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Curaçao

Nog geen besluit 
inzake ‘zetelkopen’
OM Sint Maarten beoordeelt of er een volledig onderzoek komt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Er is nog geen beslissing genomen of er een volledig onder-
zoek wordt ingesteld naar aanleiding van de uitspraken van Statenlid Christopher
Emmanuel van oppositiepartij National Alliance (NA) op Sint Maarten. Hij zei dat hij
geld aangeboden had gekregen in ruil voor zijn zetel.

Het Openbaar Ministerie
(OM) op Sint Maarten laat weten
dat de uitspraken van Emmanu-
el ook gehoord te hebben. Nu
wordt onderzocht wat er precies
is gezegd. Naar aanleiding hier-
van zal de officier van justitie 
beoordelen of er een volledig
onderzoek moet worden ge-
start.

Het NA-lid werd eerder al ge-
hoord door de landsrecherche
op het eiland over zijn uitspra-
ken over een omkooppoging.
,,In tegenstelling tot wat er is ge-
publiceerd in verschillende me-
dia wordt het onderzoek niet uit-
gevoerd door het RST maar door
de landsrecherche”, aldus het
OM op het eiland.

Meer informatie laat het OM
niet los. Het Statenlid verklaarde
tijdens de spoedvergadering
naar aanleiding van de aanwij-
zing die het eiland vanuit Den
Haag kreeg, vier jaar geleden
een aanbod van 80.000 dollar te
hebben gekregen; toen hij een
zetel had veranderde het aanbod
in 400.000 dollar en dat werd
zelfs verhoogd tot 2 miljoen.

Emmanuel zei in de vergade-
ring van de Staten niets over de
mogelijke ‘omkoper’. ,,Het is 
belachelijk”, reageerde de win-
naar van de meest recente ver-
kiezingen op het eiland, Theo
Heyliger, op de uitspraken.
,,Vroeger dacht ik, ‘laat dit gaan,
het waait wel over’. Maar het kan

en wordt als een stok tegen ons
gebruikt.”

Op het eiland circuleerde het
gerucht dat een burger die zich
aangesproken voelde door de
uitlatingen over omkoping, een
kort geding tegen het Statenlid
wilde aanspannen. Emmanuel
zelf wilde desgevraagd geen en-
kel commentaar op deze zaak
geven. William Marlin, politiek
leider van de National Alliance
wilde ook geen woorden vuil
maken aan het gerucht. ,,Ik kan
alleen zeggen dat Emmanuel
geen namen noemde. Als ie-
mand zich aangesproken voel-
de, is het misschien een kwestie
van wie de schoen past, trekke
hem aan.”

Advertentie

MEDEDELING VAN VERKOOP

Het eigendomsperceel gelegen in het Tweede 
District te van Engelen, plaatselijk bekend als van 
Engelenweg 33 met de daarop staande woningen, 
nader omschreven bij meetbrief no 594 van 20 
oktober 1971 met een oppervlakte van 950 m2, 
wordt te koop aangeboden aan de hoogste bieder.

Dagen voor bezichtiging binnenhuis en buitenshuis 
zijn op dinsdag en donderdag tussen 17:30 uur en 
19:00 uur, ingaande dinsdag 4 november 2014.

Namens Saray B. Bustamente 

__________________________
mr Errol J. Maduro
Advocaat
A.M. Chumaceiro Boulevard 7,
Waaigat
E-mail: egmaduro@gmail.com
Tel. 527-0500 

Gevangenis heeft 
speciaal getrainde hond
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - SDKK (Sentro di
Detenshon I Korekshon Kòr-
sou), ook bekend als de gevange-
nis bij Koraal Specht, heeft sinds
vorige week de beschikking over
een speciaal getrainde hond die
illegale objecten moet detecte-
ren om zo te voorkomen dat de-
ze het detentiecentrum binnen
komen. 

Het is niet de eerste keer dat
een speciaal getrainde hond
wordt ingezet om drugs, muni-
tie en andere wapens op te spo-
ren in de gevangenis. Vanaf
2011 werd gebruikgemaakt van
een douanehond die speciaal ge-
traind was voor dit werk. 

Vorig jaar besloot het cen-
trum zelf een speciale hond in te

voeren die de afgelopen 9 weken
door de douane is getraind om
het werk over te nemen. De Me-
chelse herder is twee jaar oud en
is getraind om alle typen drugs
op te sporen en tevens munitie
en mobiele telefoons te detecte-
ren. Het is volgens het centrum
de eerste keer dat op Curaçao
een hond zodanig is getraind dat
deze mobiele telefoons kan op-
sporen. 

,,Afgelopen donderdag werd
de nieuwe hond met de naam
Sonia, na een geweldige presen-
tatie in gezelschap van de direc-
tie en collega’s van SDKK en de
interim-directeur van de doua-
ne, overgedragen”, aldus woord-
voerder van de douane Richenel
Martijn. 

De overdracht van Sonia wordt bezegeld met een certificaat. 
FOTO DOUANE

Verder vindt de SER de ge-
maakte uitzonderingen voor be-
drijven die uitgesloten worden
van de verplichting tot het heb-
ben van een kasregistratie-
systeem niet logisch. Zo is het
voor de SER niet duidelijk waar-
om voor taxivervoer een uitzon-
dering wordt gemaakt. Het ad-
viesorgaan kan zich zo voorstel-
len dat zakelijke klanten
omwille van het declareren van
de gemaakte taxikosten belang

hechten aan een op naam gestel-
de factuur van een gemaakte
taxirit.

Ook de uitzondering die ge-
maakt wordt op de verkoop en
reparatie van motorrijtuigen en
boten is niet noodzakelijk. Ver-
der vindt de SER dat bij de uit-
sluiting van de groep van markt-
handelaren, straatautowassers
en straatventers en andere am-
bulante handel vergeten is zoals
alle vormen van huis-aan-huis-
verkoop en verkoop op de open-
bare weg, zoals batido’s en truk’i

pan. Daarnaast is er sprake van
persoonlijke dienstverlening die
aan huis plaatsvindt, zoals onder
anderen kappers, pedicuren,
manicuren en nagelstylisten. 

Hierop reageert de regering
met te stellen dat ten aanzien
van de taxichauffeurs, de ver-
koop en reparatie van motorrij-
tuigen en boten en de ambulan-
te handel de Ministeriële rege-
ling fiscale kasregistratie-
systemen en de Ministeriële re-
geling formeel belastingrecht
zijn aangepast.
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‘Uitzonderingen niet logisch’ Kosten niet te voorkomen
De regering is het wel eens
met de Sociaal Economische
Raad (SER) dat het verplicht
kasregistratiesysteem een ex-
tra administratieve last kan
zijn voor bepaalde bedrijven,
maar vindt dat daar niet aan
ontkomen kan worden. ,,Dit
is inherent aan het invoeren
van een aanvullende admi-
nistratieve verplichting. Deze
last zal overigens tot een mi-
nimum beperkt blijven”, zo

voert de regering aan. De re-
gering wijst erop dat de gege-
vens in het kasregister ge-
makkelijk uit te lezen zijn en
de extra administratieve last
beperkt is. Ook de aanschaf-
kosten zullen minimaal zijn
onder andere door kosteloos
het fiscale kasregistratiesyste-
men ter beschikking te stel-
len aan die administratie-
plichtigen voor wie de finan-
ciële last te zwaar is.

Reading Fair
voor kinderen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Happyvilla
Enrichment Center organiseert
vandaag in het kader van de
Kinderboekenweek de jaarlijkse
‘Reading Fair’ (lezersbeurs).
Zestien kinderen tussen 8 en 
11 jaar hebben een boek gelezen
over een prominente figuur 
van nu of uit het verleden, bij-
voorbeeld president Barack
Obama, Nelson Mandela of
Rosa Parks. Zij geven een pre-
sentatie over het boek dat ze
hebben gelezen. De aanwezige
pers kan hun daarna vragen
stellen. 

De Reading Fair begint om
13.00 uur en duurt tot 14.30 uur
en wordt gehouden aan de Pro-
fessor Kernkampweg 10.

Illegalen opgepakt 
bij barkjes Punda
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een gezamen-
lijke actie van de politie, kust-
wacht, marine en de douane bij
de barkjes zijn in totaal 11 ille-
gaal verblijvende vreemdelingen
opgepakt. Onder hen waren 10
Venezolanen zonder de vereiste
papieren. De elfde was een Do-
minicaan die toevallig in de

buurt van de controle was. Allen
zijn overdragen aan de Immi-
gratiedienst en worden na
onderzoek waarschijnlijk uitge-
zet. 

Tijdens de actie zette de mari-
ne duikers in om de schepen on-
der water te kunnen controle-
ren. Hierbij is een gsm in beslag
genomen.


