
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - De uitgang
van de aankomsthal op
vliegveld Hato was gister-
avond het toneel voor een
schietpartij in ‘wild wild
west-stijl’. 

Een strijd tussen twee
gangs eindigde in de dood
van zeker twee personen
en zeven andere mensen
raakten gewond. Onder de
gewonden bevinden zich
zowel lokale mensen als
toeristen. 

Uit eerste verklaringen
kan worden opgemaakt
dat leden van de gang van
Buena Vista leden van een
andere gang, de No Limit
Soldiers (NLS), stonden
op te wachten. Toen deze
na het landen van het
vliegtuig van Air Berlin
naar buiten liepen werd
met een automatisch ge-
weer het vuur op hen geo-
pend. Eén van de gangle-

den kreeg een kogel door
het hoofd en overleed vrij-
wel direct. 

Toeristen die gisteren
met de vlucht van Air Ber-
lin Curaçao bezochten,
werden bij aankomst me-
teen met een uiterst lelijke
kant van het eiland gecon-
fronteerd en moesten
wegduiken om de kogels
te vermijden. 

Desalniettemin zijn ver-

schillende mensen ge-
wond geraakt, sommigen
verkeren in kritieke toe-
stand. Zowel het Rode
Kruis als ambulanceperso-
neel was ter plaatse om
medische hulp te verlenen
aan de slachtoffers. Ver-
schillende slachtoffers
moesten naar het zieken-
huis worden getranspor-
teerd om daar te worden
opgenomen.

Hele gebied afgezet
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Scouting klaar voor Jamboree

Op het Wilhelminaplein zijn de sjaaltjes uitgedeeld aan alle leden van de scouting die mee zullen doen aan de
Caribbean Jamboree 2014. Minister Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport wenste de deelne-
mers veel plezier en benadrukte het belang van de scouting voor de jongeren en hun positieve bijdrage aan de
samenleving. De Jamboree begint op 20 juli. FOTO RYJAIRO KLEINMOEDIG

OM: Naast Monk meerdere verdachten verhoord
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Niet alleen
oud-minister Carlos Monk
is als verdachte verhoord
in de zaak Maximus, maar
de afgelopen tijd zijn
meerdere verdachten door
het Recherche Samenwer-
kingsteam (RST) ver-
hoord. Dat verklaart
woordvoerder van het
Openbaar Ministerie
(OM) Guillano Schoop
tegenover deze krant.

Om wie het gaat en om
hoeveel mensen het gaat
kan hij niet aangeven. Van
al deze verdachten die zijn
verhoord is niemand aan-
gehouden. Schoop: ,,Ie-

mand hoeft niet aange-
houden te worden om als
verdachte aangemerkt te
worden. Er is in dit geval
voor gekozen niemand
aan te houden, ook al zijn
ze wel verdachte. Neem dit
voorbeeld: als je zonder
gordel rijdt en je wordt bij
een controle onderschept,
ben je wel verdachte maar
hoef je ook niet gear-
resteerd te worden. Het
kan wel, maar hoeft niet
altijd.”

Schoop geeft aan dat al-
le verdachten zijn gehoord
in de zaak Maximus, waar-
bij vorige week wel de 36-
jarige M.L.L. werd aange-
houden. Hij wordt ver-

dacht van (een poging tot)
afpersing en van het voor-
bereiden van een poging
tot afpersing van de op-
drachtgevers achter de
moord op politicus Hel-
min Wiels. De zaak Maxi-
mus draait om de intellec-
tuele daders achter de
moord, de zaak Magnus
betreft de uitvoerders van
de moord. 

Op 4 tot en met 8 au-
gustus begint de inhoude-
lijke behandeling van de
zaak Magnus, waarin vier
verdachten zullen voorko-
men. 

Onder hen Elvis
‘Monster’ Kuwas, die er-
van wordt verdacht de

trekker te hebben overge-
haald op 5 mei vorig jaar
bij Marie Pampoen. Zijn
vriendin verklaarde dat hij
het wapen nadien in het
Waaigat had gegooid. En-
kele weken terug werd het
wapen daar aangetroffen,
en na onderzoek blijkt dit
het wapen te zijn waarmee
is geschoten op Wiels. 

Hoogste
tijd voor
RvState
D66 en CDA ontevreden met antwoord
Plasterk en Rutte over ruzie met Aruba

Door René Zwart
Den Haag - Premier Mark Rutte (VVD) en
minister Ronald Plasterk (PvdA) van
Koninkrijksrelaties zijn er niet in geslaagd de
twijfels weg te nemen over de rechtmatigheid
van de aanwijzing aan Aruba.

De Tweede Kamerfrac-
ties van D66 en CDA ne-
men dan ook geen genoe-
gen met de antwoorden op
hun schriftelijke vragen
die de twee bewindslieden
gisteren naar de Kamer
stuurden. Nu Rutte en
Plasterk geen helderheid
hebben kunnen geven of
de Rijksministerraad (lees:
Nederland) correct heeft
gehandeld, willen de vra-
genstellers dat de Raad
van State per direct als
scheidsrechter wordt inge-
schakeld. ,,Dat kan heel
snel”, aldus Wassila Hach-
chi (D66), maar Plasterk
aan wie het verzoek giste-
ren telefonisch is overge-
bracht, lijkt geen haast te
maken. ,,Er is nog geen re-
actie”, aldus diens woord-
voerder.Hachchi kan het
zich niet voorstellen dat de
bewindsman afwijzend re-
ageert. ,,In de antwoorden
staat letterlijk dat het kabi-
net het zelf ook onwense-
lijk vindt als er twijfel be-
staat over de rechtmatig-
heid van wat er in de RMR
is besloten. Nou, het is
duidelijk dat die twijfel er
is.” Volgens het Kamerlid
kan de Nederlandse rege-
ring niets inbrengen tegen
bemiddeling van de Raad
van State. ,,Het kabinet
wil, ook dat haal ik uit de
antwoorden, de Raad van
State er in een later stadi-
um bij betrekken, maar
dat moet gewoon nu ge-

beuren.” Als Rutte en
Plasterk zo overtuigd zijn
van hun gelijk, hoeven ze
niet te vrezen voor een uit-
spraak van de Raad van
State, voert Hachchi aan.
,,Ze hebben het Konink-
lijk Besluit door de koning
laten tekenen dus ze zijn
duizend procent zeker dat
ze rechtmatig hebben ge-
handeld.” D66 en CDA
zijn dat echter allerminst.
Zij worden daarin ge-
steund door staatsrechtge-
leerden die grote vraagte-
kens plaatsen bij de wijze
waarop de besluitvorming
in de Rijksministerraad tot
stand is gekomen. ,,Ik
dicht Aruba goede kansen
toe in een kort geding het
besluit teruggedraaid te
krijgen”, aldus prof. dr.
Arjen van Rijn. Premier
Mike Eman heeft evenwel
veel liever dat de Raad van
State zich over de kwestie
buigt. Hij heeft daarom
Rutte als voorzitter van de
RMR verzocht nog deze
week een spoedvergade-
ring uit te schrijven om
daartoe formeel te beslui-
ten. D66 en CDA hebben
via gisteravond ingedien-
de schriftelijke vervolgvra-
gen ook het voorstel aan
de Nederlandse regering
gedaan om een mediator
in te schakelen.

Twijfel over juistheid
antwoorden
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