
Door Hilbert Haar
Philipsburg - De Bada Bing-
rechtszaak wordt niet op 14 en 15
januari volgend jaar behandeld.

Rechter Koos van de Ven maak-
te dit donderdag bekend tijdens
een regiezitting.

Het uitstel houdt verband met

zijn terugkeer naar Nederland
op 1 oktober, en het aantreden
van een definitieve opvolger per
1 januari. De rechtbank acht de
voorbereidingstijd voor de nieu-
we rechter te kort voor deze zaak
die draait om omkoping en
vrouwenhandel.

Het Openbaar Ministerie be-
schuldigt het onafhankelijk par-
lementslid Patrick Illidge ervan
150.000 dollar in steekpennin-
gen te hebben aangenomen van
nachtclubeigenaar Jaap van den
Heuvel, in ruil voor het regelen
van gunsten met betrekking tot
openingstijden en vergunnin-
gen. Van den Heuvel en zijn be-
drijfsleider worden verdacht van
vrouwenhandel.

De zaak kwam aan het licht
door een video-opname waarop
Van den Heuvel een ogenschijn-
lijk groot geldbedrag aan Illidge
overhandigt. Illidge’s advocaat
Ralph Richardson en Cor Merx,
advocaat voor Van den Heuvel,
vermoeden dat er met de video
is geknoeid en zij willen nader
onderzoek.

Merx wil een groot aantal ge-
tuigen horen onder wie vijf re-
chercheurs, voormalig Justi-
tieminister Roland Duncan,
voormalig hoofdofficier Hans
Mos, de rechter-commissaris 
die betrokken was bij huiszoe-
kingen in maart vorig jaar en
bordeeleigenaar Toochie Mey-
ers.

Merx wierp donderdag de
vraag op wie nu werkelijk vrou-
wenhandel bedrijft, zijn cliënt of
de overheid die bordeelbazen
dwingt formulieren te tekenen
waarin staat dat prostituees in
dienst worden genomen tegen
het minimumloon, als voor-
waarde voor het verkrijgen van
een tijdelijke verblijfsvergun-
ning.

Het OM maakt bezwaar tegen
het horen van bijna alle getui-
gen. De rechtbank doet op dins-
dag uitspraak over de verzoeken
van de verdediging.

Uitstel zaak Illidge
geen goed signaal

Toen Esseboom Taams, sa-
men met vijf andere aandeel-
houders, in 2009 overnam, kre-
gen zij onder andere een reke-
ning van meer dan een miljoen
gulden aan ‘te veel in rekening
gebrachte bedragen aan het
SVB’ op hun bordje. Esseboom
laat middels het Rapport van
Feitelijke Bevindingen Waarde-
ringsindicatie van de Kliniek Dr.
J. Taams bv van 5 september
2008 weten dat de winst van de
kliniek in 2007 122.000 gulden
was. 

Volgens de directeur te weinig
om te investeren. Een jaar later
had de kliniek ineens een winst
van ongeveer 2 miljoen gulden.
Volgens Esseboom ‘een zeer
groot verschil’ dat kwam omdat
de toenmalige directie al van
plan was om de kliniek te ver-
kopen. Esseboom: ,,Zij deden
niets meer aan onderhoud, be-
taalden crediteuren niet meer en
dienden dubbele declaraties in
bij de SVB. In 2009, toen wij de
kliniek hadden overgenomen,
eiste de SVB ineens een miljoen
gulden terug voor te veel in reke-
ning gebrachte bedragen aan de
SVB. Daarnaast was de hoogte
van de voorziening debiteuren
ineens 2 miljoen gulden. Het te-
kort waar wij tegenaan moesten
boksen bij de start was meer dan
drie miljoen gulden.” Van 2002
tot 2009 gaf Bade als directeur
leiding aan de Taams Kliniek
van dokter Jan Taams. Esse-
boom: ,,De winst die volgens Ba-
de in 2008 was behaald bestond
dus helemaal niet en was ‘gebak-
ken lucht’.” Esseboom laat we-
ten dat de directie in 2009 op de
hoogte was dat de tarieven te
laag waren en dat er problemen
met de financiën waren. ,,In het
rapport staat vermeld dat de kli-
niek op 5 mei 2008 een tarie-
venaanpassing wenst. De dienst
Economische Zaken heeft dit
verzoek vervolgens in behande-
ling genomen. Als het zo goed
ging met de kliniek, waarom
zouden ze dan een aanpassing
van de tarieven wensen?” 

In tegenstelling tot Esseboom
is Bade van mening dat hij lei-
ding gaf en zorgdroeg aan kwali-
tatief goede zorg, zonder verlie-
zen en met uitbreiding. Esse-
boom: ,,Het klopt niet dat alle
rekeningen betaald waren. Zo
wordt in het rapport uit 2008 ge-

sproken over een schuld van
700.000 gulden aan Fatum.” In
het verslag staat geschreven dat
er een onenigheid tussen Fatum
en de directie van Taams was en
de schuld onder Bade 338.000
gulden zou moeten bedragen.
Momenteel heeft Taams nog
een bedrag open staan bij Fa-
tum. 
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Een schooltas van Miss Curaçao
Miss Curaçao World
2014, Gayle Sulvaran,
heeft vijf schoolkin-
deren blij gemaakt
met een goed gevul-
de schooltas. Ze
deelde de tassen uit
op Kolegio San Jose,
Soeur Hedwig School
en Fatima College.
De Miss doet dat in
samenwerking met
Goisco Wholesale
Club. Sulvaran wil
hiermee Curaçao
inspireren om bij te
dragen aan de ont-
wikkeling van onze
jongeren.           FOTO 
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Behandeling Bada Bing-zaak uitgesteld

‘Winst Taams
was luchtbel
op knappen’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De winst van de Taams Kliniek in 2008
was een luchtbel die op knappen stond. Dat verklaart
directeur van de Taams Kliniek Earl Esseboom als reac-
tie op oud-directeur van de Taams Kliniek, Karel Bade. 
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