
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het onder-
zoek Babel, waarin oud-
premier Gerrit Schotte en
zijn partner Cicely van der
Dijs worden verdacht van
witwassen en valsheid in
geschrifte, is op Curaçao
zo goed als afgerond. 

Dat laat het Openbaar
Ministerie (OM) desge-
vraagd weten. Dit betekent
niet dat het onderzoek he-
lemaal klaar is; het is nog
altijd wachten op het

onderzoeksresultaat ver-
kregen uit rechtshulpver-
zoeken.

Het OM verklaart dat er
door de instantie op Cura-
çao in vier landen rechts-
hulpverzoeken zijn ge-
daan. Welke landen dit
zijn, daarover wil het OM
nog geen mededelingen
doen. 

Het OM: ,,De rechts-
hulpverzoeken zijn onder

meer in verband met huis-
zoekingen in het buiten-
land, maar ook getuigen-
verhoren die in het buiten-
land moesten plaats-
vinden.”

Bekend is dat er in elk
geval een rechtshulpver-
zoek is uitgegaan naar Ita-
lië. Er werd in het Zuid-
Europese land onder an-
dere een huiszoeking
gedaan. Ook werden daar

verschillende getuigen ge-
hoord. 

Hoewel het OM zelf
geen verdere uitspraken
doet over deze huiszoe-
king, deden er direct na
het rechtshulpverzoek al
verschillende geruchten
de ronde dat dit bij Fran-
cesco Corallo zou zijn; het
was immers zijn gokbe-
drijf BetPlus dat verdachte
stortingen - een van

140.000 dollar en een van
73.422 dollar - heeft ge-
daan op de rekening van
Van der Dijs. Ook liet het
OM al eerder weten dat er
een rechtshulpverzoek
was gestuurd aan Sint
Maarten. Aan welke ande-
re twee landen een rechts-
hulpverzoek is gedaan, is
onbekend.

Zodra deze onderzoeks-
resultaten binnen zijn,

kan het OM verder. Het is
niet bekend wanneer de
resultaten uit deze rechts-
hulpverzoeken kunnen
worden verwacht. Een mo-
gelijke datum waarop Van
der Dijs en Schotte zou-
den moeten voorkomen
blijft dan ook uit. 

Eerder liet het OM al
weten dat de twee verdach-
ten in de zaak nogmaals
zijn gehoord. Ook ande-
ren, waarover het OM niet
verder wil uitweiden, zijn
gehoord.
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‘Onderzoek Babel zo goed als afgerond’

Amerika
onthutst
Venezolaanse diplomaat Carvajal geniet toch immuniteit,
maar is ‘persona non grata’ en moet Aruba direct verlaten
Van een onzer verslaggevers 
Oranjestad/Willemstad - Amerika heeft met ‘zeer grote teleurstelling’
kennisgenomen van de vrijlating zondag van de Venezolaanse diplo-
maat Hugo Carvajal - volgens de Verenigde Staten verdacht van drugs-
handel - uit de Arubaanse gevangenis, waarna hij direct terug naar
Venezuela is gestuurd.

Carvajal is de hoogste
Venezolaanse functionaris
ooit waar de VS uitlever-
ing van heeft verzocht. Hij
zat vast, maar geniet toch
immuniteit, naar nu blijkt,
en is ook gelijk tot ‘perso-
na non grata’ bestempeld
en is dus niet langer wel-
kom op grondgebied van
het Koninkrijk der Neder-
landen. Dat maakten mi-
nister van Justitie Arthur

Dowers (AVP) en hoofdof-
ficier Peter Blanken van
het Openbaar Ministerie
van Aruba gisteravond be-
kend. De ‘teleurstelling’
spreekt het Amerikaanse
State Department uit rich-
ting bondgenoot het Ko-
ninkrijk. Voor de VS is het
onbegrijpelijk dat Neder-
land Carvajal heeft laten
gaan. Gisteravond ver-
woordde de Amerikaanse

consul-generaal James
Moore, gevestigd in Wil-
lemstad, dit al tegenover
het internationale persbu-
reau Associated Press.

Een woordvoerder van
het Amerikaanse consu-
laat laat het Antilliaans
Dagblad weten dat Vene-
zuela zowel Aruba als Cu-
raçao heeft ‘bedreigd’ om
dit resultaat van de vrijla-
ting van Carvajal te verkrij-
gen. Ook Nederland stond
volgens de VS onder druk.
Amerika vindt niet dat er
sprake is van diplomatieke
immuniteit, omdat accre-
ditatie niet had plaatsge-
vonden. En zou er al im-
muniteit zijn, dan voor
Carvajals handelingen in
zijn hoedanigheid van
consul, maar niet voor
drugshandel in het verle-
den. Bij sluiting van deze
krant was het nog wachten
op een officiële verklaring
uit Washington.

Minister Elías Jaua van
Buitenlandse Zaken van
Venezuela verklaarde een
schrijven van de Konink-
rijksambassade in Caracas

te hebben ontvangen,
waarin de vergissing
wordt toegegeven. Daarop
heeft president Nicolás
Maduro - die vrijdag al om
‘rectificatie’ had gevraagd
en gelijk boycotmaatrege-
len richting Aruba en Cu-
raçao toeliet - direct ge-
zorgd voor privétransport
van Carvajal.

Het voormalig hoofd
van de militaire inlichtin-
gendienst en al sinds de
machtsovername in de ja-
ren ’90 vertrouweling van
wijlen president Hugo
Chávez heeft een diploma-
tiek paspoort en zou im-
muniteit genieten, stelde
Venezuela vanaf het be-
gin. Eerder gaf Buiten-
landse Zaken in Neder-
land aan dat Carvajal wel-
iswaar een diplomatiek
paspoort heeft, maar geen
immuniteit zou genieten
omdat hij nooit is geaccre-
diteerd als consul.

,,Daarna is er informa-
tie binnengekomen van
Buitenlandse Zaken in
Nederland dat de status
van Carvajal zodanig is dat

hij toch immuniteit ge-
niet. Dat heeft geleid tot
het huidige standpunt van
nu”, gaf Blanken van het
OM gisteravond aan. ’s
Middags was Blanken hier
nog niet van op de hoogte.
De hoofdofficier: ,,Het
was voor mij ook een ver-
rassing dat het op deze
manier zou verlopen. Wat
nu tussendoor komt, is dat
de beslissing door mi-
nister Frans Timmermans
is genomen dat Carvajal
alsnog immuniteit geniet.
Hiermee wijkt hij af van
het standpunt dat zijn
ambtenaren hadden inge-

nomen. De Amerikanen
zijn teleurgesteld, en dat is
te begrijpen, maar deze si-
tuatie ontstaat en Carvajal
heeft alsnog recht op im-
muniteit.” 

Het blijkt een kwestie
van interpretatie van het
Verdrag van Wenen te
zijn. Niet alleen formeel
toegelaten, maar ook voor-
gedragen diplomaten zou-
den eronder vallen. Was-
hington ziet dat echter an-
ders.

Reden vrijlating 
onduidelijk

Op de Venezolaanse televisie werd de terugkomst van Carvajal live uitgezonden.
Volgens de nationale zender een ‘triomf voor de Venezolaanse diplomatie’.

Viceminister van Buitenlandse Zaken Calixto Ortega
was naar Aruba gereisd om Carvajal op te halen.

Carvajal is de hoogste Venezolaanse functionaris ooit
waar de VS uitlevering van heeft verzocht. 
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