
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Onder-
zoeksinstituut Car-
mabi is door de rech-
ter niet-ontvankelijk
verklaard in een
rechtszaak tegen aan-
passing van het Ei-
landelijk Ontwikke-
lingsplan (EOP). 

Volgens Carmabi-direc-
teur Paul Stokkermans
maakt de regering zich
schuldig aan gelegen-
heidswetgeving door het
EOP via een Landsbesluit
aan te passen om ontwik-
keling mogelijk te maken.
Sommige elementen uit
het plan zijn strijdig met
het EOP. Om die tegen te
houden wil Carmabi de
landsverordening tegen-
houden. 

,,Gelegenheidswetge-
ving is een wet die alleen
bedoeld is voor één zaak
en geen algemeen doel
dient. Dit is in veel landen
verboden en we willen
aantonen dat de regering
hiermee alleen de juiste
procedures probeert te
omzeilen.” 

Eigenaar Willy Maal van
Oostpunt had zich in de
zaak aangemeld als derde
belanghebbende. ,,Daar-
door hadden we twee ad-
vocaten tegenover ons”, al-
dus Stokkermans. De zaak
van gisteren was een ver-
korte procedure bij de
LAR-rechter, een soort

kort geding in de admi-
nistratieve rechtspraak.
,,We hebben ook een bo-

demprocedure aangespan-
nen, maar dat kan heel
lang duren. Dan is er kans

dat het werk op Oostpunt
al is begonnen voor er een
uitspraak is.” Voordat een

LAR-rechter over een zaak
kan oordelen moet vast-
staan dat sprake is van een

beschikking waartegen be-
zwaar bij die rechter kan
worden ingediend. De
rechter vond Carmabi
niet-ontvankelijk, omdat
de stichting bezwaar
maakt tegen de landsver-
ordening op basis van een
brief van de regering en
niet op basis van de origi-
nele landsverordening. 

De rechter deed monde-
ling uitspraak: ,,Carmabi
is in deze voorlopige voor-
ziening niet ontvankelijk,
want de brief van 26 au-
gustus van de minister
noch het besluit van de re-
gering van 13 september is
geen beschikking in de zin
van LAR.” 

,,We gaan nu met onze
advocaat en het bestuur
overleggen hoe we verder
gaan. We kunnen in hoger
beroep gaan of een kort
geding bij de civiele rech-
ter aanspannen”, zegt
Stokkermans. 

Carmabi heeft ook een
LOB-verzoek (Landsveror-
dening Openbaar Be-
stuur) ingediend om de
documenten in handen
te krijgen. Daarover beslist
de rechter op 12 januari. 

Het gaat ook dan alleen
nog om de vraag of Car-
mabi ontvankelijk is. 
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Minister Larmonie-Cecilia leest voor

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad/Philipsburg -
Het Recherche Samen-
werkingsteam (RST) heeft
afgelopen donderdag op
verzoek van de Italiaanse
justitie huiszoekingen ver-
richt op twee locaties op
Sint Maarten. Functiona-
rissen van het Openbaar
Ministerie (OM) op Cura-
çao waren daarbij aanwe-
zig. Volgens het OM wer-
den ‘een woning van de
54-jarige F.C. in Porto
Cupecoy en het bedrijf At-
lantis Casino in Maho
doorzocht’. Met F.C. wordt
casinobaas Francesco Co-
rallo bedoeld, die op Cura-
çao wordt genoemd in het
Babel-onderzoek tegen
MFK-leider Gerrit Schotte
en zijn partner Cicely van
der Dijs. In het casino is
een aantal bedrijven ge-
vestigd van Corallo en de

48-jarige R.B. Het rechts-
hulpverzoek was afkom-
stig van het districtsdirec-
toraat anti-maffia en in het
kader van een onderzoek
door de financiële recher-
che Guardia de Finanza in
Rome. Het OM zegt ver-
der geen mededelingen te
kunnen doen over de in-
houd en achtergrond van
het rechtshulpverzoek uit
Italië. OM-woordvoerder
Norman Serphos zegt al-
leen te kunnen bevestigen
dat het Curaçaose OM
heeft ‘meegelift’ met het
Italiaanse onderzoek op
Sint Maarten. ,,In het
onderzoek naar G.S. (Ger-
rit Schotte, red.) worden
dezelfde namen genoemd
als in het Italiaanse onder-

zoek. Daarom hebben we
mensen gestuurd die daar
meekijken bij het onder-
zoek dat op Sint Maarten
plaatsvindt naar F.C.” 

Volgens bronnen is de-
ze week Van der Dijs op
Curaçao gehoord in de
zaak Babel. Serphos kan
dat bevestigen noch ont-
kennen, omdat het OM
‘nooit mededelingen doet
over lopende onderzoe-
ken’. ,,Er worden dagelijks
mensen gehoord in lopen-
de onderzoeken. Daar zeg-
gen we niks over.” Het
onderzoek Babel gaat on-
der andere over verdachte
geldstortingen van het be-
drijf BetPlus van Corallo
op de bankrekening van
Cicely van der Dijs. Zij en

partner Schotte worden op
Curaçao verdacht van wit-
waspraktijken en valsheid
in geschrifte. Deze zaak
loopt al sinds 2012. Coral-
lo bestreed in die tijd met
succes een kwalificatie van
hem als maffiabaas, maar
is nu kennelijk betrokken
bij een Italiaans anti-maf-
fia onderzoek. Enkele
maanden geleden liet het
OM op Curaçao weten dat
het onderzoek in de zaak
Babel bijna klaar was. Dat
het langer duurt had te
maken met rechtshulpver-
zoeken aan Italië, Sint
Maarten en andere lan-
den. Er werden in het
Zuid-Europese land huis-
zoekingen gedaan en er
werden getuigen ver-

hoord. Hoewel er nooit na-
men zijn genoemd waren
die volgens de geruchten
ook gericht op Corallo.

De casinobaas heeft zelf
altijd verklaard niets ille-
gaals te hebben gedaan en
nooit geld aan Schotte te
hebben gegeven. Dat hij
de politieke campagne van
Schotte zou hebben gefi-
nancierd wordt door Co-
rallo eveneens ontkend en
al zou hij dat gedaan heb-
ben, dan was het volgens
hem niet strafbaar.
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Openbaar Ministerie Curaçao 
bij huiszoekingen Corallo

Tijdens de week van het lezen; een project van de Nationale Bibliotheek, hebben verschillende medewerkers van
het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn een verhaaltje voorgelezen bij diverse instanties, waar-
onder Stichting Huize Tabitha, Kas Nos Welita, Fundashon Mami Sa en Stichting Kinderoorden Brakkeput. Aan het
einde van de leesweek heeft SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia, in gezelschap van de directeur van de
Nationale Bibliotheek, Gerda Willems, het St. Albertus College bezocht, waar zij voor de leerlingen heeft voorgele-
zen. Op de foto luisteren de kinderen aandachtig naar de minister. FOTO MINISTERIE SOAW
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