
 
 

Schotte afwezig bij zitting enquêteverzoek 

05-06-2013 16:09 | NIEUWS | Redactie 

CURACAO – Overheids-nv’s Aqualectra, Curoil en Refineria di 

Kòrsou werden vanochtend door een leger aan advocaten vertegenwoordigd tijdens de 

zitting voor een enquêteverzoek naar het beleid en de gang van zaken bij overheids-nv’s. 

Oud minister-president Gerrit Schotte was niet aanwezig. Dat meldt Caribisch Netwerk. 

 

Volgens Schottes advocaten Van der Korst en Boersema moet politieke verantwoordelijkheid 

alleen in de Staten afgelegd worden en niet in de rechtbank. Oswald van der Wijs en Ray 

Treurniet, betrokken bij het proces als rechtspersonen, waren aanwezig bij de zitting. 

Bestuur 
Het enquêteverzoek van het OM is gevoerd door Fundashon Akson Sivil (FAS) die het OM in 

augustus 2012 benaderde met meerdere zaken die volgens hen onderzocht zouden moeten 

worden bij de overheids-nv’s. Het Hof zal na de zitting beslissen of er reden genoeg is voor 

een enquête. Advocaat-generaal Van der Schans nam namens het OM het woord en wees op 

verschillende misstanden bij overheids-nv’s. “Vanaf 10-10-10 wordt er stevig geschoven in 

de personele bezetting van directie en de Raad van Commissarissen (RvC) bij deze NV‟s. De 

directie werd daardoor steeds verzwakt en de RvC ging op de stoel van het bestuur zitten”, 

kaartte Schans aan. 

Wisselingen 
Volgens het OM hebben de wisselingen van de RvC iedereen geschaad. “Omdat de hele 

energieketen uit balans is, betaalt iedereen meer aan stroom en water. Ik heb de 

stroomrekening in Nederland en op Curaçao vergeleken, en hier betaal ik tien keer meer”, 

aldus Schans. “Dat kon omdat er in deze NV‟s steeds dezelfde personen terugkwamen op 

sleutelposities, met name Oswald Van der Dijs, die gelijktijdig president-commissaris bij 

Aqualectra en bij RdK was. Ook Schotte, als vertegenwoordiger van de aandeelhouder 

speelde een dominante rol bij diverse gelegenheden. Hij trad eerder op als directie dan als 

aandeelhouder.” 

Belang 
Aqualectra probeerde de aantijging van de chaos die de wisselende RvC zouden creëren, in 

perspectief te zetten. “Overheidsvennootschappen in Curaçao opereren al decennialang in een 

spanningsveld”, aldus advocaat Karel Frielink. “Bij elke wisseling van de wacht wordt ook de 

samenstelling van de RvC herzien.” Maar ook FAS, die optreedt als belanghebbende, werd 

door alle advocaten in twijfel getrokken. “FAS heeft geen eigen belang dat door het 

enquêterecht wordt beschermd”, aldus advocaat Van der Korst. Ook laakte hij het OM. “Het 

OM vervult in deze geen procedure geen zelfstandige functie. Het stuurt kritiekloos de 

stukken van FAS door, zonder eigen onderzoek en zonder poging tot onderzoek.” 
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Energieketen 
Advocaat De Bres trad namens Curoil en Curgas op. “In het onderzoeksrapport van het OM 

staat dat er eigenlijk geen sprake is van wanbeleid bij Curoil, maar deel uitmaakt van de 

energieketen. Ook het standpunt dat Curoil niet aan de bel heeft getrokken, klopt niet.” RdK 

is de enige partij die geen bezwaar heeft tegen en enquête, maar advocaat Lique-Lung wees 

erop dat de misstanden binnen de RdK reeds zijn aangepakt. “De oude RvC is op 14 

december 2012 ontslagen. In het beginsel hebben het land en de RdK maatregelen genomen 

om de gezonde verhoudingen in RdK te herstellen.” Vanmiddag krijgen Van der Dijs en 

Treurniet de tijd om hun handelen persoonlijk toe te lichten. 

 

6 reacties op “Schotte afwezig bij zitting enquêteverzoek” 

1. Spong, op 05-06-2013 om 17:16 schreef: 

Schotte laat zich vertegenwoordigen door 2 advocaten ( w.o. Boersems, daar is ie 

weer!). De advocaten laten weten dat Schotte zich alleen hoeft te verdedigen in de 

Staten – wat hij overigens ook nooit deed- en niet in de rechtszaal. Je zult maar zulke 

advocaten hebben want het is een onzin-argument. Als het maar niet wordt opgevat als 

een minachting van de rechtbank. Ik zal niet verbaasd zijn als Schotte nu al 0-1 

achterstaat. Er zijn nl. voorbeelden te over van ex premiers/ ministers die na hun 

regeerperiode zijn veroordeeld en in de gevangenis zijn beland ( sommigen zijn er/ 

komen er niet meer levend uit. Videla-Noriega etc etc etc). Ik snap de absentie van S 

natuurlijk wel. Hij is bang dat het vuur hem na aan de schenen wordt gelegd en dat hij 

op vele op hem afgevuurde vragen alleen met een rood aangelopen hoofd stamelend 

en hakkelend kan reageren. Als hij zeker was van zijn integere handelen dan was hij 

heus wel aanwezig geweest en had hij er een pers- event van gemaakt. 

2. Tuna, op 05-06-2013 om 17:15 schreef: 

Gerrit onze eigen drama Queen gaat er weer theater van maken. Weet het weer beter, 

gaat de belastingbetaler weer op kosten jagen, en hij zal uiteindelijk weer aan het 

kortste eind trekken. 

3. Big Daddy, op 05-06-2013 om 17:08 schreef: 

Waarom was Gerrit de Raaf er niet??? 

Er gaan geruchten dat zijn kogelvrije vest in de wasmachine is verpulverd. 

Maar ja ik verwachte dat al. Grote bek maar weinig niveau. 

4. Willy, op 05-06-2013 om 16:58 schreef: 

Op de website van KKcuracao staat het hele pleidooi van het OM. Het is de moeite 

waard om te lezen. Het is geen sterk en gestructureerd verhaal van het OM. Het staat 

vol met taal- en spelfouten en heeft kop noch staart. Ook is het uitroepteken kennelijk 

de favoriete toets van de schrijver van de pleitnota. 
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Het is allemaal ook niet gek als wordt bedacht dat dit beslist niet de “core business” is 

van het OM, hoewel de wet (boek 2 van het burgerlijk wetboek) allerlei 

toezichthoudende taken aan het OM oplegt. Het OM ziet bijvoorbeeld op papier ook 

toe op de gang van zaken bij stichtingen. 

Tussen de regels door wordt echter wel duidelijk het belang dat bij deze zaak bestaat 

en ook de noodzaak om de kwestie tot op de bodem uit te laten zoeken. En als er niets 

te verbergen is, kan er eigenlijk ook niets op zo’n onderzoek op tegen zijn. 

Al 

5. Lex, op 05-06-2013 om 16:41 schreef: 

Opvallend is voor mij dat Frielink Aqualectra verdedigt tegen de (overweldigende) 

kritiekpunten die FAS heeft ingebracht. Nu weet ik wel wat de rol van een advocaat is 

maar toch…Frielink komt bij mij over als een integere man die veel kritiek heeft op de 

politieke en maatschappelijke gang van zaken op Curacao. Dat nou hij precies 

Aqualectra (impliciet dos Santos,Van der Dijs en Schotte) verdedgt….tsja. Hij lijkt 

mij op deze wijze een beetje de advocaat van de duivel. We zullen maar denken: 

pecunia non olet. 

6. Jacco, op 05-06-2013 om 16:21 schreef: 

Oh en Boersema is advocaat van Schotte.. Waar kennen we die van? 

Jammer Schotte, politieke wanbeleid dient in de rechtbank te worden uitgevoerd en als 

resultaat 20 jaar Bon futuro! 
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