
Hoewel de betrokken advocaat
van oordeel is dat FAS allereerst
niet-ontvankelijk moet worden
verklaard, voerde hij ook inhou-
delijk verweer. De Vries ontkent
en betwist de juistheid van al
hetgeen door FAS in het klaag-
schrift is gesteld.

FAS had gesteld dat de klacht
niet alleen op genoemde twee
concrete kwesties is gebaseerd.
In de optiek van FAS heeft De
Vries zich ook als de ‘consiglie-
re’ van het kabinet van voorma-
lig premier Gerrit Schotte
(MFK) opgesteld. ,,Zo heeft hij

de regering Schotte klaarblijke-
lijk gefaciliteerd bij het mond-
dood maken van de toenmalige
directie van Aqualectra,
waardoor binnen Aqualectra op
grote schaal wanbeleid plaats
heeft kunnen vinden met ook
desastreuze financiële gevolgen
voor het bedrijf.”

Overgelegd werden stukken
over de geforceerde aandelen-
overdracht ‘om niet’ van de aan-
delen van Aqualectra in de BOO-
centrale aan RdK, waarbij Aqua-
lectra een schadepost van zo’n
65 miljoen gulden heeft gele-
den. Uit deze stukken blijkt de
betrokkenheid van De Vries als

adviseur van het kabinet Schot-
te. Later is het merendeel van de
directie van Aqualectra ten on-
rechte op non-actief gesteld en
vervolgens ontslagen. Hierbij
werd Schotte/de Raad van Com-
missarissen bijgestaan door het
kantoor van De Vries en in de
rechtszaken werd Aqualectra bij-
gestaan door De Vries zelf.

Ook ten aanzien van de twee
‘kwesties’, het BOO-contract en
het EEG/CDM-contract, stelt
Akshon Sivil dat De Vries er
middenin zat. Hij kan volgens
FAS gezien worden als de
geestelijk vader van de miljoe-
nentransactie van de BOO-cen-

trale die als paulianeus kan wor-
den gekwalificeerd en FAS sluit
ook niet uit dat er sprake is van
strafbare feiten. 

Met betrekking tot EEG/CDM
werd het Dok ‘willens en we-
tens’ belast met de daarvoor al-
tijd betwiste schuld van meer
dan 35 miljoen aan havenbedrijf
CPA. De Vries had CPA jaren-
lang bijgestaan en ook CDM
Holding, moedermaatschappij
van CDM. Beide dus. De klacht
van Akshon Sivil spreekt van
een ‘valselijke opgestelde’ over-
eenkomst ‘waarbij CDM ten on-
rechte met een enorme schuld
opgezadeld was die CDM ook

nimmer zal kunnen betalen’.
Zoals gesteld, ontkent en be-

twist de juistheid van al hetgeen
door FAS is gesteld. De stelling
van Akshon Sivil dat De Vries
‘de geestelijk vader van de BOO-
transactie’ zou zijn is volgens
hem onjuist. Dergelijke transac-
ties zijn steeds de wens van de
betrokken partijen, en niet de
wens of de ‘vondst’ van de een of
andere advocaat. Niet de advo-
caat gaat over de inhoud van een
overeenkomst, maar de cliënt.
FAS gaat er volgens hem boven-
dien volstrekt aan voorbij dat
niet is vastgesteld dat de BOO-
overeenkomst een onoorbare
transactie betrof.

En ten aanzien van de zoge-
naamde EEG-overeenkomst,
stelt De Vries dat nergens uit
blijkt dat hij en/of zijn kantoor
juridische bijstand heeft ver-
leend aan meer dan één van de
in de overeenkomst genoemde
partijen. Ook in dat kader ont-
breekt onderbouwing, meent
hij. Van het ‘dienen van twee he-
ren’ is volgens hem dus geen
sprake (geweest).
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FAS: De Vries ‘consigliere’ Schotte

FAS is bekend als de initiatief-
nemer voor het opstarten -
samen met het Openbaar Mi-
nisterie (OM) - van een enquê-
teprocedure wegens ernstige
vormen van wanbeleid bij
Aqualectra, Refinería di Kòr-
sou (RdK) en Curoil. Die en-
quête werd door het Hof toege-
wezen en loopt overigens nog
steeds. Het is FAS naar eigen
zeggen (mede) te doen om de
preventieve werking. Niet
alleen richting directeuren,
commissarissen en aandeel-
houders van overheids-nv’s,
maar ook professionals als
accountants en advocaten. 
De ‘checks and balances’ in
een maatschappij worden ook

verstoord indien professionals
zich niet aan hun professionele
standaarden houden. Naar
accountant Terry Hernandez
wordt verwezen voor hoe het
niet moet; hij werd later in drie
tuchtzaken veroordeeld.
FAS borduurde in haar klacht
voort op opmerkingen van het
OM in verband met het ver-
zoek om een enquêteprocedu-
re, namelijk dat ‘na 10-10-‘10
binnen de betrokken over-
heids-nv’s de grenzen tussen
bestuur, toezichthouder en
aandeelhouder kennelijk stel-
selmatig vervaagd raakten’. En

dat ‘de regering Schotte een
soort van monopoliecontract
met advocatenkantoor HBN
had afgesloten’. 
Dit kantoor van De Vries trad
op voor de regering, die aan-
deelhouder is van de verschil-
lende overheids-nv’s, maar ook
als juridisch adviseur van al
deze overheids-nv’s. ,,De belan-
gen van regering en vennoot-
schappen lopen beslist niet per
definitie parallel.” De ‘checks
and balances’ binnen de nv’s
en in hun onderlinge relatie
kwamen onder druk te staan;
en het feit dat ze binnen alle

bedrijven binnen de zogeheten
energiekolom vanaf 10 oktober
2010 verstoord raakten, schep-
te de gelegenheid voor het zich
voordoen van ernstige vormen
van wanbeleid.
De Vries sprak nadat hij via het
Antilliaans Dagblad te weten
was gekomen van de op 2 juni
2014 door Stichting Fundas-
hon Akshon Sivil (met bestuur-
sleden Ruben Jose Suriel,
Frieda Pais Fruchter, Hendrik
Arend Pasman en Maria Jo-
hanna Buddingh Nederlof)
tegen hem ingediende klacht
bij de Raad van Toezicht van

‘stemmingmakerij’: ,,De klacht
is, na te zijn ingediend, direct
door genoemde personen via
het internet wereldkundig
gemaakt. Dit feit, maar ook de
tendentieuze inhoud van de
klacht, vol met feitelijke on-
juistheden en stemmingmake-
rij, toont aan dat genoemde
personen het oogmerk hebben
mijn persoon te benadelen en
zo veel mogelijk schade toe te
brengen, ongeacht de uiteinde-
lijke beslissing van de Raad
van Toezicht op de klacht.” De
Vries zegt de beslissing van de
RvT op de ingediende klacht
‘met vertrouwen tegemoet’ te
zien ‘nu de ingediende klacht
ongegrond is’.

Initiatiefnemer FAS

Frozen in
Zuikertuin

Mall
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Anna, Elsa
en Olaf, de populaire ka-
rakters uit de animatiefilm
‘Frozen’ maken vandaag
hun opwachting in de
Zuikertuin Mall. Tussen
12.00 uur en 20.00 uur
kan men met de figuren
op de foto tijdens de kerst-
markt. 
Er zijn verschillende 
aanbiedingen bij de win-
kels en gratis chocolade-
melk. 
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