
Evenals zijn halfbroer
en oud-minister George
Jamaloodin, is Dos Santos
verdachte in de zaak Maxi-
mus, het onderzoek naar
de intellectuele daders van
de moord op de voorman
van Pueblo Soberano, Hel-
min Wiels. 

De 56-jarige Dos Santos
werd gisteren rond 6.40
uur aangehouden bij zijn
woning in Brakkeput.
Hier werd een huiszoe-
king verricht. Ook in het
hoofdkantoor van Rob-
bie’s Lottery in Doming-
uito vond een doorzoeking
plaats. Bij de huiszoekin-
gen werden, in het belang
van het onderzoek, onder
meer computers in beslag
genomen. Of er ook nog
andere zaken in beslag

zijn genomen is niet be-
kend. De loterijbaas is de
derde verdachte in de 
zaak Maximus; donderdag
werd de halfbroer van Dos
Santos en tevens oud-mi-
nister van Financiën Geor-
ge Jamaloodin (MFK) al
aangehouden. Ook Carlos
Monk, die ten tijde van het
kabinet MFK/PS/MAN
zowel minister van Onder-
wijs als van Bestuur, Plan-
ning en Dienstverlening
was, is als verdachte in de
zaak Maximus aange-
merkt. 

Jamaloodin zit onder-
tussen nog altijd vast,
maar het is nog steeds niet
duidelijk waarvan hij pre-
cies wordt verdacht. Ook
over de tenlastelegging
van Dos Santos houdt het

OM de lippen stijf op el-
kaar. 

In de dagen voor het
overlijden van Wiels op 5
mei 2013, liet de politicus
van Pueblo Soberano
meermalen de naam van
Dos Santos vallen. De lei-
der van PS liet weten dat
de nummerverkoop van
Robbie’s Lottery via sms il-
legaal was en zou over de
nodige documenten be-
schikken om dit te kunnen
bewijzen. Vlak na het
overlijden van Wiels ont-
kende Dos Santos, na aan-
houdende geruchten, ie-
dere betrokkenheid bij de
moord. In dezelfde adem
beschuldigde de loterij-
baas de media ervan ach-
ter roddels en insinuaties
aan te gaan en op die ma-

nier sensatie en meer ge-
ruchten te verspreiden.

Het is niet de eerste
keer dat Dos Santos wordt
aangehouden. Begin april
2012 werd hij ook al in de
boeien geslagen, toen in
de zaak Bientu, het onder-
zoek naar het grootschalig
witwassen van geld, vals-

heid in geschrifte en be-
lastingontduiking. Vorig
jaar december dreigde
Dos Santos nog met slui-
ting van al zijn loterijkan-
toren en het personeel
naar huis te sturen, nadat
onder leiding van een
rechter-commissaris en
een officier van justitie in

het kader van deze zaak
een huiszoeking plaats
had gvonden in het hoofd-
kantoor van Robbie’s Lot-
tery in Dominguito.
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Dos Santos
weer vast
Na halfbroer nu ook Dos Santos verdachte in zaak Maximus
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos is na zijn aan-
houding gisterochtend in verzekering gesteld. Een bevel tot inverzeke-
ringstelling is hoogstens twee dagen van kracht en kan daarna nog met
acht dagen worden verlengd. 

De 56-jarige Dos Santos werd gisteren rond 6.40 uur aangehouden bij zijn woning in
Brakkeput. FOTO JASON LAU-A-KIEN

Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulva-
ran omschrijft de aanhouding
van Robbie dos Santos in de zaak
Maximus als misbruik. Dos San-
tos zelf verklaarde, vlak voordat
hij in de politiewagen stapte, ook
tegenover de aanwezige pers dat
zijn aanhouding een geval van
misbruik was. 

Het OM baseert zich volgens
de advocaat op getuigen die aan
zwarte magie doen. De autoritei-
ten hebben niets substantieels
tegen zijn cliënt, volgens de ad-
vocaat hebben ze geen zaak. Sul-

varan zei dat vlak na de moord
op Helmin Wiels, premier Ivar
Asjes verklaarde dat de dader in
de hoek van de loterij gezocht
moest worden. Naar Sulvarans
mening is er op het moment
geen controle op de manier
waarop justitie te werk gaat. Cu-
raçao presteert het volgens hem
om een ex-minister op te pakken
terwijl men heel weinig tegen
hem heeft. Alsof dat nog niet vol-

doende is, wordt de goede naam
van het land ook hierdoor aange-
tast. Er is sprake van een gevaar-
lijke situatie waarbij bewijzen
gefabriceerd worden, aldus Sul-
varan ,,Het is ongelooflijk dat er
mensen worden opgesloten, dat
een bepaalde groep wordt gecri-
minaliseerd.”

Over de rol van Dos Santos in
de Bientuzaak zei Sulvaran het
vreemd te vinden dat van de 26

mensen die een vergunning
hebben om nummers te ver-
kopen, alleen zijn cliënt wordt
aangepakt. Dos Santos heeft be-
vestigd dat hij de loterij deels le-
gaal en deels illegaal houdt en
zou volgens de raadsman bereid
zijn om daar een regeling met de
autoriteiten over te treffen. Dos
Santos wordt volgens hem ten
onrechte als financier van de po-
litieke partij MFK van ex-pre-
mier Gerrit Schotte gezien. De
loterijbaas zou al lange tijd niet
meer bij de MFK betrokken zijn.

‘Aanhouding is misbruik’

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De kogel is door de
kerk: de deal met het Ameri-
kaanse luchtvaartbedrijf JetBlue
is rond. Na maanden van onder-
handelen, zal JetBlue, die in
New York het hoofdkantoor
heeft, vanaf december van en
naar Curaçao vliegen. Dat blijkt
uit onderzoek door deze krant.

Hoewel minister Stanley
Palm van Economische Ontwik-
keling en de Curaçao Tourist Bo-
ard (CTB) de lippen stijf op el-
kaar houden, heeft JetBlue zelf
tegenover deze krant laten we-
ten hierover vanochtend om

6.00 uur een mededeling te zul-
len doen. De CTB en Palm zelf
hebben ook voor vanochtend
11.00 uur een persconferentie
opgeroepen met als onderwerp
‘het informeren over verschil-
lende belangrijke ontwikkelin-

gen binnen de toeristensector’. 
Sinds half juli geeft JetBlue

Airways op hun Facebookpagina
hints weg over hun volgende be-
stemming. De eerste aanwij-
zing: ,,In december 2014 vliegen
we naar een nieuwe bestem-

ming. Hier is de eerste hint: het
bevindt zich ten noorden van
Zuid-Amerika.” De tweede hint:
,,De naam van onze volgende
bestemming heeft 4 klinkers en
3 medeklinkers.” De laatste hint
is van 23 juli: ,,Deze bestem-
ming heeft drie officiële talen.
Het Nederlands is er een van.
Weet jij wat het is?”

JetBlue Airways naar Curaçao


