
Carnavalsroute
als vanouds

Donderdag 20 november 2014Jaargang 11 nr. 291 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB

3 Inspecteur gaat
aan de slag 5 Aangifte Gario

tegen Kamerlid 7 Farc claimt
ontvoering 19 Winst voor

lokale partijen 20

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De pro-
forma behandeling
van de Hato-moorden
vond gisterochtend
plaats. In deze zaak
zijn er in totaal zeven
verdachten aangehou-
den, waarvan gisteren
vijf voor het gerecht
moesten verschijnen. 

De vijf verdachten wer-
den onderverdeeld in twee

groepen omdat de eerste
groep - waarin de twee ver-
meende schutters zich be-
vinden - de tweede groep
met de dood zou hebben
bedreigd omdat zij mede-
werking hebben verleend
aan de autoriteiten. 

De zaak wordt geleid
door officieren van justitie
Clarelli Hato-Willems en
Gert Rip. Rechter in deze
zaak is Constantijn van
Dam-Isselt, vooral bekend
als rechter in de zaak Mag-

nus die eerder dit jaar
plaatsvond. 

Op de avond van 15 juli
2014 zijn tijdens een
schietpartij op Hato twee
doden gevallen en zeven
anderen gewond geraakt.
De verdachten Adrian
Martha en Judrin Martis
worden ervan verdacht de
schutters te zijn geweest
op die fatale avond in juli.
Officier van justitie Rip
gaf gisteren in zijn plei-
dooi te kennen dat er op

Curaçao verschillende cri-
minele bendes actief zijn,
waarvan de bekendste
waarschijnlijk de No Limit
Soldiers is die een thuisba-
sis heeft in Koraal Specht.
,,Een andere groepering
bevindt zich in Buena
Vista en heet Buena Vista
City. 

Tijdens het onderzoek
werd al snel duidelijk dat
de feiten van 15 juli zijn ge-
pleegd in een al langer du-
rende strijd tussen de NLS

en BVC”, aldus Rip. Eén
van de twee dodelijke
slachtoffers Erwin Adria-
no Juliana, alias Jais,
wordt gezien als één van
de kopstukken van BVC.
De drie verdachten die
gisteren als eerste voor het
gerecht moesten verschij-
nen - Martha, Martis en
Raily Bart - worden alle
drie ervan verdacht gerela-
teerd te zijn aan de NLS.
,,De ruzie tussen de twee
gangs gaat onder meer om
de diefstal van 14 kilo coca-
ïne. Beide gangs worden
ervan verdacht zich bezig
te houden met drugs en
het plegen van diefstallen
en gewelddadige overval-
len”, aldus de officier van
Justitie. 

Op 15 juli zou één of
meerdere mensen van de
NLS het seintje hebben ge-
kregen dat Juliana die
avond op Hato zou aanko-
men. Volgens het Open-

baar Ministerie zou het ge-
noemde drietal zich op
een adres in Fuik hebben
verzameld en vandaaruit
samen met de andere twee
verdachten - Urvin Mar-
tina en Givency Maria - in
twee auto’s - een witte Hy-
undai Accent en een zwar-
te Kia Sportage - naar de
luchthaven zijn vertrok-
ken. 

De auto’s, die gestolen
waren, waren voorzien
van valse kentekenplaten
en de verdachten hadden
drie automatische gewe-
ren in hun bezit. ,,Ze zijn
naar Hato gereden en een-
maal daar zijn de schut-
ters uit de zwarte Kia ge-
stapt met een geweer en
hebben schoten afge-
vuurd”, aldus Rip. Vol-
gens Hato-Willems zou
het hier gaan om tien of
meer schoten. 

Verdachten apart gehouden in pro-forma-behandeling

Muzikaal begin festival Kinderrechten

Bedreiging in Hato-zaak

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De bespre-
king van de benoeming
van Suzy Camelia-Römer
als kandidaat voor de Eva-
luatiecommissie Consen-
susrijkswetten is gisteren
in de ministerraad aange-
houden. Dat heeft mi-
nister Nelson Navarro van
Justitie tegenover deze
krant bekendgemaakt. 

Onlangs is het advies
van de Raad van Advies
uitgebracht waarin werd
aangegeven dat Navarro
en premier Ivar Asjes een
kandidaat voor de com-
missie moesten goedkeu-
ren en deze vervolgens in
de ministerraad moesten
bespreken. Deze bespre-
king zou gisteren tijdens
de wekelijkse bijeenkomst
van de ministerraad

plaatsvinden, maar door-
dat niet alle ministers aan-
wezig waren, werd dit uit-
gesteld. ,,Er waren acht
ministers. Als we zouden
gaan stemmen, bestond
de kans dat het op 4 tegen
4 zou uitkomen. Dus heb-
ben we besloten te wach-
ten”, zo legt Navarro uit. 

De bespreking is nu
aangehouden tot volgende
week woensdag.

Bespreking Camelia-
Römer in RvM uitgesteld

Het is vandaag 25 jaar
geleden dat de Kinder-
rechten werden vastge-
legd. Zo’n duizend leerlin-
gen van vijf verschillende
scholen hebben gisteren
de eerste dag van het
festival over Kinderrechten
in het WTC bezocht. 
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Justitieminister vraagt 
versterking Nederland
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Tijdens een
onderhoud tussen mi-
nister Nelson Navarro van
Justitie en minister Ro-
nald Plasterk van Binnen-
landse Zaken en Konink-
rijksrelaties is door Navar-
ro om het voortzetten en
versterken van personele
en financiële bijstand van
Nederland verzocht. Dat
heeft Plasterk laten weten
in gesprek met deze krant.

,,We werken aan een
masterplan voor de hele
veiligheidsketen, dat plan
is in wording. Minister
Navarro heeft mij tijdens
ons gesprek duidelijk ge-
maakt op welke punten hij
versterking zou willen, de
bijstand komt dan ook op
verzoek van Curaçao. Het
belang van grotere perso-
nele en financiële inzet
onderschrijven wij wel. De
grenzen van het Konink-
rijk moeten goed bewaakt
worden.” Plasterk was

dinsdag en gisteren op Cu-
raçao, maandag werd Bo-
naire aangedaan. Hoewel
Plasterk niet naar Sint
Maarten afreist, zal de se-
cretaris-generaal van het
ministerie van Binnen-
landse Zaken en Konink-
rijksrelaties vandaag naar
Sint Maarten gaan voor
overleg over veiligheid.
Waar Navarro namens
Curaçao het verzoek tot
bijstand heeft gedaan, is
het in het geval van Sint
Maarten juist Nederland
dat aandringt op verster-
king. ,,Er moet een stevig
actieplan komen als het
gaat om witteboordencri-
minaliteit. Daarvan hoop
ik dat we daarover consen-
sus kunnen vinden, dat
ook Sint Maarten het be-
lang daarvan gaat inzien
en dat ze het uiteindelijk
zelf zullen doen. Dat is het
streven.” 
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