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Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Reserveren aanbevolen! Cel: 5669732

 Friday, Saturday and Sunday
from 18.00 - 19.00 hours!

New 3 course culinairy menu for only Naf 57.50 p.p. 

and on top of that our house wine for Naf 32.50 per bottle

Happy hour

R E S T A U R A N T

Vrijspraak
voor invoer
counterfeit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Xerces Nepomuceno, en zijn bedrijf Berche
Fashon in de Freezone, zijn in hoger beroep vrijgespro-
ken van de beschuldiging dat zij goederen van namaak-
merken hebben ingevoerd uit China. 

Het Openbaar Ministerie
(OM) diende hoger beroep in te-
gen het vonnis in eerste aanleg
waarin de bedrijfseigenaar en
zijn bedrijf ook al werden vrijge-
sproken. In de toelichting op dit
vonnis staat: ,,Het aan de ver-
dachten gemaakte verwijt luidt
in essentie dat opzettelijk na-
maakgoederen zijn ingevoerd of
doorgevoerd. Het gaat daarbij
om 538 dozen T-shirts voorzien
van het merk Armani Exchange,
414 dozen poloshirts voorzien
van het merk Lacoste, 575 dozen
sportschoenen voorzien van het
merk Nike/Air Jordan, 840 do-
zen sigaretten voorzien van het
merk Marlboro en 404 dozen
spijkerbroeken voorzien van het
merk Calvin Klein.” Uit een offi-
cieel ingesteld onderzoek blijkt
dat met betrekking tot Calvin
Klein niet met zekerheid gesteld
kan worden of het echte merk-
broeken zijn of counterfeit, ofte-
wel namaakbroeken zijn. ,,Wel-
iswaar benoemt de deskundige
een aantal aspecten die lijken te
wijzen op namaak, maar uit wat
deze expert schrijft blijkt niet dat
hij met stelligheid de conclusie
van namaak kan trekken”, zo
wordt in het vonnis nader uitge-
legd. Daar komt bij dat Nepom-
uceno altijd heeft volgehouden
dat hij slechts doorvoerder was
van de producten en niet wist
wat er in de dozen zat. Hij voer-
de dus niet in. In het vonnis
staat hierover: ,,Het bewijs van
opzet van de verdachten op de
invoer of doorvoer van namaak-
goederen kan niet geleverd wor-
den en hij moet dus reeds op die
grond vrijgesproken worden.”

Maar om dan toch dieper op
dit punt in te gaan, stelt het hof

dat bewezen moet worden of de
invoer en doorvoer van de goe-
deren ook met opzet gericht was
op het namaakkarakter van de
goederen. Het gaat dus om de
vraag of er sprake is van ‘vol op-
zet’. ,,De vastgestelde feiten en
omstandigheden laten de con-
clusie dat van vol opzet sprake
was niet toe”, zo staat vervolgens
in het vonnis. ,,Het OM heeft
nog wel een aantal uitlatingen
van de verdachte als kennelijk
leugenachtig benoemd, maar
van die gestelde leugenachtig-
heid is niet gebleken”, aldus het
hof. Dat Nepomuceno in het ver-
leden al eens geconfronteerd
was met namaakgoederen in
een aan hem geadresseerde la-
ding maakt de kans dat het in
deze zaak ook om namaakgoe-
deren ging niet meer of minder
groot. Ook wordt nog aange-
voerd dat de handelaar zijn af-
zenders niet goed kende. Maar
dit vindt het gerecht geen goed
argument. Het hof: ,,Bijzondere
omstandigheden waaruit ver-
dachte had moeten afleiden dat
de afzenders in kwestie zich in
het bijzonder met het verzenden
van namaakgoederen bezighiel-
den zijn niet gebleken.”

En tot slot over het argument
van het OM dat de eigenaar be-
ter had moeten controleren: ,,De
verdachte oefent zijn bedrijf uit
op basis van een van Landswege
verstrekte vergunning. Aan die
vergunning kunnen voor-
waarden verbonden worden.
Niet is gebleken dat als vergun-
ningsvoorwaarde is gesteld dat
de verdachte controle op het na-
maakkarakter van de door hem
ingevoerde of doorgevoerde goe-
deren moet verrichten.”

‘Me Tarzan, you brain’

Twintig creatieve ondernemen-
de mensen werken samen in
het Creative Lab Curaçao. Het
doel is Curaçao voor de toe-
komst te helpen veranderen met
inspiratie en innovatie in den-
ken en doen: ‘Me Tarzan, you
brain’. Op een netwerkbijeen-
komst werd de aanwezigen door
Gonneke van den Kieboom
gisteren gezegd hun ideeën de
vrije loop te laten. 
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