
Dat is de mening van De
Vries die zich hiermee verweert
tegen de klacht. Hij verwijt de
burgerbeweging FAS bezig te
zijn met een ‘fishing expedition’
en misbruik te maken van de be-
weerdelijke bevoegdheid een
klacht bij de RvT in te dienen.
De Vries spreekt over ‘uitermate
vage klachten’ van Akshon Sivil.
Gistermiddag vond de behande-
ling van de klacht plaats. De
Vries, partner en voorman van
het kantoor HBN Law, stelt dat
FAS geen enkele moeite neemt
onderscheid te maken tussen
hem als advocaat en de betrok-
ken partijen, die al dan niet cli-
ënten zijn van De Vries. Akshon
Sivil vereenzelvigt de advocaat
‘voor het gemak’ met betreffen-
de partijen en rekent alle hande-
lingen van die partijen aan De
Vries toe. De bewuste advocaat
heeft in de ogen van FAS niet in-
teger gehandeld, zich schuldig
gemaakt aan misslagen en in-

breuken op de eer van de stand
van advocaten. De klacht gaat
over het handelen van De Vries
in twee concrete gevallen, name-
lijk zijn betrokkenheid bij een
overeenkomst tussen Curaçao
Utilities Company (CUC) en
overheids-nv Refineria di Kòr-
sou (RdK), met betrekking tot de
zogenoemde ‘BOO-overeen-
komst’; en zijn betrokkenheid
bij een overeenkomst tussen de
Curaçaose Dokmaatschappij
(CDM) en Curaçao Ports Autho-
rity (CPA), met betrekking tot de
zogenoemde ‘EEG-overeen-
komst’ (vernoemd naar de EEG-
kade). In zijn verweer stelt de be-
klaagde dat de klacht van Aks-
hon Sivil ‘doeloverschrijdend’ is
(niet past in haar statutaire doel-
omschrijving), onder meer om-
dat hij geen (semi)overheidsdie-
naar is. Verder is er gebrek aan
eigen belang van FAS. Als de
klachtprocedure onder de Advo-
catenlandsverordening zou wor-

den opengesteld voor organisa-
ties als FAS, ‘zou daarmee het
hek van de dam zijn’ en kan een-
ieder - zeker in publicitair gevoe-
lige zaken - de advocaat in een
klachtprocedure betrekken. Kla-
gers zonder eigen belang kun-
nen zich tot de Deken van de Or-
de van Advocaten wenden met
een verzoek een klachtprocedu-
re op te starten. Meent De Vries.
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Curaçao

Advertentie

Advertentie

Celebrate Christmas 
at the Hilton Curaçao!

Hilton 
Holidays

BOOK
NOW!

For more information and/or reservations please call: +5999 462 5000 
or email christmascuracao@hilton.com

Willemstad Ballroom 
Santa’s Brunch
Enjoy the islands most popular
Christmas Brunch with Santa and 
Live Music | Price $69,00 including 
free flow of prosecco and bubbly 
cocktails | Time 12PM-3PM

Fort – Rocking the Fort
Indulge in an extraordinary 
Christmas dinner with live music
Price $39,00 | Time 7-10PM

CHRISTMAS FUN 
FOR KIDS

Aqua restaurant 
and take pictures
Time: 9 -10AM

cupcakes at the Kids 
pool
Time: 11AM-3PM

THURSDAY
DECEMBER 
25TH, 2014 

*      9% O.B tax is not included in the prices, all  prices are per person.
**     Kids under 5 years eat free, kids from 5-12 receive 50% discount.
***  All meals of above festivities are served in buffet style.

DJ PLAYING AT THE MAIN POOL
24TH DECEMBER - 2ND JANUARY

TIME: 11AM - 3PM

Aguinaldo-muziek op luchthaven

Wie op de luchthaven aankomt wordt
getrakteerd op kerstmuziek in de vorm van
aguinaldo. De optredens begonnen met de
aguinaldo-groep ‘Los Originales’ op woens-
dag, gevolgd door het Santa Famia Koor op
donderdag. Er volgen nog meerdere optre-
dens. ,,We hebben ook de vertrek en aan-
komsthal versierd, net als de parkeerplaats”,
aldus Curaçao Airport Partners (CAP). Op de
foto Customer Service Ambassador van CAP
Kimley Penniston en de aguinaldo-groep
‘Los Originales’.   FOTO'S CAP 

Verweer advocaat
Eric de Vries
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Akshon Sivil (FAS), die bij de Raad van Toezicht op de
Advocatuur (RvT) medio dit jaar een klacht indiende tegen advocaat Eric de Vries,
mede omdat hij zich volgens FAS ten tijde het kabinet Schotte heeft opgesteld als een
‘consigliere’ (vertrouweling en raadgever) van een ‘malafide regering’ en wegens niet
integer handelen inzake diverse overheids-nv’s, moet niet-ontvankelijk worden ver-
klaard.
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