
De in april aangetreden
nieuwe directeur van RdK
wil dat de overheids-nv, bij
wie het Venezolaanse
staatsoliebedrijf PdVSA de
raffinaderij least, veel
meer controle krijgt om te
zien of de raffinaderij de
milieuwetten naleeft. Dat
zei Van den Wall-Arne-
mann in een reactie op het
vonnis van afgelopen
maandag bij het Gerecht
in Eerste Aanleg, waarbij
Refinería Isla de ruimte
krijgt om te bewijzen dat
de olie die in augustus
2012 bij Bullenbaai lekte
niet van de Curaçao Oil
Terminal (COT) afkom-
stig is. De directeur wilde
inhoudelijk niet op het
vonnis ingaan maar ver-
klaarde wel dat, indien 
het gerecht daartoe zou
vonnissen, Isla aan haar
verplichtingen moet vol-
doen. 

RdK heeft enige tijd ge-
leden een advertentie ge-
plaatst voor het werven
van een senior environ-
mental engineer. Die pro-
cedure is nu in een verge-
vorderd stadium, zo liet de
directeur weten. ,,Wij wil-
len proactief bezig zijn.
Mochten zich bij de raffi-
naderij problemen voor-
doen, dan kunnen wij daar
gelijk op reageren. Als de

functie van senior envi-
ronmental engineer is in-
gevuld en de voorzienin-
gen in place zijn, kan bij
een oilspill vanuit RdK een
onderzoek worden gestart
en verslag worden uitge-
bracht.”

Volgens de directeur zal
de environmental engi-
neer nauw samenwerken
met de Milieudienst, de
environmental engineer
van de raffinaderij ‘en
zelfs met milieugroepen’.
Van den Wall-Arnemann
beaamde dat hij daarbij
doelde op groepen als de
stichting Schoon Milieu
Op Curaçao (Smoc) en
Amigu di Tera. ,,Wij leven
met ons allen op dit eiland
en willen allemaal een
schoon milieu. De laatste
jaren is er veel kritiek ge-
weest op de luchtvervui-
ling.”

Voorzitter Peter van
Leeuwen van Smoc ver-
klaarde tegenover deze
krant dat de stichting altijd
bereid is om de opge-
bouwde kennis en experti-
se met de overheid en an-
dere partijen te delen met
het de doel de milieuver-
vuiling aan te pakken.
,,Wij zien de uitnodiging
vanuit RdK met genoegen
tegemoet”, aldus Van
Leeuwen. 
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RdK wil
betere
controle
Samenwerking met
milieugroepen mogelijk
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de verbetering van de contro-
lerende taak die overheids-nv Refinería di
Kòrsou (RdK) op de Isla-raffinaderij heeft,
wordt een samenwerking met lokale milieu-
groepen niet uitgesloten. Dat heeft directeur
Jose van den Wall-Arnemann tegenover deze
krant verklaard. 

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Binnen de
politieke partij MFK zijn
er mensen die binnenkort
als verdachten zullen wor-
den aangemerkt. Dat ver-

klaarde minister Nelson
Navarro van Justitie giste-
ren bij het programma
‘Mòru Bon Dia’ van Tele-
Curaçao. De bewindsman
zei ook dat de onderwereld
op het eiland steeds meer

bij de bovenwereld
binnendringt. Ook signa-
leerde Navarro de schan-
dalen waar het eiland mee
wordt geconfronteerd. Hij
noemde in dit verband het
gegeven van een parle-

mentariër (Gerrit Schotte,
red.) die verdacht wordt
van illegale praktijken. De-
ze persoon laat volgens
Navarro geen gelegenheid
onbenut om kritiek op
hem te spuien.

Navarro: Meer verdachten binnen MFK

Mark Rutte ‘waarschuwt’ gouverneur
Van onze correspondent
Oranjestad/Den Haag -
Gouverneur Fredis Refun-
jol hangt strafrechtelijke
vervolging boven het
hoofd als hij de Arubaanse
begroting 2014 tekent.

Dat is hem door de
Nederlandse minister-pre-
sident Mark Rutte (VVD)
te verstaan gegeven, zo
melden diverse bronnen
uit de directe kring van de
gouverneur. De ongebrui-
kelijke interventie van de

voorzitter van de rijksmi-
nisterraad staat haaks op
het akkoord dat Neder-
landse minister Ronald
Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK)
al had gegeven aan een
overeenkomst die Refun-
jol, naar nu blijkt vorige
week donderdag, met pre-
mier Mike Eman (AVP)
heeft gesloten.

Op dat moment was de
uitkomst van de door het

College financieel toezicht
(Cft) uitgevoerde quick
scan in hoofdlijnen be-
kend bij zowel Refunjol
als Plasterk. Hun conclu-
sie: Onder een aantal voor-
waarden (onder andere de
strikte toepassing van de
vacature-, personeels- en
verplichtingenstop) kan de
sterk verlate begroting
worden getekend.

De afspraak die Eman
daarover met de gouver-
neur - na de instemming

van BZK - maakte, was
voor hem reden om ge-
hoor te geven aan het in-
dringende verzoek van Re-
funjol om zijn hongersta-
king te beëindigen.
Maandag, na de officiële
publicatie van het Cft-rap-
port, kwam Refunjol tot
Emans onaangename ver-
rassing op zijn toezegging
terug.

Gouverneur onder druk

Boeing test opnieuw op Curaçao

Boeing heeft opnieuw getest op Curaçao met de Boeing 787-900. De vliegtuigbouwer maakte weer gebruik van het
‘ideale Curaçaose klimaat’ om een testvlucht met het toestel uit te voeren. Alhoewel in een ander jasje, is het het-
zelfde type vliegtuig dat begin mei Curaçao aandeed. Wel heeft deze kist andere motoren. In plaats van de Rolls
Royce-motoren is het toestel op de foto met de aandrijving van General Electric uitgerust. Uniek is de 787-900 niet
meer op Hato: ArkeFly vliegt sinds deze maand met de zogenoemde Dreamliner. FOTO ROGER CANNEGIETER 

Ook Curaçao minuut stil
De Raad van
Ministers heeft
gisteren tijdens
zijn wekelijkse bij-
eenkomst een
minuut stilte
gehouden ter her-
denking van de
slachtoffers van
het gecrashte vliegtuig van Malaysia Airlines MH17 vorige week donderdag. Met het houden van een minuut
stilte wil de Curaçaose regering aangeven dat het samen met de Curaçaose gemeenschap meeleeft met de
nabestaanden van de overledenen. Ook bij het Antilliaans Dagblad werd gisteren stilgestaan bij de tragische
dood van de passagiers van de MH17-vlucht van Malaysia Airlines die vorige week donderdag is gecrasht.
De vlag werd halfstok gehangen en het personeel hield een minuut stilte ter ere van de slachtoffers. 
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