
Dat heeft advocaat Wilfred
Fortin, die Wernet verdedigt,
tegenover deze krant verklaard.
Minister Navarro had om meer
tijd gevraagd om de behandeling
van de zaak goed voor te kunnen
bereiden, aldus Fortin. Komen-
de vrijdag zal Fortin vier zaken
aan de rechter voorleggen. Het
gaat daarbij om de verlenging tot
twee keer toe van de schorsing
van de korpschef nadat het be-
sluit daartoe vernietigd was,
maar de schorsing daarna toch
werd verlengd, zo lichtte de ad-
vocaat toe. 

De ander zaak betreft de zoge-
heten voorziening bij voorraad
om Wernet per direct weer op
zijn werkplek toe laten. De laat-
ste vierde zaak betreft het ont-
slag van Wernet per 1 november
aanstaande en zijn ter beschik-
king stellen aan de gevangenis
Sentro di Detenshon i Korek-
shon Kòrsou.

Fortin vindt het onbegrijpelijk
dat Wernet ontslagen is zonder
dat hem dat vooraf is meege-
deeld. Ook plaatste hij vraagte-
kens bij het feit dat Wernet ont-
slagen wordt, maar daarna ter

beschikking wordt gesteld om
bij de gevangenis te werken. ,,Er
is voor mijn cliënt geen enkele
reden om hem vanaf 9 septem-
ber thuis te houden, er is geen
reden waarom hij niet in functie
zou moeten zijn. Mijn cliënt is
nu niet meer geschorst en hem
is de toegang tot de werkplek nu
ook niet ontzegd”, aldus de
raadsman. 

De advocaat is niet te spreken
over het feit dat zijn cliënt tot
gisteren toe nog geen inzage
heeft gehad in alle documenten,
circa 170 bewijsstukken, waarop
de Justitieminister zich baseer-
de om het ontslag te staven.
,,Wij zijn vanaf afgelopen juni in
afwachting van die documenten,
ik heb bij de rechtbank ook ge-
ëist dat wij inzage krijgen. Mijn
cliënt moet de kans krijgen om
zich te kunnen verdedigen tegen
de verklaringen van anderen
over hem.”

Korpschef Wernet werd vorig
jaar in september de toegang tot
het werk ontzegd in verband
met het onderzoek naar de dood
van Luigi ‘Pretu’ Florentina in
de gevangenis op Barber. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes
heeft de oprichtingsacte van
overheids-nv Kompania di
Petroli i Gas di Kòrsou (KPG) in
aanwezigheid van notaris Si-
mon in Fòrti getekend. De
ondertekening vond gisteren
plaats. De nieuwe overheids-nv
KPG heeft het alleenrecht om
onderzoek te doen naar de aan-
wezigheid van gas en olie in de
territoriale wateren van het ei-
land en de bodem ervan. De wet-
geving voor deze sector moet
nog geregeld worden om daarna
in de Staten behandeld te wor-
den. Gaande dit traject wordt
een openbare aanbesteding ge-
houden voor alle bedrijven die
interesse hebben om de moge-
lijkheden voor exploitatie van
gas en olie te onderzoeken. 

Na het tekenen van de akte
verklaarde Asjes heel erg blij te
zijn dat Curaçao de weg vrij
maakte voor een mogelijke nieu-
we economische pijler, nadat er
jarenlang over het onderwerp is
gesproken. ,,Hiermee wordt
nogmaals bewezen dat deze re-
gering erin slaagt om dingen in
werking te zetten die decennia-
lang niet mogelijk bleken of die
in discussies bleven steken zon-
der dat er concrete resultaten
werden geboekt.”

Lissette Bor is voor de duur
van zes maanden als interim-di-
recteur van de KPG aangesteld.

De commissarissen van de KPG
zijn onder andere Werner Wiels,
voorzitter, de overige leden zijn

Rupert Arrindell, Fausto Balen-
tien, Arthur Nieuw en Ruben
Roosberg.
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Aanhouding
na heling
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het team van Ta
Basta Awor heeft vrijdag een
persoon aangehouden wegens
een overval en heling van goede-
ren. Het gaat om de 29-jarige
man E.E.L. Hij werd opgepakt
bij een huis op Seru di Papaya.
De verdachte is opgesloten in af-
wachting van verder onderzoek. 

Op de foto is premier Asjes te zien op het moment van de ondertekening met links van hem notaris
Simon en rechts van interim-directeur Lissette Bor, op de achtergrond de overige commissarissen. 

FOTO REGERING VAN CURAÇAO

Kompania di Petroli i Gas opgericht

Zaak Wernet
naar vrijdag
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De behandeling van de zaak van korpschef
Marlon Wernet tegen onder andere zijn ontslag, is op
verzoek van minister van Justitie Nelson Navarro naar
komende vrijdag verschoven. 


