
In dit onderzoek naar
de intellectuele daders van
de moord op Pueblo Sobe-
rano voorman Helmin
Wiels blijft hij nu in eerste
instantie twee dagen ach-
ter slot en grendel. Waar
de oud-minister precies

van wordt verdacht wordt
is niet bekend.

De oud-minister van Fi-
nanciën werd bij een ap-
partementencomplex in
de buurt van de Seru Lora-
weg aangehouden. Dit zou
voor hem mogelijk niet

helemaal als een verras-
sing zijn gekomen: hij
werd woensdag al gehoord
door het onderzoeksteam
in de zaak Maximus. Hier-
mee is hij de tweede voor-
malige minister die in 
deze zaak wordt verdacht.
Eerder werd Carlos Monk
al aangemerkt als verdach-
te, maar hij werd niet 
aangehouden. Gisteren
deed het verhaal de ronde
dat er snel meer aanhou-
dingen zouden volgen.
Woordvoerder in de zaak
Guilanno Schoop: ,,Het
Openbaar Ministerie sluit
meer aanhoudingen niet
uit.”

Na de aanhouding van
de 46-jarige Jamaloodin
hebben op verzoek van 
de officier van justitie en
onder leiding van twee
rechter-commissarissen
een aantal huiszoekingen
plaatsgevonden. Zo is er
een huiszoeking verricht
bij het appartement bij de
Seru Loraweg waar hij
werd aangehouden. Ook
bij twee woningen in
Steenrijk en Steenen Ko-
raal werden huiszoekin-
gen verricht, evenals in

een hotel in de binnenstad
en een bedrijfspand in Sa-
liña. Vermoedelijk gaat
het hier om respectievelijk
het Plaza Hotel en het be-
drijf van Jamaloodin,
Speedy Security. Dit kan
Schoop echter niet bevesti-
gen.

Bij de vijf huiszoekin-
gen in de verschillende
panden zijn voorwerpen
in beslag genomen die vol-
gens het OM van belang
kunnen zijn voor het
onderzoek. Ook hierover
houdt het OM in het be-
lang van het onderzoek de
lippen stijf op elkaar. ,,Het
gaat hier om voorwerpen
waar de verdachte eventu-
eel mee zal worden gecon-
fronteerd, daarom zeggen
wij niets over deze voor-
werpen”, legt de woord-
voerder uit. Ondertussen

zijn aan Jamaloodin zoge-
noemde beperkende
maatregelen opgelegd. Hij
mag, afgezien van zijn ad-
vocaat en de reclassering,
voorlopig geen contact
hebben met de buitenwe-
reld. Volgens onbevestig-
de berichten zit Jamaloo-
din voorlopig vast op ma-
rechausseebrigade
Suffisant. Mocht het OM
het nodig vinden om de
MFK-man langer vast te
houden dan zal hij van-
daag nog worden voorge-
leid voor de rechter-com-
missaris. Deze zal dan de
rechtmatigheid van de
aanhouding en van de in-
verzekeringstelling toet-
sten. Mochten deze recht-
matig worden geacht dan
kan hij maximaal acht da-
gen worden vastgehou-
den.
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Jamaloodin
blijft vast
Oud-minister van Financiën verdachte in zaak Maximus
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - George Jamaloodin, oud-minister van Financiën voor
MFK, is gistermiddag in verzekering gesteld, nadat hij op de vroege
ochtend werd aangehouden als verdachte in de zaak Maximus. 

Jamaloodin werd gisterochtend in een appartementencomplex aan de Seru Loraweg
aangehouden. Ook hier werd een huiszoeking verricht. FOTO JASON LAU-A-KIEN

Eerder deze week plaatste Jamaloodin nog een foto op
zijn Facebook waarmee hij de draak steekt met de inle-
veractie van vuurwapens die door minister Navarro is
afgekondigd. Hij zegt dat hij het wapen op de foto gaat
inleveren in ruil voor 100 gulden.            FOTO FACEBOOK

Van een onzer 
verslaggevers
Caracas/Willemstad - Er
dreigt een diplomatieke
rel tussen het Koninkrijk
en Venezuela, buurland
van Aruba, Curaçao en Bo-
naire.

In een ‘ferme oproep’
heeft Caracas verklaard
dat het Nederlandse Ko-
ninkrijk moet zorgen dat
‘onmiddellijk’ een Vene-
zolaanse diplomaat op

Aruba vrijkomt die daar op
verzoek van Amerika is ge-
arresteerd op verdenking
van drugshandel. 

Het Venezolaanse mi-
nisterie van Buitenlandse
Zaken sprak gisteren van
een noodzakelijke ‘rectifi-
catie’. Als dat niet gebeurt,
heeft dat gevolgen voor de
diplomatieke, economi-
sche, handels- en energie-
betrekkingen tussen het
Koninkrijk en Venezuela.

Die zullen dan ‘verslechte-
ren’. Het gaat om Hugo
Carvajal, het voormalige
hoofd van de militaire 
inlichtingendienst in Ve-
nezuela en volgens som-
mige Venezolaanse media
de vertrouwensman van
voormalig president Hugo
Chávez. Hij was op 
Aruba om geïnstalleerd 
te worden als consul-
generaal van Venezuela.
De diplomaat wordt door

de Verenigde Staten ge-
zocht vanwege vermeen-
de drugshandel. Hij 
werd woensdag gear-
resteerd.

Volgens de VS werkt
Carvajal samen met de
linkse guerrillabeweging
Farc in Colombia. De Ve-
nezolaanse regering van
president Nicolás Maduro
noemt de arrestatie op
Aruba ‘illegaal en arbi-
trair’. Zijn diplomatieke

onschendbaarheid zou
niet zijn gerespecteerd.

Beoogd consul 
gearresteerd

Diplomatieke rel met Venezuela dreigt

Hugo Carvajal

‘Opnieuw
naar de
stembus’
,,Iedereen maakt zich
klaar om opnieuw
naar de stembus te
gaan”, dat zei MFK-
leider Gerrit Schotte
gisteren tegenover
TeleNotisia in een
reactie op de arresta-
tie van partijgenoot
George Jamaloodin.
Het was bij Schotte
toen nog niet duide-
lijk dat, naar nu blijkt,
Jamaloodin langer
vast blijft zitten. Vol-
gens de oud-premier,
zelf verdachte in de
zaak Babel, heeft de
huidige minister van
justitie Nelson Navar-
ro een aantal keer
geïmpliceerd dat
zowel hij als andere
leden van MFK achter
de moord op Helmin
Wiels zouden zitten.
,,Ze noemen mijn
naam, dus we hadden
wel verwacht dat er
zoiets stond te gebeu-
ren”, aldus Schotte.
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