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Dos Santos strijdbaar
Van een onzer
verslaggevers

Loterijbaas vecht beslag ook in Verenigde Staten aan

Willemstad/Washington - Amerikaanse
topadvocaten
van
Robertico ‘Robbie’
dos Santos, eigenaar
van Robbie’s Lottery,
hebben deze week nu
ook bij het Departement van Justitie in
de Verenigde Staten
verzocht om opheffing van het beslag op
tientallen miljoenen
dollars aan banktegoeden in Miami.

op
het
standpunt
staat dat
Curaçao
en niet de
AmeriRobbie dos
kaanse
Santos
justitie
de aangewezen instantie is waar
het beslag dient te worden
bestreden.
Volgens de aanklacht
wordt Dos Santos verdacht
van belastingfraude op

Dat blijkt uit een verslag
van Mike Scarcella op de
internetblog LegalTimes,
die dit vergezeld laat gaan
van diverse officiële documenten. Dos Santos, verdachte op Curaçao in de
zaak ‘Bientu’ waarvoor hij
eerder deze maand ook
korte tijd vast zat, heeft
hiervoor het bekende kantoor Williams & Connoly
in Washington ingeschakeld. Dit kantoor treedt op
voor drie vennootschappen van Dos Santos Ponsford Overseas Ltd.,
Caribbean
Investment
Group Ltd. en Tula Finance Ltd. - die rekeningen
aanhouden bij UBS Financial Services in Miami.
De advocaten Peter
Kahn en Ana Reyes zijn
met de zaak belast. Zij
hebben namens cliënten
aan de Amerikaanse
District Judge Colleen Kollar-Kotelly gevraagd het
beslag op te heffen. Hun
stelling is dat de Curaçaose autoriteiten de aanklagers van het Department
of Justice (DOJ) hebben
‘misleid’. En het DOJ
heeft volgens hen geen bewijs kunnen leveren voor
enig strafbaar feit. ,,Nergens in de documenten
staat vermeld welke strafbare feiten de bedrijven
hebben begaan”, stelt
Kahn. De vennootschappen zijn volgens hem niet
in de gelegenheid gesteld
zich tegen het beslag te
verdedigen. Maar uit de
stukken blijkt dat het DOJ

grote schaal op Curaçao.
Maar de raadslieden van
de drie vennootschappen
stellen dat het DOJ op onfaire wijze een koppeling
legt met de genoemde bedrijven. Volgens Kahn
kent Curaçao een lange
historie van het niet vervolgen van personen voor
de niet-officiële verkoop
van lotjes. ,,Dit is het geval
omdat zulke verkopen het
nodige werk bieden aan de
burgers van het eiland”, aldus de Amerikaanse ju-

risten van Dos Santos. De
niet-officiële verkoop van
lotjes komt niet in de
buurt van het niveau van
een misdrijf, stellen zij, en
kan daardoor niet in verband worden gebracht
met beschuldiging van
witwassen. Kahn en zijn
collega Reyes betogen in
Washington dat een rechter(-commissaris) op Curaçao eerder deze maand
het bevel gaf tot opheffing
van het beslag, dat de autoriteiten in januari echter

een tweede beslag goedgekeurd kregen, maar dan
nu gericht tegen de tegoeden van de drie bedrijven.
Dat zou zijn gebeurd
zonder zitting, aldus de
advocaten van Williams &
Connoly. Volgens de Amerikaanse justitie gaan de
opsporingsinstanties op
Curaçao ervan uit dat de illegale loterij tenminste 60
miljoen dollar heeft opgebracht. Dos Santos wordt
behalve belastingfraude,
ook witwassen en valsheid
in geschrifte ten laste gelegd.

‘Leve de koningin’

Met ‘Leve de koningin’ en
een driewerf hoezee tijdens het traditionele ‘joelen’ door de aanwezige
marineofficieren en manschappen, besloot brigadegeneraal der mariniers
Dick Swijgman zijn toespraak ter gelegenheid
van de viering van
Koninginnedag 2012 op
Curaçao. Natuurlijk
mocht de traditionele
‘lintjesregen’ in het Paleis
van de Gouverneur niet
ontbreken. Dit jaar werVan een onzer
verslaggevers
Willemstad - Zowel voor
benzine als voor diesel
moet binnenkort zo’n 11
cent per liter meer worden
betaald aan de pomp. Dit
is de tweede fikse verhoging in twee maanden tijd.
De prijsverhoging gaat in

Brandstof elf cent
duurder vanaf 1 mei
op 1 mei. De prijs voor een
liter benzine is nu nog
2,50 gulden en stijgt naar
2,611 gulden. Ruim 11 cent
meer dus. Aan het begin

van het jaar kostte een liter
benzine nog 2,244 gulden. Vijf maanden later is
de benzineprijs dus ruim
36 cent gestegen. De ver-

den 16 personen op
Curaçao koninklijk onderscheiden. Dit zorgde
natuurlijk voor blije en
trotse gezichten onder de
gedecoreerden.
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Driewerf hoezee
voor koningin
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Vrijwilligers
koninklijk geëerd

hoging hangt samen met
de aankoopprijs van Mogas 95, die ook is gestegen.
Een liter werd onlangs nog
aangekocht voor 1,4561
gulden. Dat is nu 1,5544.
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Diesel hoger,
gas blijftgelijk

AD
WIKÈNT
In deel twee van ‘De
tocht naar Chatham’
schrijft Marjanne
Prins vandaag in AD
Wikènt over de slag
die het meest bekend
is geworden en ‘tot
de verbeelding van
de mensen is blijven
spreken’. De schrijfster probeert ons
achter het doek van
twee schilderijen
over de verovering
van Fort Willoughby
te laten kijken.
Verder vertelt Giselle
Ecury over haar bijzondere en inspirerende ontmoeting
met dichter
Shrinivási. De
Surinamer, nu al
jarenlang
Curaçaoënaar, vertelt
zijn levensverhaal.
Hij bespreekt zijn
diepte- en hoogtepunten in het leven.
Ook staan er verschillende gedichten
van de dichter in
deze editie.
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