
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De zaak Babel,

waarbij oud-premier Gerrit
Schotte en zijn partner Cicely
van der Dijs verdachten zijn van
onder andere witwassen, zal op
20 maart 2015 pro-forma wor-
den behandeld. Dat heeft het
Openbaar Ministerie gisteren
bekendgemaakt. Een datum
voor een inhoudelijke behande-
ling is nog niet bekend. 

Een aantal maanden geleden
is de datum 16 januari gereser-
veerd voor de behandeling van
de zaak Babel.

De raadsman van één van de
verdachten heeft evenwel van te-
voren aan het Openbaar Mi-
nisterie Curaçao kenbaar ge-
maakt dat hij zich op 16 januari
2015 in het buitenland zou be-
vinden. Daarnaast is in de aan-
loop naar 16 januari gebleken
dat het onderzoek niet volledig
zou zijn afgerond. Om deze re-

denen is toen besloten om de
zaak uit te stellen.

Inmiddels is 20 maart 2015
gereserveerd om een aanvang te
maken met de behandeling van
de zaak Babel. 

Op deze dag zal er een regie-
zitting plaatsvinden en zal de
zaak dus nog niet inhoudelijk
worden behandeld. 

Bij een regiezitting draait het
om de planning van een straf-
zaak. Het gerecht wil dan infor-
matie over de stand van zaken
van het onderzoek en neemt een
beslissing over de eventuele ver-
zoeken van de verdediging. De
verdediging kan onderzoeks-
handelingen opgeven die zij in
het kader van de strafzaak nog
van belang acht, bijvoorbeeld het
(nader) horen van getuigen. Pas
daarna zal de inhoudelijke be-
handeling plaatsvinden. 

Omdat FAS geen nieuwe ge-
zichtspunten heeft aangevoerd
wordt de stichting niet-ontvan-
kelijk verklaard. Dat FAS niet
bevoegd is om een klacht in te
dienen van de Raad van Toezicht
omdat het daarmee de statutaire
doelstelling overschrijdt en geen
belang heeft bij haar klacht
wordt door de Raad verworpen.

FAS, bekend als initiatiefne-
mer van een - nog steeds lopen-
de - enquêteprocedure naar
overheids-nv’s, had betoogd dat
advocaat De Vries tegenstrijdige
belangen dient. De Vries trad
ten tijde van het kabinet Schotte
op voor de regering, die aandeel-
houder is van de verschillende
overheids-nv’s, maar ook als ju-
ridisch adviseur van al deze
overheids-nv’s. ,,De belangen
van regering en vennootschap-
pen lopen beslist niet per defini-
tie parallel.” Hij zou daardoor
niet integer hebben gehandeld.
In de zaak waarover de Raad nu
heeft geoordeeld gaat het om de
zogenoemde EEG-overeen-
komst tussen de Curaçaose Dok-
maatschappij (CDM) en Cura-
çao Port Authority (CPA) van ju-
ni 2012 in verband met de claim
van Cubaanse ex-Dokmedewer-
kers. De Vries vertegenwoordig-
de beide bedrijven. Daarnaast
ging de klacht over de BOO-
overeenkomst, waarvan de aan-
delen door Aqualectra werden
overgedragen aan Refinería di
Kòrsou (RdK). De Vries zou ook
hier ‘middenin’ hebben gezeten.
Met beide transacties zou in to-
taal 100 miljoen gulden zijn ge-
moeid. De Vries, partner en
voorman van het kantoor HBN
Law, stelde tijdens de behande-
ling dat FAS geen enkele moeite
neemt onderscheid te maken
tussen hem als advocaat en de
betrokken partijen, die al dan
niet cliënten zijn van De Vries.
Akshon Sivil vereenzelvigt de
advocaat ‘voor het gemak’ met
betreffende partijen en rekent al-
le handelingen van die partijen
aan De Vries toe, aldus de advo-
caat. Volgens De Vries is het on-
juist dat hij tegenstrijdige belan-
gen heeft gediend. De kwestie
van de Dokwerkers wordt in de
Verenigde Staten behandeld en
is nog niet ten einde. Omdat
FAS haar klacht hierover niet

verder heeft onderbouwd heeft
de stichting hier geen belang in,
vindt de Raad. Over de BOO-
overeenkomst was De Vries daar
inderdaad als advocaat van RdK
bij betrokken. Centraal in deze
zaak stond een e-mail van 3 ja-
nuari 2013 van de advocaat aan
zijn cliënt. De Vries heeft over
bepaalde passages uitleg gege-
ven en beroept zich verder op ge-
heimhouding. Voor de Raad van
Toezicht heeft hij de verwijten
daarmee weerlegd. FAS heeft
daar verder niets aan toege-
voegd. ,,Bij deze stand van zaken
is de Raad van oordeel dat klaag-
ster haar belang bij dit onderdeel
van de klacht onvoldoende heeft
onderbouwd.” De stichting is
verder geen belanghebbende bij
de overeenkomst. ,,De slotsom
is dat klaagster niet-ontvankelijk
zal worden verklaard in haar
klacht.”
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Curaçao

Advertentie

|Sessions
by Levi Silvanie

$75,- 
All Inclusive.
*5-course 
amuse
dinner + drinks

Saturday, January 24 

starting 7pm 
with Levi Silvanie 
at Floris Suite Hotel

th

 
RSVP: +5999-462-6111

Advertentie

Naast ons restaurant welke 7 dagen per 
week geopend is hosten wij graag uw 

parties, evenementen, meetings en bieden 
ruime mogelijkheden binnen op het resort

Restaurant Seasons te ACOYA 

aan de Dr.Hugenholtzweg z/n

• 005999-5669732 Restaurant Seasons
• 005999-7882800  ACOYA
• www.restaurant-seasons.com
• www.acoyacuracao.com
bezoek ons ook op Facebook

R E S T A U R A N T

Restaurant Double Decker is open

Restaurant Double Decker heeft gisteren haar deu-
ren geopend aan de Santa Rosaweg 124. Met de
komst van het restaurant is Curaçao weer een
uniek concept rijker. Het restaurant huist namelijk
in een oude, originele Engelse dubbeldekkerbus uit
Londen. De bus reed in de jaren 70 en 80 als pas-
sagiersbus door Londen. In 2007 is hij verscheept
naar Curaçao waar hij gebruikt zou worden voor
rondritten voor toeristen en het geven van partijen
en feesten. Helaas is er nooit een vergunning geko-
men waardoor de bus jarenlang stilstond aan de
kant van de weg en steeds verder wegrotte. May
Sano Peralta besloot de dubbeldekker te kopen, vol-
ledig op te knappen en om te bouwen tot een
bar/restaurant. FOTO’S JEU OLIMPIO 

Nieuwe zittingsdatum Babel

De Vries wint
klachtzaak
van FAS
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Advocaat Eric de Vries heeft de klacht die
door de Fundashon Akshon Sivil (FAS) tegen hem was
ingediend voldoende weerlegd. Dat is het oordeel van de
Raad van Toezicht op de Advocatuur, bestaande uit voor-
zitter Froukije Lourens en leden Richard Pols en Arnold
Huizing. 


