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Hofpresident: Vertrouwen in rechtspleging aangetast
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hofpresident Evert Jan van der Poel vindt de recente kritiek die er op de rechtspleging wordt geleverd ‘een uiterst zorgelijke
zaak’.
Dat verklaarde hij gisteren in een interview bij
radioprogramma
‘Perspektiva’ van journalist
Mariano Heyden bij radiozender Z86.
Volgens Van der Poel
wordt door de discussie
het vertrouwen van de
burger in de rechtspleging
aangetast. ,,De discussie
zoals die zich nu aftekent,
geeft niet het beeld van
een rechtspleging waarvan
de burger zegt: ‘daar heb
ik vertrouwen in’.”
De president gaf ook
aan niet de enige te zijn
die zich zorgen maakt.
,,De wijze waarop de
discussie wordt gevoerd
vind ik uiterst zorgelijk”,
aldus Van der Poel. ,,Het
is niet ten gunste van de
rechtspleging en het is uiteindelijk niet productief
en constructief voor een
verbetering van alles wat
ons bezighoudt.”
De hofpresident verklaarde ook dat het belangrijk is hoe men in de discussie met elkaar omgaat.
,,Het is ook de verantwoordelijkheid van het OM
(Openbaar Ministerie) en
ook van de advocatuur.”
Als de betrokken partijen
op een constructieve manier met elkaar samenwerken krijgt de burger vertrouwen in de rechtspleging. ,,Ik denk dat wij daar
allen aan mee moeten
werken.” De zaken die
niet goed gaan moeten
daarbij volgens hem benoemd worden.
De perceptie dat er bij
het Hof gesjoemeld zou
worden, werd door de president verworpen. ,,Met
die perceptie ben ik het zeker niet eens. Ik wil graag
in discussie over onderwerpen waarvan wordt ge-
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zegd ‘dit gaat niet goed, dit
kan beter’.”
Maar die discussie moet
wel zakelijk gevoerd worden, zo legde Van der Poel
uit.
,,En dan willen wij als
Hof ons uiterste best doen
om aan te tonen dat deze
vergissingen, fouten of
hoe je het ook mag noemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.”
Het systeem biedt genoeg waarborgen voor
mensen die het bijvoorbeeld niet eens zijn met
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Bijna een
vijfde van de cellen in de
gevangenis nabij Düsseldorf is gevuld met Curaçaoënaars.
Dat bevestigt woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Norman Serphos desgevraagd. ,,Dit gaat allemaal
om drugsdelicten die zijn
ontdekt op de vlucht van

een uitspraak, aldus Van
der Poel. Burgers kunnen
in hoger beroep, of in cassatie bij de Hoge Raad.
,,Dat is allemaal in ons
systeem ingebouwd en dat
is de manier waarop je in
de rechtspleging omgaat
met geschillen.”
Naar Van der Poels mening heeft het geen zin
om geschillen in de publiciteit uit te vechten. ,,Dat
levert niets op en laat onverlet dat wij op zich natuurlijk de vrijheid van
meningsuiting een groot
goed vinden.” De raadsmannen die kritiek leverden op de rechtspleging
(Eustatius, Peterson en
Sulvaran, red.) werden
door de hofpresident omschreven als ‘betrokken
advocaten die ook, laten
we zeggen, de vinger op de
zere plek kunnen leggen’.
De kritiek moet in de visie van Van der Poel op
een dusdanige manier
worden
geventileerd
‘waardoor het iets oplevert
en waardoor wij met zijn
allen ervoor zorgen dat in
deze landen die rechtspleging nog beter wordt’.
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De foto’s die onder andere
het Antilliaans Dagblad
ontving laten zien hoe de
palmbomen langs de De
Ruyterkade, bij de ingang
van Punda, aan hun lot
worden overgelaten.
,,Welke overheidsinstantie
neemt hiervoor haar
verantwoordelijkheid?”
is de vraag die vanuit
Downtown Management
Organization (DMO)
doorklinkt.
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150 Drugskoeriers vast in Duitsland
Curaçao naar Düsseldorf”,
doet Serphos uit de
doeken. Air Berlin is
de enige luchtvaartmaatschappij die wekelijks vanuit Curaçao naar Düsseldorf vliegt .
,,Een topfunctionaris
van het OM heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de luchthaven.

Daar is hij naar de gevangenis gegaan en de situatie is daar verontrustend.
In een gevangenis, die
twee jaar geleden is gebouwd, zijn achthonderd
cellen beschikbaar en daar
zitten 150 Curaçaoënaars
gevangen”, legt Serphos
uit.
Duitse douanebeamb-

ten bezochten begin april
Curaçao, zij uitten volgens
de woordvoerder van het
OM toen al hun zorgen
over de situatie in hun gevangenis.
Het OM meldde toen
eveneens dat er veel drugs
wordt gesmokkeld op de
vluchten naar Duitsland.
Serphos benadrukt nog-

maals dat de straf in Duitsland voor het smokkelen
van verdovende middelen
hoger is dan in andere landen.
,,Er wordt namelijk gekeken naar de puurheid
van de drugs. Aangezien
het 99,9 procent zuiver is
wat vanuit Curaçao wordt
gesmokkeld kan voor een
kleine hoeveelheid een hoge straf worden gegeven”,
waarschuwt hij.

