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Regering Schotte in de macht van georganiseerde misdaad 

 

Er bestaat geen twijfel over het feit dat de  regering van Premier Gerrit Schotte in de 
machtsgreep is van de georganiseerde misdaad. De hardnekkige interventie van de minister 
van Justitie Elmer Wilsoe in het lopend strafrechtelijk onderzoek naar fiscale fraude, valsheid 
in geschrifte en het witwassen van geld, genaamd “Bientu”, is daar het bewijs van. Temeer 
omdat de hoofdverdachte in genoemde zaak een belangrijke sponsor van de verkiezingskas 
van de Movementu Futuro Korsou (MFK) van premier Gerrit Schotte is en tevens de broer 
van de minister van Financiën. De Minister van Justitie is zelfs zover gegaan om de PG te 
instrueren om het onderzoek te stoppen. Een meerderheid van de Staten heeft openlijk 
geweigerd onderzoek te doen naar de interventie van de Minister van Justitie in het lopend 
strafproces.  

Ook allerlei andere feiten duiden er op dat de regering Schotte wordt ‘aangestuurd’. De 
‘bijzondere’ behandeling die de casino’s krijgen en de nieuwe samenstelling van de Gaming 
Control Board bijvoorbeeld. Minister Jamaloodin van Financiën heeft afgelopen jaar zijn 
halfbroer Luigi dos Santos tot lid van het bestuur van de Gaming Control Board benoemd. 
Luigi dos Santos is de broer van Robbie dos Santos, een belangrijke financier van de MFK 
en tevens de hoofdverdachte in het Bientu-onderzoek. Bovendien staat Luigi dos Santos 
bekend als ‘geldschieter tegen woekerrentes’ van mensen die in een casino willen spelen. 

In dat verband moet ook worden genoemd dat de regering van Curaçao getracht heeft de 
heer Rudolf Baetsen (van het casino Atlantis World) als president-commissaris van de 
Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten benoemd te krijgen. Altlantis World is eigendom 
van de Italiaanse maffiabaas Francesco Corallo. Deze poging is uiteindelijk mislukt. 

De regering en de partijen die haar steunen hebben sinds hun aantreden alle basisinstituten 
van de democratische rechtstaat aangevallen en systematisch uitgeschakeld:  

 de shutdown van de veiligheidsdienst, nadat de Minister President de screening van de 
ministers heeft gefrustreerd (de Staten doen wel een parlementaire enquête naar latere 
gebeurtenissen, maar weigeren pertinent ook de periode medio 2010 tot medio 2011 in 
het onderzoek te betrekken);  

 ingrijpen in het lopend strafproces van het OM, waarbij de Minister van Justitie 
herhaaldelijk heeft gelogen over zijn eigen rol daarin en in welke kwestie de adviseurs 
van de minister tegelijkertijd raadsman van de verdachte zijn (de minister laat zich hier op 
schandelijke wijze gebruiken);  

 het conflict tussen de Minister President en de Minister van Financiën enerzijds en de 
Centrale Bank anderzijds (waarbij de Minister President zelfs zover is gegaan dat hij 
privé bankgegevens heeft weten te bemachtigen en tijdens een live uitgezonden 
persconferentie aan het volk heeft getoond, daarbij het fundamentele recht op privacy 
schendend);  

 de bedreiging door de Premier om afluisterapparaten te plaatsen in de kantoren van de 
magistratuur (wat hij later een grapje noemde);  
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 het stelselmatig door de regering negeren van rechterlijke uitspraken (recentelijk heeft de 
Orde van Advocaten aangetoond dat alleen al de Minister van Justitie weigert om meer 
dan 120 rechterlijke bevelen in vreemdelingenzaken uit te voeren); 

 het feitelijk beperken van de persvrijheid door de pers te intimideren, door journalisten 
maar beperkt uit te nodigen (de Minister President regelt alles via zijn eigen fotograaf en 
persvoorlichter) en door zelf te bepalen over welke onderwerpen tijdens de wekelijkse 
persconferentie vragen mogen worden gesteld. 
De leider van een van de coalitie partijen heeft een Hoofdredacteur zelfs bedreigd met 
opsluiting. 

De Minister van Financiën heeft tegen de directrice van een radiostation gezegd dat als het 
radiostation hem in kwaad daglicht zou zetten hij ervoor zou zorgen dat er een pakketje 
drugs zou belanden op haar kantoor. Later noemde de Minister dat een grapje. De leider van 
Pueblo Soberano heeft lijsten opgesteld van adverteerders van radiostations die hem niet 
aanstaan, en de bevolking opgeroepen die adverteerders te boycotten, zodat die 
radiostations financieel zwaar worden getroffen (een vorm van censuur). En dit is nog maar 
een kleine greep. 

De situatie is ernstig. Het hele systeem van “checks and balances” wordt langzaam maar 
zeker uitgehold. De continue aanvallen op het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht 
maken deel uit van een meer omvattende strategie, die is gericht op het zaaien van onrust, 
het kweken van onvrede en frustratie, om op het hoogtepunt van deze destabilisatiepoging 
aan de dan zeer gefrustreerd bevolking een volledige onafhankelijkheid als ‘bevrijding’ in het 
vooruitzicht te stellen. 

In 2 verschillende referenda heeft 95% van Curaçao gekozen voor Staatkundige oplossingen 
binnen het Koninkrijk. Wij zijn dus burgers van het Koninkrijk.   

Nu de regering in de machtsgreep van georganiseerde misdaad en een meerderheid van het 
Parlement geen enkel kritisch geluid laat horen en dit kennelijk accepteert, is de rechtsstaat 
op Curaçao in gevaar en kan de rijksregering niet langer de andere kant op kijken. 

Wij verwachten dan ook alle steun van het Koninkrijk om samen alles in het werk te stellen 
om Curaçao te redden uit de macht van de georganiseerde misdaad zodat wij verder onze 
autonome status “binnen” het Koninkrijk op een waardige wijze kunnen verwezenlijken. 

 

Hoogachtend, 
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Naam  Organisatie  Handtekening 

  Stichting Pro Pueblo   

     

   

     

     

voor vervolg zie bijlage 

 

cc.  Gouverneur van Curacao 

  Staten van Curacao 

  Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 2
de
 kamer 


