
Daardoor gaat de geplande
zitting vandaag, waarin de klach-
ten tegen de drie behandeld zou-
den worden, opnieuw niet door.
Eerder al werd de zitting uitge-
steld in verband met een eerste
wrakingsverzoek, dat overigens
werd afgewezen. Daarmee heeft
de zaak een flinke vertraging op-
gelopen. Het begon allemaal in
januari met een klacht van de
deken van de Orde van Advoca-
ten van Curaçao tegen Sulvaran.
Daarna volgden ook klachten
van drie andere advocaten en
een burger. Nadat hij, zijn kan-
toorgenoot Peterson en medebe-
stuurslid van de politieke stich-
ting Kòrsou Fuerte i Outónomo
(KFO) Eustatius hun verweer-
schrift hadden ingediend zou-
den de klachten op 7 mei inhou-
delijk worden behandeld door
de RvT die bestaat uit een
(tucht)rechter - die tevens voor-
zitter is - en twee advocaten als
leden van de RvT. De drie wraak-
ten echter de rechter. Maar hun
argumenten om voorzitter
Scholte van de RvT te wraken
waren niet voldoende, waarop de
wrakingskamer het wrakingver-
zoek afwees. Hiermee bleef
Scholte de voorzitter van de RvT
en zou zij als voorzitter de klach-
ten tegen het drietal behandelen.
Na het oponthoud in verband
met het (eerste) wrakingsver-
zoek zou dit vandaag gebeuren.

Gisteren werd bekend dat de
drie afgelopen vrijdag een twee-
de wrakingsverzoek tegen de
voorzitter hebben ingediend. Di-
rect al na afwijzing van het eer-
ste wrakingsverzoek lieten de
drie onder de kop ‘Wie behoedt
ons voor falende rechters’ in een
ingezonden brief in de  weten
dat ‘óók deze beschikking be-
wijst dat de lokale rechtspraak
zich op een hellend vlak be-
vindt’. Hiermee reageerden zij
overigens op een uitspraak van
de RvT met een plaatsvervan-
gende voorzitter, een andere
rechter dus dan Scholte.

Tijdens de zitting van de wra-
kingskamer op 13 mei deden de
KFO-advocaten uit de doeken
waarom zij vinden dat Scholte
als voorzitter van de RvT moet

worden vervangen. Zo twijfelen
zij aan haar onpartijdigheid en
beweren ze dat de tuchtrechter
vooringenomen zou zijn als het
gaat om de KFO-advocaten.

De wrakingskamer oordeelde
zoals gezegd anders. 
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Tweede
verzoek
wraking
Behandeling klachten tegen drie 
‘KFO-advocaten’ weer uitgesteld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De drie advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran,
Anthony Eustatius en Chester Peterson hebben een
tweede wrakingsverzoek ingediend tegen de voorzitter
van de Raad van Toezicht op de Advocatuur (RvT), rech-
ter Maroeska Scholte.

Overleg met
Francisca
weer afgelast
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het overleg tussen
de PS-fractie en haar minister
Jeanne-Marie Francisca van 
OAW is gistermiddag opnieuw
uitgesteld. De fractie had een be-
spreking met een instelling die
uitliep, waardoor de minister is
afgezegd.Dat bevestigt fractie-
leider Melvin Cijntje. Met welke
instelling er overleg werd ge-
voerd, wilde hij niet zeggen.
Kennelijk had dat overleg voor-
rang op het overleg over de peri-
kelen bij het ministerie van SO-
AW, waar de beleidsdirecteur is
opgestapt en de secretaris-gene-
raal (SG) de noodklok heeft ge-
luid. ,,De nieuwe afspraak staat
vrijdagmiddag 14 uur”, aldus
Cijntje. Afgelopen vrijdag was
ook al een overleg gepland, maar
omdat het managementteam
(MT) van het ministerie daarbij
aanwezig was, weigerde Francis-
ca te komen. Op 9 juni stuurde
SG Bernice Calmes een brief
aan de minister, nadat beleidsdi-
recteur Jeroen Jansen zijn ont-
slag had ingediend wegens ‘on-
voldoende vertrouwen in de
onderlinge werkrelatie tussen de
minister en mijzelf en meer in
het algemeen tussen de minister
en het MT’. Calmes spreekt in
haar brief van een ‘zorgelijke
tendens’. Zo verdwijnen er ex-
perts, is de omgang met haar
werknemers niet professioneel
en zakelijk en benadert de mi-
nister werknemers zelfs om 3
uur ’s nachts. Ook zou zij over-
leg voeren met ernstige financië-
le consequenties, zonder het MT
te informeren.

Militaire schietoefening op Aruba

Op Aruba kwamen militairen in actie op het schietterrein. Een groot deel van de compagnie was op de
Bovenwindse Eilanden bezig met een orkaannoodhulpoefening. De overige militairen oefenden hun
vaardigheden op het schietterrein op Aruba met de Browning .50 en de MAG. Ze trainden het opvolgen
van de bevelen van de vuurleider en het zo accuraat mogelijk schieten met deze wapens. 
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