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Curaçao

Corallo: Schotte
nooit geld gegeven
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Francesco Corallo heeft gisteren tegenover de Èxtra verklaard ‘nooit aan
Gerrit Schotte persoonlijk’ geld te hebben gegeven; ‘ook niet voor zijn politieke campagne’.
Volgens het ochtendblad
vindt Corallo, de Italiaanse eigenaar van een groot casinoconcern die tevens de Nederlandse
nationaliteit heeft, ‘Curaçao
maar een heel vreemd land’; het
lijkt erop dat hier iedereen maar
ongestraft kan zeggen en opschrijven wat hij wil over een ander.
Aldus Èxtra, die Corallo verder aanhaalt als hij reageert op
beschuldigingen aan het adres
van Schotte dat er geld zou zijn
betaald. De eigenaar van casinogroep Atlantis World Group
(AWG) en BetPlus (BPlus) ontkent ooit geld persoonlijk aan
Schotte te hebben gegeven.
Als er al geld van een van Corallo’s bedrijven op de rekening
van Cicely van der Dijs - de partner van Schotte - zou zijn gestort, dan is dat volgens hem
‘voor geleverde diensten of producten geweest’. Zo bericht Èxtra op basis van zijn verklaringen. Voor welke diensten of producten zegt Corallo er niet bij.
Het dagblad gaat verder niet in
op de bekende aangiften en
onderliggende documenten.
Van der Dijs is (enige) directeur van benzinestationketen
Vanddis nv op Curaçao, eigendom van haar vader Papito van
der Dijs. Het is niet bekend in
welke andere onderneming zij
zit die diensten en/of producten
levert aan BPlus Giocolegale Ltd.
in Italië.
Volgens de aangifte van 22
oktober 2012, een van de twee
aangiften op grond waarvan het

Openbaar Ministerie (OM)
meldt het strafrechtelijke onderzoek te zijn gestart, zijn er in elk
geval twee stortingen geweest op
de rekening van Cicely van der
Dijs; de eerste van 140.000 dollar op 14 mei 2010 en de tweede
van 73.422 dollar op 13 juni
2010.
En - opnieuw volgens de aangifte - is kort na de eerste storting van de rekening van Cicely
van der Dijs 15.000 dollar naar
het kennelijk aan Schotte gelieerde bedrijf No Brand Ltd. overgemaakt; een paar weken later is
het restant grotendeels cash opgenomen en is er weer een bedrag op de rekening van No
Brand gestort van 10.000 dollar.
De tweede storting van Corallo’s BPlus, die van 73.422 dollar,
is identiek aan het bedrag dat in
juni 2010 op de rekening van
Schotte bij Orco Bank is gestort,
blijkens de uitgelekte MOT-meldingen. Volgens de aangifte
heeft het er ‘alle schijn van’ dat
de betalingen door Corallo aan

Schotte zijn gedaan. Van de laatste betaling heeft Schotte, volgens de stukken, aangegeven dat
hij dit bedrag als ‘personal consultant’ heeft ontvangen.
In de Èxtra zegt Corallo dat hij
‘evenmin de politieke campagne
van Schotte heeft gefinancierd,
maar zelfs al hij dat wél zou hebben gedaan dat hij hierin niets
verkeerds ziet, laat staan een
strafbare handeling en laat staan
witwassen’. Hij verklaart de Curaçaose wetten niet te kennen,
maar volgens Corallo ‘is het niet
illegaal om een politicus te financieren’. De Landsverordening financiën politieke groeperingen stelt dat het een politicus
verboden is om van niet-ingezetenen giften aan te nemen en
verder dat giften boven de 5.000
gulden geregistreerd dienen te
worden. Overtreding hiervan levert een strafbaar feit op.
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Schotte wilde Corallo
een dienst bewijzen

Luchtfoto van megawinkelcomplex Sambil Curaçao in aanbouw in
Commercial Park Veeris.

Weer uitstel opening Sambil
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De officiële opening van megawinkelcentrum
Sambil Curaçao wordt voor de
derde keer uitgesteld. Het winkelcentrum in het Commercial
Park Veeris gaat nu pas in maart
2015 open. Deze krant maakte al
eerder melding van de vertraagde openingsdatum, maar gisteren heeft Sambil het uitstel officieel in een persbericht bevestigd.
Op dit moment is de ruwbouw bijna afgerond en kunnen
bouwvakkers zich toeleggen op
de afwerking. Het dak is nu helemaal af en dicht.
Volgens Sambil worden in juli de sleutels overhandigd aan de
huurders die al hebben getekend. Meer dan 80 procent van
de beschikbare ruimtes zou al
zijn besproken, wat volgens
Sambil sneller is gegaan dan

Advertentie

verwacht. Het winkelcentrum
rekent na opening op 6.000 tot
8.000 bezoekers per dag.

Dakconstructie van megawinkelcentrumcomplex Sambil
Curaçao. Het dak is nu helemaal
af en dicht.
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Restaurant
te koop en te pacht
Restaurant & Bar te koop
Voor info
leasebuycuracao@gmail.com

Workshops
Animatieﬁlm maken, 6 of 11 Juni 2014
Korte ﬁlmreportage maken, 23, 28 of 30 mei
4, 9 of 13 Juni op woensdag of vrijdagmiddag 14:00-17:00
10-18 jaar gratis, volwassenen 10 gulden
In de Biblioteka Nashonal Kòrsou
Inschrijven? www.medialabcuracao.com tel 434-5222 of 434-5253
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Openingstijden
Hemelvaart

Donderdag 29 mei
08:00 - 20:00 uur

08:00 - 20:00 uur

Alle overige dagen zijn beide winkels
geopend van 08:00 - 20:00 uur.

