
In een toelichting aan deze
krant legt directeur Yamil Lasten
uit dat Curoil LSD altijd van bui-
tenaf moet importeren omdat de
Isla-raffinaderij van PdvSA op
Curaçao geen diesel met een
laag zwavelgehalte produceert.

De tender is voor levering van
de 70.000 vaten LSD in de peri-
ode tussen 1 en 9 juli in de ha-
ven van Willemstad. Eerder al,
in mei, was er de aanbesteding
voor de levering in de maand ju-
ni van 40.000 vaten low sulfur
diesel aan Curoil. Aldus Reuters.
Het persbureau wijst erop dat de
Isla het grootste deel van de
brandstofbehoefte van Curaçao
levert. Volgens Reuters produ-
ceert de PdVSA-raffinaderij op
Curaçao 335.000 vaten per dag;
deze informatie staat ook op de
website van PdVSA. Vermoede-
lijk ligt de werkelijke productie
tussen de 200.000 en 250.000
vaten. De woordvoerder van Isla
was echter niet bereikbaar.

In verband met de tender
geeft Curoil leveranciers tot een

bepaalde datum de gelegenheid
een prijsofferte uit te brengen.
Het moet gaan om diesel met
een maximum van 400 parts
per million zwavel, zo luidt de
opdracht van Curoil. De aange-
kochte LSD wordt na levering
opgeslagen in de nieuwe tanks
bij de Motetwerf langs de Sint
Annabaai. In een recent uitge-
bracht persbericht meldde Cu-
roil dat veel inspanningen erop
gericht zijn om efficiënter te
opereren en kosten te besparen.
In 2013 wist Curoil de operatio-
nele kosten met 4,1 miljoen te
drukken, onder meer door opti-
maal gebruik van de nieuwe
tanks bij Motet, waardoor de
barge voor het vervoer van low
sulfur diesel niet langer nodig is.
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Curaçao

Advertentie

Sunday
Family
Brunch

For more information and/or reservations please call: +5999 462 5000

* Alcoholic beverages and specialty coffees 
are not included

Children $16 - 3 till 12 years
Children under 3 years for free

Prices are including tax and service charge.

Live 
entertainment

The ultimate 
food and beach 

experience! 

THE ONLY ALL INCLUSIVE 
BRUNCH ON THE ISLAND

DAY 
PASS
for the rest of the Sunday

Time 11.30AM - 2.30PM

Advertentie

www.hiltoncuracaoresort.com

Subject to 19.84% service charge & taxes based 
on an island view room p.r.p.n. For 2 persons 
including breakfast. Kids under 18 stay for free 
with their parents in the room.

Applicable for local and Dutch Caribbean 
Residents only. Valid sedula required upon 
check-in.
 
Valid from June 5 to 
August 24, 2014.

Contact our reservations department at 
+5999 4625000 ext. 6001/6002.
Email: reservations.curacao@hilton.com

US$119
Including breakfast

Special!

Special 
Local
Rate

Book a 
full renovated 

room for only 
US$119

Advertentie

De aangekochte LSD wordt na levering opgeslagen in de nieuwe
tanks bij de Motetwerf langs de Sint Annabaai. 
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Aanbesteding
levering low
sulfur diesel
Isla produceert geen laagzwavelige diesel
Van onze redactie
Willemstad - Curoil heeft onlangs de levering van
70.000 vaten low sulfur diesel (LSD) aanbesteed. Dat
blijkt onder andere uit een bericht verspreid door het
internationale persbureau Reuters: ‘Curaçao’s Curoil ten-
ders to buy a 70,000 bbl cargo of low-sulfur diesel’.

Staten over
Curaçaohuis
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verzoek van de
Statenleden Omayra Leeflang
(onafhankelijk), Gerrit Schotte
(MFK) en Hensley Koeiman
(MAN) is ingewilligd; volgende
week dinsdag, 1 juli, wordt er om
9.30 uur een openbare Staten-
vergadering gehouden over het
Curaçaohuis in Den Haag. De
vergadering staat omschreven
als ‘het voeren van een discussie
om te komen tot een Statenvoor-
stel om de Algemene Rekenka-
mer een onderzoek te laten doen
naar de doelmatigheid en de
rechtmatigheid van beslissingen
en financieel beleid in het Cura-
çaohuis onder de huidige Gevol-
machtigde minister’. Gedoeld
wordt op Marvelyne Wiels (PS).
Een dag later, op 2 juli, Dag van
de Vlag, zal er overigens een
plechtige vergadering gehouden
worden om 7.30 uur. Alle frac-
tieleiders mogen dan drie minu-
ten het woord voeren. 

Hof van
Justitie beter
beveiligd
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het kader van
het veiligheidsplan is er bij de in-
gang van het gebouw van het
Hof van Justitie sinds deze week
een detectiepoortje. Persrechter
van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie, Mauritsz de Kort,
legt uit: ,,Het poortje is geplaatst
in verband met de upgrading
van het gebouw. Het is een pu-
blieke ruimte en zo’n ruimte
moet veilig zijn. 


