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Gerrit Schotte verdachte
MFK-voorzitter
Thodé: MFK
wordt alleen maar
groter na inval
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Oudpremier en MFKStatenlid
Gerrit
Schotte is officieel
verdachte van het witwassen van geld en
valsheid in geschrifte.
Gisteren vonden zes
doorzoekingen plaats,
onder meer in het
huis van Schotte.
Daarnaast werden onder leiding van de rechtercommissaris en in aanwezigheid van de officier van
justitie ook invallen gedaan bij de sede van MFK
in Saliña, bij een woning
in de omgeving van Mahaai/Van Engelen, een bedrijfspand op de Schottegatweg, een bedrijfspand
te Groot Kwartier - waarbij
zijn kluis werd doorzocht en een kantoorruimte van
het kantorengebouw van
de Staten.
Daarbij zijn er documenten en gegevensdragers in beslag genomen.
Onder de gegevensdragers
valt ook de telefoon van
Schotte, zo liet zijn woordvoerder en fractiemedewerker Ramsay Soemanta
gisteren weten. Een reacVan een onzer
verslaggevers
Willemstad - De regering
is nog in gesprek met de
overheidsvakbonden; een
definitief besluit is nog helemaal niet gevallen over
het pakket maatregelen
dat verband houdt met de
noodzakelijke reductie op
de ambtelijke personeelskosten. Dit benadrukt minister Etienne van der
Horst (PAIS) in een
‘intern communiqué’, vermoedelijk gericht aan de
ambtenaren. Dit communiqué werd gisteren uitgestuurd, op de dag dat de
bonden zinspeelden op

Bij de zes huiszoekingen waren ook aanwezig oud-Gevolmachtigde
minister van Curaçao en MFK-lid Sheldry Osepa, advocaat Chester
Peterson en MFK-lid Amerigó Thodé.
tie van de oud-premier
bleef hierdoor uit. Schotte
wordt in deze zaak vertegenwoordigd door advocatenkantoor Peterson &
Sulvaran. Deze krant heeft
getracht contact te leggen

met het advocatenkantoor,
maar kreeg geen reactie.
Wie gisteren wel bereikbaar was voor commentaar was partijvoorzitter
Amerigó Thodé van Movementu Futuro Kòrsou

Onder leiding van de rechter-commissaris en in aanwezigheid van de
officier van justitie zijn ook invallen gedaan bij de sede van MFK in
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Saliña.

(MFK). Hij meent dat door
deze invallen de partij alleen maar groter zal worden, verklaarde hij tegenover deze krant. Voor de
partij is er dan ook geen
enkele twijfel over het al

Ook werd een bedrijfspand te Groot Kwartier - waarbij zijn kluis werd doorzocht aangedaan.

Minister: In gesprek
met vakbonden
grote acties waarbij het hele apparaat plat komt te
liggen. Minister van der
Horst wil duidelijk maken
dat er gewoon nog met elkaar wordt gesproken en
dat ‘nog niet is uitonderhandeld’. Dus eventuele
acties en/of stakingen zijn
voorbarig, zo wil de bewindsman aangeven.
Van der Horst geeft wel
toe dat de regering nu op
het punt staat de onder-

handelingen met de vakorganisaties te beginnen.
Maar wat tot nu toe aan de
orde is geweest, zijn aftastende
besprekingen;
zowel in formele zin met
de Centrale Commissie
van Vakbonden (CCvV)
als informeel met het zogeheten ‘Aanspreekteam’.
Het Sociaal Statuut,
waar de bonden op hameren en waarin vanaf 2010
voor de komende jaren de

rechten van het ambtelijke
personeel staan vastgelegd, wordt gerespecteerd
door het kabinet Asjes.
Maar de minister van Bestuur, Planning en Dienstverleningen (BPD) wijst er
in het interne communiqué op dat ‘de omstandigheden zijn gewijzigd’
sinds de afspraken werden
ondertekend. En het Sociaal Statuut biedt de mogelijkheid om dit in geval
van veranderde omstandigheden open te breken.
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Noodgedwongen
personeelslasten drukken

dan niet aanblijven van
Schotte als Statenlid. ,,Er
valt niks te bespreken over
de positie van Gerrit
Schotte. Hem naar de
achtergrond schuiven enkel en alleen omdat het
Openbaar Ministerie het
nodig vond om huiszoekingen te verrichten, is
voor MFK geen optie”, aldus Thodé. De partijvoorzitter was gisteren niet te
spreken over de wijze
waarop het OM te werk
was gegaan. Zo werd onder meer een inval gedaan
in het partijkantoor aan de
Lindberghweg. ,,Ik was
verrast door de invallen en
ook door het feit dat ik als
voorzitter niet eens op de
hoogte werd gesteld door
het OM. Maar dat alles terzijde, had ik op zijn minst
verwacht dat het feit dat
Schotte een parlementariër is, voor enig respect zou
hebben gezorgd. Worden
Statenleden tegenwoordig
zo behandeld?” Volgens
Thodé wordt er keer op
keer een manier gezocht

om Schotte aan de kant te
zetten: ,,Ze blijven het op
allerlei manieren proberen. Kijk hoeveel dingen
er nu gebeuren die tegen
de wet indruisen en waaraan niks wordt gedaan. Nu
wil het OM invallen plegen omdat FAS lang geleden, toen Schotte nog
premier was, aangifte
heeft gedaan? Belachelijk
toch?”, aldus de partijvoorzitter boos. Er zijn gisteren
geen aanhoudingen verricht. ,,De komende periode zal verder onderzoek
worden gedaan naar de in
beslag genomen documenten en proces-verbaal
worden opgemaakt. Op dit
moment is nog niet bekend hoe lang het opsporingsverzoek nog zal
voortduren. Zodra hierover meer bekend is, zal separaat daarover mededelingen plaatsvinden”, zo
concludeert het OM.
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Invallen komen na
aangiftes vorig jaar

Advertentie

Presents:
Indian Delights from
Chef Ekanath
Every day from 5 pm
Buffets on request
from Naﬂ. 45,- p.p.

Open 7 days a week from 5 pm till late Pietermaai, Curaçao For reservations call 465 1666

