
Het Openbaar Ministerie
(OM) liet vlak na de invrijheids-
stelling van de MFK-voorman
weten zich bewust te zijn van het
belang om het onderzoek zo
snel mogelijk voor de rechter te
brengen. ,,In het buitenland zijn
nog niet alle onderzoekshande-
lingen verricht. Pas nadat het
onderzoek in het buitenland is
afgerond worden de onderzoe-
kersresultaten uit het buitenland
verwacht”, laat Guillano Schoop,
woordvoerder in deze zaak des-
gevraagd weten.

Eind juli liet het OM tegeno-
ver deze krant weten dat het
onderzoek Babel zo goed als af-
gerond was. Het was ook toen
nog wachten op het onderzoeks-
resultaat verkregen uit rechts-
hulpverzoeken. Het OM zei
toentertijd dat er door de instan-
tie op Curaçao in vier landen
rechtshulpverzoeken zijn ge-
daan. Welke landen dit zijn,
daarover wil het OM geen mede-
delingen doen. Bekend is dat er
in elk geval een rechtshulpver-
zoek is uitgegaan naar Italië. 

Er werd in het Zuid-Europese
land onder andere een huiszoe-
king gedaan. Ook werden daar
verschillende getuigen gehoord.
Hoewel het OM zelf geen verde-
re uitspraken doet over deze
huiszoeking, deden er direct na
het rechtshulpverzoek al ver-
schillende geruchten de ronde
dat dit bij Francesco Corallo zou
zijn; het was immers zijn gokbe-
drijf BetPlus dat verdachte stor-
tingen - een van 140.000 dollar
en een van 73.422 dollar - heeft
gedaan op de rekening van Van
der Dijs. 

Het verhaal doet de ronde dat
het juist Corallo is die niet wil
dat documenten die in beslag
zijn genomen bij de huiszoe-
king worden vrijgegeven. Hij
zou dit tegenhouden door
middel van een rechtszaak.
Daarbij zou het nu wachten zijn
voor het OM op een cassatie-uit-
spraak in Italië. Schoop: ,,Hiero-
ver is mij niets bekend.” 

Er is ook nog geen officiële da-
tum geprikt voor de behandeling
van de zaak Babel: ,,Er is een
voorlopige datum geprikt voor
behandeling van de zaak Babel.
Nadere mededelingen daarover
worden voorlopig niet gedaan”,
aldus Schoop. Eerder werd be-
kend dat de zaak tegen Schotte

en zijn partner Cicely van der
Dijs, die eveneens verdacht
wordt van witwassen en valsheid
in geschrifte, is gereserveerd op
16 januari. 

In het onderzoek Babel zijn
nog geen dagvaardingen uitge-
stuurd. Daarom worden ook nog
geen mededelingen gedaan over
wie er voor moeten komen. Te-
gen de verhorend rechercheur
die toentertijd toezeggingen
deed aan de levenspartner van
Cicely van der Dijs is een proces-
verbaal opgemaakt, laat Schoop
weten. De woordvoering: ,,Het
incident heeft geen strafrechte-
lijke gevolgen. Over eventuele
andere gevolgen, doen wij geen
mededelingen nu dat buiten het
werkterrein van het OM valt.”
Door de ‘belofte’ van de verho-
rend rechercheur besloot de
rechter-commissaris Van der
Dijs op vrije voeten te stellen.
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Curaçao

Advertentie

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

Onderzoek
Babel nog
niet rond
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nog niet alle onderzoekshandelingen zijn
verricht in de zaak Babel. De zaak waarin onder andere
oud-premier Gerrit Schotte wordt verdacht van witwas-
sen en valsheid in geschrifte is daarmee nog niet rond. 

Nationaal
Cultuur-
instituut in
oprichting
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Instituto Nas-
honal di Kultura is in oprichting
en zal de huidige Kas di Kultura
gaan vervangen. Op dit moment
vinden daar interne processen
voor plaats. 

Het ministerie van Onder-
wijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport (OWCS) is op dit moment
bezig met het ontwikkelen van
een nieuw cultuurbeleid, zo
heeft de betreffende minister
Irene Dick (PS) in de Staten uit-
gelegd. Er is op de begroting een
bedrag van 2 miljoen gulden ge-
reserveerd voor dit instituut. In
totaal is 11 miljoen gulden per
jaar beschikbaar voor cultuur. Er
wordt nu dus gewerkt aan een
nieuw cultuurbeleidsplan waar-
bij alle stakeholders betrokken
worden. Dat de klus groot is
blijkt uit de vele aspecten die in
de Statenvergadering naar voren
zijn gekomen. Zo is het belang-
rijk om voor een nieuw cultuur-
beleid, het voormalige cultuur-
beleidsplan te evalueren. Verder
wordt op dit moment ook nage-
gaan welke stichtingen aan de
kwaliteiten voldoen om subsidie
te blijven ontvangen. Ook carna-
val vormt onderdeel van het cul-
tuurbeleid. Op de begroting is
350.000 gulden beschikbaar
voor het carnaval, maar zo legt
de minister uit: ,,Er zijn andere
ministeries betrokken zoals die
van Verkeer, Vervoer en Ruim-
telijke Planning (VVRP), het mi-
nisterie van Economische Ont-
wikkeling (MEO), van Gezond-
heid, Natuur en Milieu (GMN)
en Justitie. Hoeveel deze mi-
nisteries bijdragen is niet be-
kend. Er is verder geld beschik-
baar vanuit de precariorechten,
dus de verhuur van stukken
grond voor de bouw van carna-
valsstands. En de organisaties
krijgen ook nog sponsorgelden
uit de private sector. 

Haven voor vissers Marie Pampoen
Marie Pampoen krijgt
een haven voor de vis-
sers. Minister van
Gezondheid, Natuur en
Milieu Ben Whiteman
(PS) heeft gisteren
symbolisch de eerste
steen gelegd. De haven
maakt onderdeel uit
van het masterplan
Marie Pampoen, omdat
deze haven een lang
gekoesterde wens is
van de vissers. Op 31
maart 2015 moet de
bouw van de haven
klaar zijn. 
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