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Curaçao

D66 heeft ook bezorgde vragen
over dezelfde Isla, maar dan in
verband met de internationale

milieunormen. De Nederlandse
regering Rutte stelt dat de mi-

lieuvervuiling en CO2-uitstoot
van de Isla-raffinaderij een puur

Curaçaose aangelegenheid is,
maar de vraag is of dat in over-
eenstemming is met de interna-
tionale verplichtingen die
Nederland in verdragen zoals
het Montreal-protocol en het
biodiversiteitsverdrag voor het
hele Koninkrijk der Nederlan-
den is aangegaan.

Op dit moment is de Neder-
landse regering bezig met de
voorbereidende onderhandelin-
gen voor een nieuw internatio-
naal klimaatverdrag. ,,Zullen de
verplichtingen die te zijner tijd
worden aangegaan in deze
onderhandelingen voor het hele
Koninkrijk der Nederlanden gel-
den, of alleen voor het Europese
deel, en waarom?”

Sommige internationale ver-
dragen op het gebied van milieu,
klimaat en natuur, zoals het eer-

dergenoemde Montreal-protocol
en het biodiversiteitsverdrag,
gelden voor het hele Koninkrijk,
maar andere verdragen, zoals
bijvoorbeeld het Kyoto-protocol,
zijn alleen van toepassing op het
Europese deel van het Konink-
rijk der Nederlanden. 

Hachchi en Van Veldhoven:
,,Kunt u aangeven waarom die
verdragen niet voor het hele Ko-
ninkrijk gelden, en of de Isla-raf-
finaderij daar een rol bij speelt?”

Zij wijzen er tevens op dat in
de vijfde nationale rapportage
over het Nederlandse biodiversi-
teitsbeleid wel wordt ingegaan
op Curaçao, maar met geen
woord wordt gerept over de Isla-
raffinaderij. ,,Waarom komt de
Isla-raffinaderij niet in deze rap-
portage voor, terwijl het toch een
van de grootste problemen voor
het behoud van biodiversiteit 
op en in de buurt van het eiland
is?”

Vragen over milieunormenVervolg van pagina 1
ISLA

Advertentie

ACCOUNTMANAGER BUITENDIENST

(M/V)

Functiebeschrijving.

Functiepro iel.

Wij bieden.

Advertentie

 

 

 

 

Pa medio di esaki gerensia di 

Curaçao Pilots Organization/Havenveiligheidsinspectie 

ta partisipá ku pa motibu di training pa su personal su ofi sina na  

Motet Werf lo ta  sera djabièrnè 14 di Novèmber 2014 parti 

mèrdia.

E ofi sina lo ta habri normalmente djaluna 17 di Novèmber 2014 

na e oranan kustumbrá.

Gerensia ta pidi  klientenan indulgensia pe esaki.

Winkel ter
preventie van
criminaliteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vertegenwoordigers van het Openbaar
Ministerie (OM), het Korps Politie Curaçao (KPC) en ver-
zekeringsmaatschappij Ennia hebben gisteren tijdens
het door Ennia georganiseerde seminar ‘Prevent Now’
een intentieverklaring ondertekend voor een ‘Toko di
Prevenshon’. 

Deze preventiewinkel zal vol-
gens Ennia en het OM nog voor
de zomer zijn deuren openen.
Hoofdofficier van Justitie Heiko
de Jong liet tijdens zijn toe-
spraak op het seminar weten dat
het gaat om een publiek-private
samenwerking, een zogeheten
public private partnership (PPP)
op weg naar een maatschappe-
lijk gedragen bestrijding van cri-
minaliteit. Hij legt uit dat deze
PPP een samenwerkingsver-
band tussen private onderne-
mingen, de politie en het OM is.

,,Doel is om onder een stich-
tingsvorm zeer laagdrempelig
adviezen en preventiemiddelen
aan te bieden aan de kwetsbare
burger. Hierbij worden ook
nieuwe technologieën, zoals
synthetisch DNA ingezet om
goederen te markeren.”

Senior managing director van
Ennia Gilbert Martina vertelde
aan het Antilliaans Dagblad dat
de winkel niet wordt opgericht
om winst te maken, maar om
voorlichting te geven en preven-
tiemiddelen tegen de kostprijs te

verkopen. ,,We zijn nu bezig
met een plan van aanpak. Voor
het einde van het tweede kwar-
taal moet de winkel gereed zijn.
We hebben momenteel een paar
locaties in gedachten waar de
winkel mogelijk in gestart kan
worden. Daar kunnen wij mo-
menteel nog niet verder over uit-
weiden.” OM-woordvoerder
Norman Serphos legt uit dat de
winkel tot doel heeft om crimi-
naliteit te voorkomen. In de win-
kel zullen volgens hem diensten

worden aangeboden om bijvoor-
beeld bedrijven te adviseren over
producten die zij aan kunnen
schaffen met betrekking tot pre-
ventie van criminaliteit. 

Publiek-private samenwer-
king bij criminaliteitsbestrijding
is volgens De Jong ‘the next le-
vel’. Hij is van mening dat het
hierbij niet gaat om het afschui-
ven van overheidsverantwoorde-
lijkheid en klassieke overheid-
staken, maar om het onderhou-
den van een balans tussen

overheid, samenleving en priva-
te partijen bij de handhaving van
orde en veiligheid. 

De Jong geeft aan dat vanaf
juli het programma ‘Ta Basta
Awor’ van start is gegaan met
een mix van drie beïnvloedings-
modaliteiten. ,,Suppressie, dus
onderdrukking van criminele
activiteiten, Interventie, door
middel van gerichte projec-
ten, en Preventie, dus het voor-
komen van criminele activitei-
ten.”
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