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Aan het Gemeenschappeltk Hof van lustitie van Aruba, curacao, sint Maarten

en van Bonairer sint Eustatius en saba
t.a.v. de vootziiter, Edelgrootachtbare heer mr. J. Th Drop
W,lhelminaplein 4 (St6.lhu js)

c.c, mr. R.W,L. Loeb

Belreft: wraklnosv€rtoek mr. R.W.L. Loeb
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Edelgrootachtbare Heer,

BiJ uw Hof zijn n.a.v. de uitspraak van 1 geptember 2011 (1AR2011/48338/49126) een aantal

h6oer beroeplprocedures aanhangig (beroep van Isla, van de Minlster van Gezondheid lvlilleu en

ii;i;;'-;;;i si"-oei;-utt"n rn"i-nit zaaknummer HLAR 3833a-2011 Hansende die lopende
;;.;;;r;;;."dr;. is een verzoek van Refine a Isla clrrdzao sA om voorloplge voorzleningen
i#"a-il'.iJ. vii""l rt""n daarop op bij vonnis van 29 september 2011de vterking van vdomoemd

"rirn;r gltah"t"t. tater is ook door de Minister nog een veaoek om voorlopige voorzlenlnqen

i#.ai",ial-OJ a" ,ittrns van 17 oktober j.l voorgezete; door Mr Loeb zijn beide verzoeken gevoegd

te-;naeta en is ce ophiffing van de schorsing aan de orde geweest

NaberaadkomtSmocinhetkadefvandebovengenoemdeproceduresmeteenwr.|k ingsvePoek
L'etrenenae r.r, n.w,r. Loeb. Dit is in het geheet niet de manier waarop Smoc wit procederen. maar

iiili tijeri .i.r' gedwongen om dit te doen smoc bes€ft dat het wraken van een rechter een

;il;;;;;;;;i"ili. *a;rtoe smoc zelf moeite heeft om deze weg in te slaan Maar door na de

iitting attei op een rii te zetten, kan smoc als rechEoekende nu niet anders'

Smoc is een sticflting die opkomt voor de gezondheid van bewone6 die onder de rcok van de

#il"";"",i' ;;;;;; ;";i "n'"nroi nuu. sch;ol saan smoc heen seen ander berane dan de

vdlksoezondherd, smoc DroceoeeE snos 2005 blj de bestuursrechter tegen de overheid' opdat

Oize 
-haar 

werk gaat doen, namelrjk vergunningsvereisten handhaven

|, |et i5€enlangewegomd€overh€ic|zovertekr i jgen.In20l ldoetdebestuursrechtelwe€.een
uitspraak in het voordeel van Smoc.

DeIs|a-enine€rcteinstanuen|etdeoverheid.hee' tvervo|gens,a|sderd€be|anghebbende,
n*"i U"ao"o inqesteld en een voorlopige voorziening (vovo) gevraagd De-bebandelend'

;;i;i"fi;;';i'i;;Gfl dit vovo-vezoek met i6n pennenstreek Loesewezen HLAR s1130/11)'
f""a"iartfiil - onAants uitdrukkeliik verzoek van Smoc bij bdef van 27 september 2011 - beide

;;,6;" ;;;# d;;;; "; zonaer oai htj. treen qemotiveerd waarom, terwul er een zeer uitqebreld

en weloverwogen vonnrs van oe recnrer rn "ersG aanleg lag Daamaast heeft.de rechter beslisl om

i" ir.i"rniitniq"l toot onbepaalde tljd te laten gelden en gesteld dat de partijen - in dit geval dus

smoc- moet a,ntonen dat de schorslng van het vonnis opgeheven moet woroen'

Reeds voor de aanvang van de behandeling van de ophefiing van de schorsing ter zitting van 17

"ilirit. zdriri o" vo-otzitter van smoc ais procespinil zonder mededeling van reden door de

iiini"i .iii a" "i""r";, uir,ter in de zittinssza;l gewlzen en op de herhaarde vraas waamm heeft
A" r.Jrt"i .nt"f q"d."igd met uiEettlnq uit de zittingszaal Dlt gebeurde bovendien op een wllze

oie siecnis ats " miact tsmisbruik" vatt te omsdlfijven. bit is naar alle maatstaven onacceptabel, des

te meer nu hier te lande in het algemeen en met name in het bestuursrecht van verplichte proces

"".t!gi";";l9i"g g""" sprake ;. Hbrdoor ls sMoc als partiJ zeer in haar verdediging geschaad'

Gesteld tegen deze achtergrond kost het Smoc zeer veel moeite om te geloven dat haar zaak door

een onbev;ngen rechter is behandeld en zal worden beoordeeld



SMoc moet de volgende feiten en omstandigheden constateren:

- wiJ worden niet gehoord in de procedure dle tot het vonnis van 29 september leidt.
Letterjijk. Hoewel wU vragen om gehoord te worden, wordt dat aanbod ongemotiveerd
afgeslagen;

- wi krljgen niet te horen waarom wij ongelijk krijgen: Smoc moet het maar doen met de
mededellng dat er termen aanwezig zijn om een ordemaatregel te nemen, Waarom?
Waarom ls er eerst een rechter dle in 30 bladzijden gemotiveerd aangeeft waarom de
overheid haar zaak verliest en verschiint er nu een rechter op het toneel die zegt: 'ik wil
uw argumenten niet horen, u krljg qq ongelljk. en vraag mij niet aan te geven waarom";

- Feit is: Isla heeft geen spoedeisend belang en dient dus niet ontvankelilk worden verklaard
In z'n vovo. Het vonnls behelst dat de overheid lets moet doen, oat regardeert de Isla niet.

- Het is zeer uifzonderliilt en men kan zich afordgen of het wel mogelijk onder de LAR, dat
een vonnls wordt geschorst. Al helemaal als het verzoek wordt gedaan door een derde
belanghebbende. Er moet dan heel wat aan de hand zijn en zal dan een met grondige
motivedng onderbouwd moeten worden. Het is zo hoogst ongebruikelijk dat het slechts een
keer eerder is voorgekomen. Laat dat nou precies in deze zelfde zaak zijn, in een gelijke
stadium van de procedure en door dezelfde rechter.

- Ook toen heeft deze rechter ongemotiveerd een voor Smoc en dus voor de bevolking,
gunstrg vonnis geschorst.

- Tijdens de zitting van 17 oktober 2011 veMljst diezelfde rechter de rechtsgeldlge
vertegenwoordiger van Smoc, degene die al 6 jaar procedeert en steevast (zonder
uitzondering) namens Smoc het woord over het technlsche gedeelte voert, naar de zaal.
Isla en de overheid worden tezamen vertegenwoordigd door nlet minder dan drie
advocaten die gedeeltelijk speclaal voor de gelegenheid worden lngevlogen uit Nededand.
Al deze advocaten mogen rustig bluven zitten op de eerste rang, mogen de verdellng
juridisch- en technisch gedeelte onder de advocaten in stand laten, terwijlde voorzitter van
de stichting als een schoouongen de zaal wordt Ingestuurd onder het nadrukkelilk
uitgesproken drcigement dat hij anders uit de zaal zal worden verwijderd, en ook latere
verzoeken om het woord te mogen voeren, door hemzelf en door ziln advocaat, kortaf
weggewimpeld,

Hoe moeten wij er nu op vertrouwen dat deze zaak door een onafhankelijke, onbevooroordeelde
rechter behandeld wordt. Een rechter dle eerder al kleur heeft bekend (ten faveure van de
vewuilende fabriek en d€ nalatlge overheid) en die in aanloop naar deze zitting andermaal dezelfde
kleur heeft bekend. Hoe kunnen wij vertrouwen op de onbevooroordeeldheid van deze rechter? Het
is een retorische vraag. Het ver$ouwen is weg.

Smoc maalt ter vezekerhg van de onaftankelukheid en onpartiJdigheld van de re€hters die haar
In haar zaken zullen b€slissen gebruik van de mogelilkheid om onverwijld na de vovozitting van 17
oktober, en v66r de zitting in de bodemprocedure het onderhavige wrakingsvetzoek in te dienen en
wraakt hierbij Mr R.W.L. Loeb. Zij vertrouwt erop dat Mr Loeb zelf zal beslissen om terug te treden
en aan de verdere behandellng van de zaken niet deel te nemen.

Mocht lqr Loeb niet terug treden en uw Hof djt verzoek derhalve behandelen dan verzoekt SMOC
om jn deze gehoord te worden SMm verzoekt tevens om van de voortgang van de zaak op de
hoogte gehouden te worden.
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