
Dat heeft het Openbaar
Ministerie (OM) gisteren
bekendgemaakt toen de
eerste acht uur waren ver-
streken sinds de aanhou-
ding van het Statenlid en
Van der Dijs. 

Schotte werd ’s och-
tends in het WTC in Pisca-
dera aangehouden. Kort
daarvoor zat hij samen
met Rignald Maduro in de
studio van CBA Television
voor een interview waarbij
onder andere het vierjarig
bestaan van MFK werd be-
sproken. De levenspartner
van de oud-premier, Cice-
ly van der Dijs, is in hun
huis te Saliña gear-
resteerd. Het paar is in
verzekering gesteld door
de hulpofficier van justitie
en wordt volgens bronnen
vastgehouden in Barber.
In een officiële verklaring
laat het OM weten dat het

tweetal wordt verdacht van
meerdere gevallen van
valsheid in geschrifte en
het witwassen van geld. 

,,Beide verdachten zijn
na hun aanhouding over-
gebracht naar een plaats
van verhoor, zijn voorge-

leid voor een hulpofficier
van justitie en zijn vervol-
gens, nadat ze eerst in de
gelegenheid zijn gesteld
om met hun raadsman te
spreken, gehoord over de-
ze verdenkingen. Na de
eerste verhoren zijn zowel

G.F.S. als C.R.D. vanmid-
dag (gistermiddag, red.)
door de hulpofficier van
justitie in verzekering ge-
steld. (…) De komende da-
gen zullen beide verdach-
ten (nader) verhoord wor-
den”, aldus het OM in een
persverklaring.

Al voor zijn aanhouding
maakten twee radiozen-
ders - Z86 en Radio Direct
- melding van de arrestatie
van de oud-premier.
Schotte, die toen in het
WTC bij CBA zat voor een
interview, ontkende de ge-
ruchten van zijn arrestatie,
evenals de geruchten dat
er wederom in zijn huis
een inval zou zijn ge-
pleegd. Dit laatste werd la-
ter ook door het OM ge-
meld. Volgens Schotte

heeft Z86 het al jaren op
hem gemunt. Eldon ‘Pep-
pie’ Sulvaran, de raads-
man van Schotte, ver-
klaarde tegenover Radio
Mas het op zijn zachtst ge-
zegd opmerkelijk te vin-
den dat twee radiostations
wisten te melden dat
Schotte zou zijn gear-
resteerd, nóg voordat de
arrestatie überhaupt had
plaatsgevonden. Dit be-
vestigde volgens de advo-
caat zijn vermoeden dat er
ergens binnen het OM
een lek zou zijn. 

Schotte wordt sinds
eind 2013 formeel ver-
dacht van witwassen en
valsheid in geschrifte. De
MFK-voorman van oppo-
sitiepartij MFK heeft on-
der andere ongebruike-
lijke gelddonaties ontvan-
gen van het in het
buitenland gevestigde Bet-
Plus (BPlus) van casino-
baas Francesco Corallo,
bekend van Atlantis World
Casino dat actief is op on-
der meer Sint Maarten en
Curaçao. Dat liep langs de
bankrekening van zijn
partner Cicely van der
Dijs. Advocaat Eldon ‘Pep-
pie’ Sulvaran, die namens
Schotte optreedt in de
strafzaak Babel, liet vorige
week nog weten onder-
zoek te willen naar de rol
van het Openbaar Ministe-
rie in het lekken van de
MOT-meldingen. Volgens
hem zijn deze meldingen
van ongebruikelijke trans-
acties op onrechtmatige
wijze verkregen en vervol-
gens gelekt.
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Zowel
oud-premier Gerrit
Schotte als zijn
levenspartner Cicely
van der Dijs - de doch-
ter van de eigenaar
van tankstationketen
Vanddis, Papito van
der Dijs - zullen de
komende twee dagen
worden vastgehouden
door de Landsrecher-
che voor verhoor. 

Schotte, die vlak voor zijn aanhouding in het WTC bij CBA zat voor een interview, ont-
kende de geruchten van zijn arrestatie. Schotte had het gisteren, naast het vierjarig
bestaan van zijn partij MFK, veelal over een groepje - bestaande uit politici, rechters,
advocaten, rechters-commissarissen, maar ook gouverneurs en personen in andere
hoge functies - die achter de schermen aan de touwtjes trekken.

Positiviteit
IMF over
financiën 
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het IMF
oordeelt vergeleken met
2011 positiever over de
overheidsfinanciën van
vooral Curaçao en het
teruggedrongen tekort op
de lopende rekening 
van de gezamenlijke be-
talingsbalans van Cura-
çao en Sint Maarten, 
maar wijst erop dat ‘ur-
gent’ maatregelen vereist
zijn om economie en
werkgelegenheid te verbe-
teren.

Dit kan en moet door
het wegwerken van de ver-
stikkende bureaucratie
(‘red tape’) en hetzelfde
geldt voor het disfunctio-
neren van de arbeids-
markt, die een stuk flexi-
beler moet. Dit meldt 
het Internationaal Mone-
tair Fonds (IMF) in een
voorlopig rapport - ‘Preli-
minary Mission Conclu-
sions’.

De afgelopen weken
heeft een delegatie van het
IMF de landen bezocht 
in het kader van de zoge-
heten periodieke Artikel
IV Consultatie. Curaçao
krijgt bemoedigende com-
plimenten voor de ‘moei-
lijke maar noodzakelijke’
hervorming van de publie-
ke financiën die hiermee
meer houdbaar zijn ge-
worden.

Ook voor het restrictieve
monetaire beleid (van de
Centrale Bank, red.) om de
betalingsbalans en daar-
mee de deviezenreserves
beter op peil te houden.
Maar ondanks internatio-
naal economisch herstel,
heeft met name Curaçao
hier niet van kunnen pro-
fiteren. Dit komt door - het
is al jaren bekend - een te
starre arbeidsmarkt. Die
dient veel soepeler en dy-
namischer te worden. En
het kostenniveau voor het
bedrijfsleven - ‘cost of
doing business’ - moet
omlaag. Structurele aan-
passingen zijn nodig voor
een verbeterde concurren-
tiepositie, groei van de eco-
nomie en het creëren van
nieuwe banen. Aldus het
IMF.
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