
Aan: De President van de Republiek Suriname
Zijne excellentie dhr. Chandrikapersad Santokhi
Kabinet van de President
Kleine Combeweg # 2-4

Betreft: Volharding nieuw Hoofdbestuur CLO m.b.t. lotsverbetering ambtenaren en actuele
interne siruatie CLO

Zijne excellentie,

Zoals u op de hoogte bent, is het nieuw Hoofdbestuur van de de Centrale van Landsdienaren
Organisaties (CLO), op 27 augustus 2021 gekozen door de Assemblee van de Ledenraad.
Het nieuw Hoofdbestuur heeft ondertussen kennis met u gemaakt en is actief in onderhandeling
met de regering, om te komen tot betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de

ambtenaren. De ambtenaren lijden enorrn onder de steeds stijgende wisselkoers en prijzen in de

winkels. Het proces van onderhandeling met de regering dient daarom zo spoedig mogelijk
afgerond te worden, om te komen tot lotsverbetering voor de ambtenaren.

Het nieuw gekozen Hoofdbestuur van de CLO, vindt het jammer dat de voormalige voorzitter
van de CLO, dhr. Ronald Hooghart. het onderhandelingsproces aldoor probeert te frustreren.
door allerlei onwaarheden te verkondigen in de media en in zijn brieven naar u gericht, welke hij
kenbaar maakt via de media.
Het nieuw Hoofdbestuur is van oordeel dat de CLO een organisatie is, die gestoeld is op
democratische normen en geen eigendom is van een voornalige voorzitter.

Het nieuw Hoofdbestuur zal zich blijven verzetten tegen de vele misleidingspogingen en het
verspreiden van onwaarheden door deze voormalige voorzitter en tegelijkertijd zich blijven
inzetten voor een beter bestaan voor de ambtenaren.

Het nieuw Hoofdbestuur heeft ook notitie genomen dat dhr Michael Miskin bij Kortgeding
vonnis van 27 oktober 2022, verboden is om zich als voorzitter van de CLO te gedragen, totdat
het geschil omtrent het voorzitterschap met dhr. Hooghart in bodem is afgehandeld. Met dit
vonnis is de positie van het nieuw Hoofdbestuur echter niet aangetast, omdat zij niet betrokken
waren in deze rechtszaak. Verder is dhr. Miskin in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis en heeft
ook aan de Kantonrechter gevraagd om de uitvoering van dit vonnis te schorsen. Verder
ondersteunen wij de rechtvaardige strijdt van dhr. Michael Miskin om de CLO te mogen leiden,
zoals bepaald op 27 augustus 2021 tijdens de gehouden Hoofdbestuursverkiezingen.

Wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat de periode waarbij dhr. Hooghartzich eventueel
nog als voorzitter mocht uitgeven op 2l december 2021 is geexpireerd. Dhr. Hooghart is op 2l
december 2018 als voorzitter van de CLO gekozen en volgens artikel 7 van de gewijzigde
statuten zou hij maximaal 3 jaar kunnen aanzitten als Hoofdbestuurslid. Het feit dat hU zich nu
nog als voorzitter voordoet is in strijdt met de gewijzigde statuten. Verder erkend hij het besluit
van het hoogste orgaan binnen de CLO niet, dat dhr. Miskin hem als nieuwe voorzitter heeft
opgevolgd.
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Rekenend u naar behoren te hebben geinformeerd.

Hoofdbestuursleden van de CLO.
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