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Aangifte tegen het OM
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Advocaat Eldon ‘Peppie’
Sulvaran van oud-premier Gerrit Schotte
(MFK) wil onderzoek
naar de rol van het
Openbaar Ministerie
(OM) in het lekken
van de MOT-meldingen rond Schotte.
In een brief die is verstuurd op 7 mei en is gericht aan officier van justitie Philomijn van Logten,
stelt Sulvaran dat Van Logten de ernst van de kwestie
niet inziet en dat zij in deze ‘politiek gemotiveerde
zaak’ in een tunnelvisie terecht is gekomen. ,,Het
verzoek is dan ook om
onderzoek te doen en de
vervolging op te starten tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor het in
het publieke domein weglekken en/of verspreiden
van geheim te achten
MOT-gegevens met betrekking tot onze cliënten.” Naast Schotte gaat
het ook om zijn partner
Cicely van der Dijs. De
toenmalige
regering
Schotte gaf in een persbericht aan dat het Openbaar
Ministerie (OM) de meldingen samen met het
MOT had onderzocht en
had geconcludeerd dat er
geen reden was voor een
strafrechtelijk onderzoek.
Fundashon Akshon Sivil
(FAS) klopte bij de Ombudsman aan omdat het
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Uit een
onderzoek verricht onder
276 personen vindt iets
meer dan 40 procent dat
geen enkele politieke partij eruit springt als degene
die het beste werk verricht.
Iets meer dan 20 procent
geeft aan het niet te weten
of het niet te willen zeggen
en slechts 31 procent heeft
een geldig antwoord gegeven op de vraag. Van deze
groep vindt 42 procent dat
MFK het beste werkt. Op
de tweede en derde plaats

Advocaat Sulvaran wil lek MOT-meldingen boven water
gerucht ging dat er helemaal geen onderzoek zou
zijn gedaan, en later werd
een klaagschrift bij het
Hof van Justitie ingediend, waarin alsnog een
strafrechtelijk onderzoek
werd afgedwongen. Vorig
jaar lekten er stukken uit
over de MOT-meldingen,
waaruit bleek dat regelmatig cheques ontving, waaronder van gokbaas Fran-

cesco Corallo (via de rekening van Van der Dijs) en
van
pompstationketen
Vanddis waarvan Van der
Dijs directeur is. ,,De betreffende gegevens zijn
door strafbare feiten verkregen en om puur politieke redenen door de rechtse groep die meer kolonialisme voorstaat, welke
groep kennelijk immuun
is voor vervolging in dit

land, bewust gelekt naar
het publieke domein en/of
het openbaar ministerie”,
schrijft Sulvaran. De krant
Extra berichtte afgelopen
vrijdag over de brief van de
advocaat. Sulvaran schrijft
niet uit te sluiten dat het
OM zelf achter de ‘anonieme aangifte’ zit waarmee
de zaak aan het rollen is
gebracht. ,,Die conclusie is
gerechtvaardigd, nu het

OM achter deze ‘anonieme figuur’ schuilt, terwijl
er sterke aanwijzingen
zijn dat die figuur bij dit
strafbaar feit betrokken
moet zijn. Het weigeren
om onderzoek naar onder
andere deze bedenkelijke
figuur te verrichten, bevestigt dat vermoeden.”
Eerder al, toen er in december vorig jaar huiszoekingen werden verricht bij

Handbiken van Band’ariba tot Band’abou

Aksel Cijntje ging zaterdag met de handbike van Band’ariba naar Band’abou. Beschermd door veel politie en ondersteund door lokale wielrenners ging hij om 06.30 uur van start bij de kerk van Sta. Rosa. Door een ongeluk met een
scooter die twee weken geleden over hem heenreed, zat Cijntje zaterdag met twee benen in het gips op zijn fiets.
Twee jaar geleden werd Aksel Cijntje in de stad Groningen neergeschoten waardoor hij verlamd is geraakt. Nu wil
hij in 2016 aan de start staan van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Door zijn fietstocht van zaterdag en
dankzij de hulp van velen, heeft Cijntje zijn kwalificatiewedstrijd in juni in Oostenrijk financieel vast weten te leggen.
FOTO JEU OLIMPIO

Geen partij de beste
staan - met een groot verschil ten opzichte van
MFK - Pueblo Soberano
(18 procent) en MAN (16
procent). Deze bevindingen zijn het resultaat van
een onderzoek verricht
door Idea Kòrsou samen
met opleidingsinstituut
ICUC in maart 2014 waarbij werd bestudeerd hoe
de bevolking de politiek,
carnaval en criminaliteit
op Curaçao ervaart. Voor
dit onderzoek zijn gedu-

rende drie weken documenten, rapporten en verslagen bestudeerd over de
politiek, de populariteit
van de politici, de rol van
de media bij politieke aspecten en cijfers van de
laatste verkiezingen op
Curaçao.
Ook zijn er 276 personen via de telefoon geïnterviewd. Tijdens het
onderzoek is ook gekeken
naar elke politicus. De
ondervraagden moesten

politici een cijfer geven
tussen de 1 tot en met 10.
Glenn Sulvaran scoort
hierbij met een 3,8 het
slechtst. Hensley Koeiman staat met een gemiddelde van 5,5 bovenaan de lijst. De overige politici hebben allemaal een
4,5 of een 4,6 gescoord,
met uitzondering van Davelaar met een gemiddelde van 4,8 en Leeflang met
een 4,9.
Op pagina 13

54 Procent: Het gaat
slecht op Curaçao

Schotte thuis onder meer,
had Sulvaran verzocht
onderzoek te doen naar
het lekken van de MOTgegevens, maar de advocaat zegt daarop nog altijd
geen antwoord te hebben
gehad. ,,De door u en degenen waarmee u samenspant begane verzuimen
dragen een hoogst ernstig
karakter, omdat zij de regeling van de Landsverordening MOT in het hart
raken. De betrokkenheid
van het OM bij het geheel
maakt het alleen maar erger.” De aangifte is ook tegen Van Logten gericht
omdat Sulvaran de officier
van justitie ervan verdenkt
te hebben samengewerkt
met de ‘daders’, zo schrijft
hij. ,,Ik verzoek u dan ook
een collega met dit onderzoek en vervolging te belasten.” Volgens Sulvaran
had de officier van justitie
aangifte moeten doen toen
zij de ‘strafbaar verkregen
MOT-meldingen’ in handen kreeg en had zij
onderzoek moeten instellen naar deze strafbare feiten. ,,Zo gemakkelijk
komt u er dus niet vanaf”,
aldus Sulvaran. Hij stelt
dat er in de Landsverordening MOT voorzieningen
zijn getroffen ‘die zouden
moeten voorkomen dat de
gegevens voor andere
doeleinden worden gebruikt dan de beoogde; zij
bieden bescherming tegen
wikkekeurige inmenging
van de overheid en tegen
misbruik van de bevoegdheid’.

Broers beschoten
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Twee broers
van 20 en 30 jaar zijn
gistermiddag rond 12.00
uur beschoten in hun tuin
in Seru Grandi. Een man
reed voor hun huis langs
in een grijze Toyota Yaris
en loste verschillende
schoten op de mannen.
Een van de twee slachtoffers werd geraakt in zijn
buik, in zijn elleboog en in
zijn rechterbil. Zijn situa-

tie is zorgelijk. De andere
man raakte gewond aan
zijn rechterbeen. Beide
slachtoffers zijn met een
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rond
half zeven gisteravond is
de man, die als verdachte
van de schietpartij wordt
aangemerkt, bij een snèk
in Fuik mishandeld. Het
gaat om de 40-jarige V.S.
die bloedend op de grond
lag, waarna ook hij naar
het ziekenhuis is vervoerd.

