
Dat verklaarde hij giste-
ren in een interview bij
radioprogramma ‘Per-
spektiva’ van journalist
Mariano Heyden bij radio-
zender 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 uit-
eindelijk niet productief
en constructief voor een
verbetering van alles wat
ons bezighoudt.”

De hofpresident ver-
klaarde ook dat het belang-
rijk is hoe men in de dis-
cussie met elkaar omgaat.
,,Het is ook de verantwoor-
delijkheid van het OM
(Openbaar Ministerie) en
ook van de advocatuur.”
Als de betrokken partijen
op een constructieve ma-
nier met elkaar samenwer-
ken krijgt de burger ver-
trouwen in de rechtsple-
ging. ,,Ik denk dat wij daar
allen aan mee moeten
werken.” De zaken die
niet goed gaan moeten
daarbij volgens hem be-
noemd worden.

De perceptie dat er bij
het Hof gesjoemeld zou
worden, werd door de pre-
sident verworpen. ,,Met
die perceptie ben ik het ze-
ker niet eens. Ik wil graag
in discussie over onder-
werpen waarvan wordt ge-

zegd ‘dit gaat niet goed, dit
kan beter’.”

Maar die discussie moet
wel zakelijk gevoerd wor-
den, 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 noe-
men in de toekomst voor-
komen kunnen worden.”

Het systeem biedt ge-
noeg waarborgen voor
mensen die het bijvoor-
beeld niet eens zijn met

een uitspraak, aldus Van
der Poel. Burgers kunnen
in hoger beroep, of in cas-
satie 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 me-
ning heeft het geen zin
om geschillen in de publi-
citeit uit te vechten. ,,Dat
levert niets op en laat on-
verlet dat wij op zich na-
tuurlijk de vrijheid van
meningsuiting een groot
goed vinden.” De raads-
mannen die kritiek lever-
den op de rechtspleging
(Eustatius, Peterson en
Sulvaran, red.) werden
door de hofpresident om-
schreven als ‘betrokken
advocaten die ook, laten
we zeggen, de vinger op de
zere plek kunnen leggen’.

De kritiek moet in de vi-
sie 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 rechtsple-
ging nog beter wordt’.

‘Capaciteit rechtszaal
stelt teleur’

CAP positief over
‘megaknooppunt’
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Hof: Kritiek
baart zorgen
Hofpresident: Vertrouwen in rechtspleging aangetast
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Hofpresident Evert Jan van der Poel vindt de recente kri-
tiek die er op de rechtspleging wordt geleverd ‘een uiterst zorgelijke
zaak’. 

Palmen stad verwaarloosd

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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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Bijna een
vijfde van de cellen in de
gevangenis nabij Düssel-
dorf is gevuld met Cura-
çaoënaars. 

Dat bevestigt woord-
voerder van het Open-
baar Ministerie (OM) Nor-
man Serphos desge-
vraagd. ,,Dit gaat allemaal
om drugsdelicten die zijn
ontdekt op de vlucht van

Curaçao naar Düsseldorf”,
doet Serphos uit de 
doeken. Air Berlin is 
de enige luchtvaartmaat-
schappij die wekelijks van-
uit Curaçao naar Düssel-
dorf vliegt . 

,,Een topfunctionaris
van het OM heeft afge-
lopen week een bezoek ge-
bracht aan de luchthaven.

Daar is hij naar de gevan-
genis gegaan en de situa-
tie is daar verontrustend.
In een gevangenis, die
twee jaar geleden is ge-
bouwd, 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 ge-
vangenis. 

Het OM meldde toen
eveneens dat er veel drugs
wordt gesmokkeld op de
vluchten naar Duitsland.
Serphos benadrukt nog-

maals dat de straf in Duits-
land voor het smokkelen
van verdovende middelen
hoger is dan in andere lan-
den. 

,,Er wordt namelijk ge-
keken naar de puurheid
van de drugs. Aangezien
het 99,9 procent zuiver is
wat vanuit Curaçao wordt
gesmokkeld kan voor een
kleine hoeveelheid een ho-
ge straf worden gegeven”,
waarschuwt hij.

150 Drugskoeriers vast in Duitsland
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