
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft be-
gin augustus diverse controles
uitgevoerd, waarbij drugs en 
wapens in beslag zijn genomen,
twee mannen zijn opgepakt 
en negen mensen zonder ver-
blijfsvergunning zijn aangehou-
den.

De controles vonden plaats
tussen 1 en 4 augustus in 32 ge-
bieden. In totaal zijn hierbij 245
personen gecontroleerd en 122
voertuigen. Daarnaast zijn een

voertuig en een hoeveelheid
drugs in beslag genomen. Het
ging om 28 kleine zakken mari-
huana, twee joints, 6 kleine zak-
ken cocaïne, een pijp om drugs
te roken en een crusher. Er zijn
verder messen, scharen, schroe-

vendraaiers en flessenopeners
geconfisqueerd. Bij de controle
zijn twee mannen opgepakt voor
het schenden van de Opiumwet:
A.C.S. van 44 jaar en L.O.H. van
21 jaar. Tijdens de arrestatie is
bij een van de verdachten boven-
dien een grote hoeveelheid cash-
geld gevonden en in beslag ge-
nomen. Daarnaast zijn er negen
personen opgepakt omdat zij
geen verblijfsvergunning had-
den: 6 Dominicanen, 1 Haïtiaan,
1 Guyaan en 1 Jamaicaan.
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TODAY’S
McCOMBO 9ƒ

THURSDAY TRIPLE CHEESE

SATURDAY QUARTER POUNDER ®

WITH 
CHEESE

SUNDAY PREMIUM CRISPY 
CHICKEN CLASSIC

FR I DAY McCHICKEN®

WITH FRIES AND  MEDIUM DRINK

PRICE
INCLUDES 

 SALES TAX

WEDNESDAY CHICKEN MAC®

TUESDAY BIG MAC®

MONDAY 10PC McNUGGETS®

APC schenkt uniform aan Junior League 

De Junior League-selectie heeft van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao uniformen gekregen
voor hun deelname aan de wereldkampioenschappen in Taylor, Michigan. Dat gebeurde nadat Emil
Haswell, de manager van het team via de media een oproep deed voor financiering van zaken die de
jeugdige honkballers nodig hadden. Het team van de Junior League is gisteren getooid in hun nieuwe
uniform afgereisd naar Michigan. Op de foto is het team te zien in gezelschap van Evelyn Kruithof-Bor,
directeur en Leila Matross, adjunct-directeur van het fonds. FOTO APC 

Preventieve
controle in
32 buurten

Abvo wacht
op nieuwe
organisatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ambtenarenbond
Abvo is niet verbaasd dat er ver-
tragingen zijn bij de verwerking
van aangiften bij de Belasting-
dienst. ,,Er zijn enkele maanden
geleden acties geweest, dus is er
achterstand opgetreden. Boven-
dien is het werkvolume toegeno-
men, maar er zijn niet genoeg
mensen om dat werk te doen”,
zegt vakbondsman Gregory Wil-
son. Ochtendkrant Èxtra scheef
gisteren dat de verwerking van
de aangiften van 2013 zeker een
half jaar vertraging oplopen.

Wilson kan niet bevestigen
dat er vertraging is in het vast-
stellen van aanslagen, maar het
verbaast hem niet. De gesprek-
ken over een nieuwe salaris-
structuur hebben nog steeds
geen resultaat opgeleverd. In
mei waren er acties bij het be-
lastingkantoor, omdat het perso-
neel geen toelage meer krijgt.
Wilson: ,,Er zou een nieuwe or-
ganisatie komen, maar daar is
niets meer van vernomen.”

Het probleem is volgens de
vakbondsman dat sommige
groepen, zoals bij de douane, al
wel een hoger salaris hebben ge-
kregen. Maar de kerngroep bij
de Belastingdienst wacht nog
steeds: ,,Met de vorige minister
zijn daar wel afspraken over ge-
maakt, maar die staan niet op
papier.” De huidige regering
staat daarom op het standpunt
dat er geen afspraken zijn. 

Schotte dient
verzoek tot
kort geding in
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verzoek voor het aanspannen van een
kort geding wordt vandaag ingediend in de zaak waarin
ex-premier Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK van
PAIS-Justitieminister Nelson Navarro eist, dat hij zijn
uitlatingen over de voormalige minister-president rectifi-
ceert.

Dat heeft Kimberly Lasten, de
raadsvrouw van Schotte van het
kantoor Sulvaran en Peterson
tegenover deze krant verklaard.
Inzet van het kort geding is de
rectificatie en de eis van 35.000
gulden voor de immateriële
schade die Schotte als gevolg van
de uitlatingen van de Justitiem-
inister zou hebben geleden. Die
eisen werden eerder in een brief
aan de bewindsman gesteld. Na-
varro besloot om niet te rectifice-
ren en riep Schotte op om naar
de rechter te gaan. 

De raadsvrouw en haar cliënt
hebben nog niet besloten of ze
ook een klacht bij het Openbaar
Ministerie tegen Navarro indie-
nen voor belediging, smaad en
laster. De verwachting is niet dat
er daar vandaag al uitsluitsel
over is.

Op donderdag 24 juli haalde
de Justitieminister tijdens een

uitzending bij Radio Direct fel
uit naar Gerrit Schotte. De be-
windsman zei dat hij Schotte
verantwoordelijk houdt als er
hem iets mocht overkomen. Na-
varro verklaarde het ook schan-
dalig te vinden dat hij op 15 au-
gustus in een door de oppositie
aangevraagde Statenvergadering
verantwoording moet afleggen
tegenover iemand die verdachte
in een zaak is.

In diezelfde uitzending ver-
klaarde de minister ook dat er
binnen de MFK meer mensen
zijn die van hun voetstuk zullen
vallen. De bewindsman zei nog
meer mensen binnen de MFK te
zullen ontmaskeren.

Een dag daarvoor verklaarde
de PAIS-minister bij het pro-
gramma ‘Mòru Bon Dia’ van
TeleCuraçao dat de onderwereld
steeds meer tot de bovenwereld
is doorgedrongen op het eiland.


