
Uit het financieel jaarverslag
2008 blijkt inderdaad dat er in
2007 geen winst werd geboekt,
maar in 2008 bedroeg het posi-
tieve resultaat winst voor be-
lastingen ruim 2,4 miljoen gul-
den. De broers leggen uit dat in
2007 op advies van de accoun-
tants veel werd afgeboekt en veel
werd geïnvesteerd. Maar dan
nóg was het verlies slechts iets
meer dan een ton. ,,Dat is niet te
vergelijken met de 4 miljoen
verlies per jaar na 2009 door het
beleid van Esseboom en Liqui
Lung.” Overigens liet de analy-
se/due dilligence van accoun-
tantskantoor PwC van de resul-
tatenrekening - inclusief de ‘aan-
passingen’ door de betreffende
accountant - zien dat in 2007
nog een netto resultaat na be-

lastingen van plus 1,1 miljoen
zien en ruim 1 miljoen over
2008 en 9 ton over 2006. ,,Van
de spooknota’s die geschreven
werden door de orthopeden wa-
ren Esseboom en Liqui Lung
volledig op de hoogte. Dit is uit-
voerig met ze besproken na het
PwC-onderzoek voor de overna-
me. En er is gebruik van deze
kennis gemaakt om Karel Bade,
de directeur van de kliniek toen-
tertijd, te ontslaan op grond van
deze fraude, iets waarover uw
krant uitvoerig over heeft be-
richt.”

PwC schreef daar in verband
met de overname in 2009 over:
,,De kliniek heeft een overeen-
komst met de orthopeden waar-
bij de kliniek orthopedisch ma-
teriaal inkoopt en in rekening
brengt bij de verzekeraars voor
15.300 gulden. Hiervan draagt
zij 80 procent af aan de orthope-
den. Op dit moment onderzoekt
de kliniek in hoeverre deze over-
eenkomst anders ingevuld kan
worden.” 

Volgens de broers Taams
‘heeft de verzekering dit geld
niet teruggeëist’ - ongeveer 3
miljoen - dus daar kan de finan-
ciële noodsituatie niet aan lig-
gen. De kliniek heeft nu een
schuld van 31 miljoen, aldus Es-
seboom zelf onlangs in een mail
aan een potentiële investeerder.
Dit bedrag komt overeen met de
‘Business class HNO locatie Da-
macor’ van Berenschot ten be-
hoeve van Hospital Nobo Otro-
banda (HNO). Daarvan is 13 mil-
joen aan Orco Bank, 7 miljoen
aan diverse crediteuren, 10 
miljoen aan de Belastingen en
de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Volgens een van de
broers Taams was de (korte ter-
mijn, red.) schuld in 2007 in
verband met de overname in
2009 rond de 4 miljoen (waar-
van 2,3 aan crediteuren en 1,3
aan te betalen winstbelasting),
met daartegenover 7 miljoen
aan uitstaande vorderingen/re-
keningen. In zijn vorige week
uitgelekte mail beklaagt Esse-
boom zich over de collectieve ar-
beidsovereenkomst (cao) ‘die wij
niet kunnen dragen’ en ‘een
overmaat aan personeel mede
als gevolg van de verminderde
productie’. Taams daarover: ,,De
enorme toename van personeel
na de overname heeft zeker bij-
gedragen aan het (dreigend,
red.) faillissement en was de be-
slissing van Liqui Lung en Esse-
boom.”

De broers Taams stellen dat
dit personeel werd ingezet in
de praktijken van beide specia-
listen die voor de kliniek geen 
of bijna geen extra inkomsten
genereerden en waarmee zij
zich zouden hebben kunnen
verrijken. ,,Een gedeelte van het
personeel was geheel overbo-
dig.”

In het vorige week uitgespro-
ken vonnis wordt uitgelegd:
,,I.E.M. heeft het slachtoffer in
een periode van anderhalf jaar
een keer of zes verkracht en een-
maal bedreigd. In die tijd was zij
zeer jong, namelijk pas twaalf
respectievelijk dertien jaar oud.
Reeds door seks met haar te heb-
ben, heeft hij haar normale ont-
wikkeling van kind naar volwas-
sen vrouw ernstig belemmerd.”

En: ,,De ervaring leert dat
slachtoffers van dergelijke delic-
ten nog langdurig psychische
gevolgen ondervinden en soms
zelfs voor het leven getekend
zijn. De toegepaste dwang heeft
dat slechts erger gemaakt. Uit
het onderzoek is weliswaar ge-
bleken dat het slachtoffer een ze-
kere modus had gevonden om
met die dwang om te gaan, maar
dat neemt niet weg dat die
dwang telkens wel is gebruikt en
instrumenteel was om het tot
seksuele contacten te laten ko-
men. Het meisjes heeft, als ge-
volg van het handelen, psycholo-
gische behandeling gekregen.
Dat maakt nog eens extra duide-
lijk hoe ingrijpend het optreden
van de man voor haar was en is.
In zaken als deze wordt, mede
om de norm – geen seksueel
contact met meisjes van 12/13
jaar oud en al helemaal geen ver-
krachting van die meisjes – te
bevestigen en ter vergelding van
het leed dat het slachtoffer is
aangedaan over het algemeen
een vrijheidsbenemende straf
opgelegd.”

De man is eerder nooit ver-
oordeeld geweest, wat in zijn
voordeel is. Over de verdachte is
een psychiatrisch rapport uitge-
bracht, waarbij de psychiater
hem verminderd toerekenings-
vatbaar heeft verklaard. 

De rechter heeft de straf dan
ook niet verzwaard, ondanks het
feit dat de man geen verantwoor-
delijkheid neemt voor zijn da-
den. Want, zo wordt nog eens
uitgelegd: ,,I.E.M. heeft zich
doen kennen als een man met
uiterst beperkte intellectuele ver-
mogens. Die verhinderen hem
echter niet te weten dat wat hij
gedaan heeft niet mag, maar
maken hem wel onmachtig om
in te zien waarom dat is en dus
waarom dat zeer strafbaar is.”
En verder: ,,Het leven in de ge-
vangenis is voor een verdachte
als deze buitengewoon zwaar.
Zijn leeftijd plaatst hem op grote
afstand van de gemiddelde, aan-
merkelijk jongere, gedetineerde.
Het delict is een in de gevange-

nis bovendien overwegend niet
geaccepteerd delict. Bezoek
krijgt hij niet en hij eet slecht, zo
is ter terechtzitting gebleken.
Dat alles maakt dat de verdachte
een eenzaam leven in opsluiting
leidt en daar langzaam weg-
kwijnt.” 

,,Voor de toekomst is van be-
lang dat de verdachte reclasse-
ringstoezicht krijgt. Dat kan
hem helpen zijn verdere weg in
het leven te vinden. Het voor-
gaande maakt dat het gerecht de
door het OM geformuleerde eis

van zes jaar gevangenisstraf bo-
venmatig zwaar oordeelt. Aan al-
le omstandigheden van de zaak
wordt voldoende recht gedaan
indien een gevangenisstraf van
drie jaar wordt opgelegd, waar-
van één jaar voorwaardelijk.” Bij
de behandeling van de zaak is
nog stilgestaan bij het feit dat ie-
mand niet gestraft mag worden
als er alleen één getuigenverkla-
ring is. Toch is de man veroor-
deeld want, de verklaringen van
het meisje en de man ondersteu-
nen elkaar. 
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Curaçao

Verkrachter krijgt
twee jaar celstraf
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De op Curaçao geboren I.E.M. van 63 jaar oud, heeft een gevangenisstraf
opgelegd gekregen van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van
drie jaar voor het onder bedreiging verkrachten van een twaalfjarig meisje. 
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