
Arrestatie 
Jamaloodin
rechtmatig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met nog eens maximaal acht dagen is de
inverzekeringstelling van oud-minister van Financiën,
George Jamaloodin verlengd. 

De rechter-commissaris oor-
deelde gisterochtend dat zowel
de aanhouding als de inverzeke-
ringstelling rechtmatig is. Daar-
mee gaf de rechter-commissaris
gehoor aan het verzoek van de
officier van justitie om de inver-
zekeringstelling te verlengen.
De verlenging van de inverzeke-
ringstelling gaat officieel van-
daag in; dat betekent dat Jama-
loodin op grond van deze verlen-
ging nog tot zondag 3 augustus
kan worden vastgehouden.

,,Vanochtend (gisterochtend,
red.), heeft de officier van justitie
besloten om de verlenging van
de inverzekeringstelling te ver-
zoeken. Daarna is de heer J.
voorgeleid bij een rechtercom-
missaris die zowel de aanhou-
ding als de inverzekeringstelling
als rechtmatig heeft beoor-
deeld”, legt woordvoerder in de
zaak Maximus Guillano Schoop
de situatie uit. ,,Dat betekent dat
de inverzekeringstelling vanaf
morgen (vandaag, red.) met acht
dagen zal worden verlengd.”

Waar de MFK’er van wordt
verdacht is nog altijd onbekend.
Schoop laat daarover weten dit
ook niet te kunnen bekendma-
ken omdat ‘dit het onderzoek
zou kunnen schaden’. Wel is be-
kend dat Jamaloodin wordt ver-
dacht in de zaak Maximus, het
onderzoek naar de intellectuele
daders van de moord op Pueblo
Soberano-voorman Helmin
Wiels. MFK-leider Gerrit Schot-
te verklaarde tegenover Caribisch
Netwerk: ,,Jamaloodin is on-
schuldig tot het tegendeel is be-
wezen. Ik hoop dat ze hun zaak
goed voor elkaar hebben. We
zijn inmiddels veertien maan-
den verder na de moord op
Wiels.”

De advocaten van Jamaloodin,
Paula Jansen en Chester Peter-
son van advocatenkantoor Sulva-
ran & Peterson, bevestigen dat
de inverzekeringstelling van
hun cliënt is verlengd. Maar
meer wil advocaat Jansen niet
over haar cliënt kwijt. Of de ad-
vocaten gebruik gaan maken
van de zogenoemde artikel 91-
procedure is dan ook onbekend.

De advocaten van de voorma-
lige minister van Financiën kun-
nen tijdens de periode van inver-
zekeringstelling een verzoek van
artikel 91 van het Wetboek van
Strafvordering indienen. Hier-

mee moet door de rechter-com-
missaris opnieuw worden ge-
toetst of de inverzekeringstelling
nog rechtmatig is. Mocht hij oor-
delen dat het niet meer het geval
is, dan moet de verdachte, in dit
geval Jamaloodin, op vrije voe-
ten worden gesteld.

Ook kan de officier van justi-
tie op elk moment besluiten dat
het niet langer nodig is om de
verdachte vast te houden.

Antilliaans Dagblad Zaterdag 26 juli 2014 3

Curaçao

Advertentie

NIEUWE MAKELAAR OP CURAÇAO ???

Ja, sinds enkele maanden. 

Druk?
Ja, gelijk gestart met de verkoop van 20 luxe appartementen op een prachtig en nieuw te 
realiseren resort op Jan Thiel en de verkoop van luxe villa’s in het top segment van 
Jan Sofat, Vista Royal en Boca Gentil.

Nieuwe opdrachten?
Ja, wilt u ons bellen of mailen voor nieuwe opdrachten.
Kijk eerst even op www.ruseler.com
en bel daarna 5162025 (Dick Ruseler) of mail dick@ruseler.com.

Advertentie

Al twaalf
wapens 
ingeleverd
met ‘Ta
basta awor’  
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sinds de start van
de campagne ‘Ta basta awor’
zijn er bij het Openbaar Ministe-
rie al twaalf wapens ingeleverd.
Dat meldt woordvoerder Nor-
man Serphos. Onderdeel van de
campagne is het terugdringen
van het wapenbezit op Curaçao.
Bezitters van illegale vuurwa-
pens kunnen die tijdelijk inleve-
ren zonder dat tot vervolging
wordt overgegaan. Voor elk in-
geleverd wapen wordt 100 gul-
den uitgekeerd. Op de eerste dag
(woensdag) werden er vijf wa-
pens ingeleverd, donderdag
twee plus een doos munitie en
gisteren kwamen er opnieuw
vijf wapens binnen bij het OM.

Serphos wijst erop dat de gra-
tieperiode loopt tot 31 augustus.
Daarna zal iedereen met een ille-
gaal wapen extra streng worden
aangepakt.

Als onderdeel van de campag-
ne Ta basta awor is een 36-jarige
Arubaan met de initialen K.C.P.
aangehouden op verdenking van
overtreding van de Opiumwet.
Tijdens een controle bij de Coco-
lodeweg afgelopen woensdag
rond 21.30 uur werd 291 gram
cocaïne aangetroffen in zijn
auto, een witte Kia Picanto. On-
der de stoel van de chauffeur
werden vijf bolletjes met cocaïne
aangetroffen.

‘Samenwerken’ opgevoerd voor ministers

Jongeren van de Excel Arts Academy hebben een korte musical opgevoerd tijdens het interministeriële
congres van de ministeries van Justitie, Gezondheid, Sociale Ontwikkeling en Onderwijs. Thema van de
musical was ‘samenwerken’. In het toneelstuk kwamen verschillende situaties aan bod, waaronder poli-
tieke en sociale. De musical eindigde met een samenwerking van de jongeren voor een betere toekomst
van Curaçao. FOTO TICO VOS


