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Interventie van Wilsoe
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Minister
van Justitie Elmer
Wilsoe (Pueblo Soberano) heeft zich
hoogstpersoonlijk gemengd in de kwestie
van het beslag in de
Verenigde Staten op
tientallen miljoenen
dollars op naam van
drie vennootschappen
van Robbie Dos
Santos, verdachte in
de
strafrechtelijke
zaak-Bientu.

Brief aan Washington met verzoek om opheffing beslag Dos Santos

Volgens de Amerikaanse advocaten van Dos Santos, eigenaar van Robbie’s
Lottery en verdacht van belastingfraude, witwassen
en valsheid in geschrifte,
zou justitie in de VS zijn
misleid bij het beslag en
zou elk bewijs ontbreken.
Het is niet bekend op welke argumenten Wilsoe
zich beroept om opheffing
te vragen.

Het is zeer ongebruikelijk en in meeste landen
‘not done’ dat de minister
van Justitie zich inlaat met
individuele zaken. Sommige geraadpleegde personen zeggen dan ook
‘niet te kunnen geloven’
dat dit zou zijn gebeurd;
anderen wijzen erop dat
het weliswaar op het randje is, omdat rechtshulpverzoeken zijn gemandateerd

aan procureur-generaal
(PG) en Openbaar Ministerie (OM), maar dat
Wilsoe nog wel binnen het
kader van wat wettelijk
mogelijk is handelt. Of het
ethisch kan, is een andere
zaak. Hij lijkt hiermee wel
justitie in Willemstad in
haar al jaren lopende
onderzoek voor de voeten
te lopen en, sterker, te
dwarsbomen.

Wilsoe zelf was gisteren
niet bereikbaar voor commentaar, ondanks verzoeken daarom via mail en
telefoon. Volgens zijn secretariaat zat hij tot in de
middag in de ministerraadvergadering. Het is
niet bekend in hoeverre
hij zijn interventie pleegde
met of zonder afstemming met de PG en het
OM. Alles wijst erop dat

Boodschap niet begrepen?

De Curaçaose bewindsman van Justitie zou het
Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken,
de State Department, vorige week hebben aangeschreven met het verzoek
alles in het werk te stellen
om de beslagen bij UBS in
Miami op te heffen.

EFO
begint
vandaag
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De
Eindtoets voor Funderend
Onderwijs
(EFO) zal vandaag
voorgelegd worden
aan de basisschoolkinderen van groep
acht. De toets die een
kleine week in beslag
zal nemen moet de
einduitslag bepalen
voor het vervolgonderwijs dat deze jonge leerlingen zullen
gaan volgen. Voor velen zijn dit spannende dagen. En niet in
de laatste plaats omdat met het afleggen
van deze eindtoets
het afscheid nemen
van de oude school
ook dichterbij komt.
Voor alle groep 8
leerlingen: veel succes!

dit niet het geval is. Behalve dat hij zich hiermee bemoeit met een individuele
zaak, zou hij de Amerikanen ook te kennen hebben
gegeven dat rechtshulpverzoeken van Curaçao in
de toekomst alleen met
zijn goedkeuring kunnen
plaatsvinden. Volgens deskundigen zijn strafrechtelijke rechtshulpverzoeken,
overigens een kwestie van
het Koninkrijk waarvoor
medegelding voor Curaçao van toepassing is, een
verantwoordelijkheid van
PG en/of hoofdofficier.
Het OM handelt autonoom. Instructies van de
minister aan PG en OM
in individuele zaken kunnen laatstgenoemden ter
toetsing voorleggen aan
het Hof, zo is opgenomen
in de Rijkswet. Maar hier
gaat het niet om een
instructie aan de eigen
justitiële autoriteiten op
Curaçao - die overigens
voor deze beslaglegging in
de Verenigde Staten toestemming kregen van het
lokale gerecht - maar om
eigen handelen van Wilsoe. Een jurist die het
eerst ‘niet wil geloven’
zegt ten slotte: ,,Een verzoek is nog geen instructie. En ja, iedereen mag
een verzoek of petitie indienen. Dat is op zichzelf
legaal.”
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Grote gevoeligheid
Sommige bordjes maken hun boodschap direct duidelijk. Bij een bord met ‘pas op voor de hond’ zal niemand het
in z’n hoofd halen het erf te betreden. Andere bordjes hebben een vreemd soort aantrekkingskracht om precies datgene te doen waarvoor het bordje waarschuwt. Zoals hier aan de Fokkerweg. Of zou de illegale storter alleen het
woord ‘sushi’ gezien hebben?
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Nadat in de
ochtenduren de PAR,
PNP, PS en de MAN toch
wel op één lijn leken te zitten als het gaat om de bevoegdheid om in centrale
commissievergaderingen
overheids-nv’s en -stichtingen uit te nodigen, zonder dat daar toestemming
van de minister voor nodig
is, is bij de stemming over
een door de PAR en PNP
ingediende motie toch
door PS en MAN tegen ge-

Staten wacht op RvA
stemd. Na vier uur wachten op de stemming vanwege beraadslagingen tussen de coalitiepartijen,
werd de vergadering hervat om te spreken over een
door premier Gerrit Schot-

te (MFK) gestuurde brief
waarin hij verzoekt om uitstel zodat de regering eerst
advies kan inwinnen bij de
Raad van Advies (RvA). Na
uitgebreide stemmotivatie
kwam de stand uiteinde-

Advertentie

lijk te staan op 11 stemmen
tegen de motie en 9 voor.
MAN en PS stemden uiteindelijk tegen omdat volgens de MAN de premier
de ruimte moet krijgen informatie in te winnen bij
de RvA. Statenvoorzitter
Ivar Asjes (PS) stemde tegen omdat hij zich niet
persoonlijk en zwart op
wit gesteund voelde door
de PAR en PNP.
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