
Gas slechts beperkt leverbaar
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Door een de-
fect in de ‘Crude Distiller
Unit 3’ bij de Isla-raffina-
derij is er slechts beperkt
gas leverbaar, zo meldt
Curgas in een persbericht.
Sheryl Losiabaar van Cur-
gas: ,,We weten niet wan-

neer dit defect is opgelost,
het is vervelend voor ons,
maar vooral lastig voor on-
ze klanten.”

Er is wel gas verkrijg-
baar, maar dit voldoet niet
aan de vraag. Losiabaar:
,,Er is wel wat, maar dit is
lang niet voldoende.” Cur-
gas verdeelt de hoeveel-

heid gas die nog beschik-
baar is, en in mindere ma-
te beschikbaar komt, over
de wachtlijsten. ,,Onze
commerciële klanten gaan
hierbij voor, zoals het zie-
kenhuis. De mensen die
op de wachtlijsten gaan
komen dan aan de beurt.”
Hierbij geldt: hoe langer
op de wachtlijst, hoe eer-
der gas.

Zondag is de raffinade-
rij begonnen met de repa-
ratie van de distillateur,
maar vooralsnog is niet
bekend wanneer de repa-
ratie zal zijn voltooid.

Wiels valt 
krant aan
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Wilsoe:
Ik ben
bevoegd
Minister spreekt van een 
vertrouwensbreuk met PG Piar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Justitie Elmer
Wilsoe (Pueblo Soberano) heeft gistermiddag
verklaard dat hij als eindverantwoordelijke
erop heeft moeten toezien dat het recht
gehandhaafd werd. 

Daarom heeft hij Was-
hington een brief geschre-
ven met het verzoek de be-
slaglegging op de bankte-
goeden van loterijbaas
Robbie dos Santos in de
Verenigde Staten op te
heffen.

Hiertoe was Wilsoe
naar eigen zeggen ge-
noodzaakt, omdat het
Openbaar Ministerie de
beslissing van de rechter
op 4 april 2012 naast zich
neer had gelegd. De uit-
spraak van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Curaçao
op 4 april luidde dat het
beslag op de banktegoe-
den bij UBS Financial
Services diende te worden
weggenomen voor zover
deze betrekking had op de
(hoofd)verdachte Dos San-
tos. ,,Ik heb een ‘formal re-
quest’ ingediend opdat
een beslissing van de rech-
ter om een beslag op te
heffen wordt gehono-
reerd. De brief was een
rechttrekking van een ver-
keerd beeld dat ontstaan is
in de VS, namelijk als zou
er een beslissing van de
rechter zijn, dat de officier
naast zich neer kan leg-
gen, en dat kan niet”, al-
dus Wilsoe.

De minister van Justitie
is hiertoe bevoegd, aldus
Wilsoe, die zich daarbij ba-
seert op het verdrag tussen
het Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten, de ‘Treaty
for Mutual Assistance’. In

1993 gaf de toenmalige
minister van Justitie Suzy
Carmelia-Römer (PNP)
het mandaat aan het
Openbaar Ministerie en
de procureur-generaal om
rechtshulpverzoeken te
doen, maar Wilsoe heeft
dat mandaat nu ingetrok-
ken.

,,Elke bewindsman mag
mandateren en terugtrek-
ken. Je moet controle heb-
ben. Je moet vertrouwen
hebben en controleren dat
hetgeen je door een ander
laat doen, ook gebeurt con-
form jouw richtlijn.” En
dat is in het geval van de
beslaglegging op de bank-
tegoeden van Dos Santos
niet gebeurd, meent hij. 

,,Het OM is één van de
pilaren van het recht.
Maar die pilaar is niet on-
feilbaar. Als minister van
Justitie ben ik verantwoor-
delijk voor de perceptie dat
we leven in een rechts-
staat”, zo sprak Wilsoe.
,,Er is een vertrouwens-
breuk tussen mijn per-
soon en de procureur-ge-
neraal van het Openbaar
Ministerie. Ik hoop dat dit
het begin is om terug te
keren naar een samenwer-
king die is gebaseerd op
vertrouwen.” Dick Piar is
PG van Curaçao, maar ook
van Sint Maarten en BES.

‘PG moet 
richtlijnen volgen’
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Wie ben ik?

Twee kalfjes zijn de nieuwste aanwinst van Dolphin Academy en Curaçao Sea Aquarium. Aan het publiek nu de
taak om namen te verzinnen voor het tweetal. De nieuwgeboren dochter van dolfijn Tela (11) en de zoon van dolfijn
Annie (16) zijn nu bijna een maand oud. Dolphin Academy roept iedereen op om naamsuggesties door te sturen
naar educatie@dolphin-academy.com.

Van onze correspondent
Den Haag - In politiek
Den Haag is met vreugde
kennisgenomen van het
besluit van NuStar om een
streep te halen door de uit-
breidingsplannen op Sint
Eustatius.

,,Prachtig dat het van de
baan is”, zo reageert Twee-
de Kamerlid Ronald van
Raak. De SP’er, die zich 
altijd fel verzet heeft tegen

de expansie van het Ame-
rikaanse olieconcern,
klinkt bijna opgetogen.
,,Het laat zien dat dit pro-
ject niet echt nodig was.
Blijkbaar kon NuStar niet
genoeg tankcapaciteit ver-
huren. Ik hoop dat het be-
stuur in Nederland en op
Sint Eustatius hiervan
hebben geleerd om beter
naar de bevolking te luiste-
ren want het overgrote

deel wilde geen uitbrei-
ding.”

,,Wat en hoe Sint Eusta-
tius zich ontwikkelt in de
toekomst, dat moet de be-
volking bepalen, niet NuS-
tar. Het lokale bestuur
moet samen met de men-
sen een plan maken voor
de toekomst. Dit totaal-
plan zou ook zaken moe-
ten omvatten als een fat-
soenlijke belastingheffing

voor NuStar. Hoe meer
NuStar, hoe minder toe-
risme. Dit project was
fout: het was slikken of
stikken. Ik ga de minister
vragen welke alternatieven
er zijn en of zij samen 
met Sint Eustatius een
plan wil maken”, aldus
Van Raak.

Geen goed plan 

Den Haag blij: NuStar stopt uitbreiding
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