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Het is dit jaar
tachtig jaar gele-
den dat de ‘Snip’
van de Koninklijke
Luchtvaart
Maatschappij
(KLM) Curaçao en
Aruba aandeed.
Dat wordt deze
week gevierd door
de KLM met recep-
ties op de eilan-
den. In deze gratis
extra bijlage kijken
we terug op de rij-
ke geschiedenis
van de KLM op de
eilanden. U leest
dat de eerste
vlucht alles behal-
ve soepel verliep,
maar ook is te vin-
den hoe een vlieg-
tuig eigenlijk vliegt
en kijkt president-
directeur van de
KLM Pieter Elbers
terug op tachtig
jaar vliegen rich-
ting het Caribisch
gebied.

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - In de
Tweede Kamer be-
staat bezorgdheid
over de relatie tussen
het Venezolaanse
s t a a t s o l i e b e d r i j f
PdVSA - huurder en
exploitant van de Isla-
raffinaderij op Cura-
çao - en de Russische
federatie, waartegen
de Europese Unie
(EU) sancties heeft
ingesteld. 

De zorgen zijn des te
groter omdat bekend is dat
de Staten van Curaçao de
sanctiewet verwierpen.

Vanuit de D66-fractie
in de Tweede Kamer zijn
verschillende vragen ge-
steld aan het Nederlandse
kabinet over de Isla op 
Curaçao. In relatie tot het
milieu, maar ook over 
de raffinaderij in relatie 
tot de EU-sancties naar
aanleiding van berichten
over verwerking van
aardolie uit Rusland in de
door de Venezolaanse
PdVSA gerunde Isla op
Curaçao.

De Kamerleden Hach-
chi en Van Veldhoven
(D66) stellen aan de mi-
nister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-
ties en aan de staatssecre-
taris van Infrastructuur en
Milieu vragen over de Isla
in verhouding tot interna-
tionale milieuverdragen.
De vragen over de raffina-
derij en de EU-sancties
zijn van de leden Hachchi
en Sjoerdsma aan de mi-
nister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrela-
ties en aan de minister van
Buitenlandse Zaken.

Medio oktober ver-
scheen het bericht ‘Vene-
zuela buys 2 Russian 

crude cargoes for Curaçao
refinery-sources’ van het
internationale persbureau
Reuters. D66 wil weten of
de bewindslieden van me-
ning zijn dat de verwer-

king van aardolie uit Rus-
land door PdVSA/Isla in
overeenstemming is met
de EU-sancties jegens de
Russische federatie. ,,Zijn
er andere samenwerkings-

verbanden tussen de Isla-
raffinaderij op Curaçao en
Russische bedrijven bij u
bekend die op gespannen
voet staan met de EU-
sancties jegens de Russi-
sche federatie, en zo ja,
welke?” 

De Kamerleden van
D66 wijzen erop dat ‘de
sanctiewet onlangs door
de Staten van Curaçao 
is verworpen’. ,,Daarmee
heeft Curaçao, tot de tijd
dat de Rijksanctiewet in
werking treedt, de juridi-
sche ruimte genomen om
zelf te beslissen bij welke
EU-sancties zij zich wel of
niet zal aansluiten”, schrij-
ven Hachchi en Sjoerds-
ma. ,,Heeft de Curaçaose
regering zich naar uw me-
ning bereid getoond om
zich wel bij de EU-sancties
richting de Russische fe-
deratie aan te sluiten en
ervoor te zorgen dat be-
drijven op Curaçao, met
de Isla-raffinaderij in het
bijzonder, in lijn met die
EU-sancties handelen?”

De Nederlandse parle-
mentariërs willen weten
op welke manier het kabi-
net in Den Haag de Cura-
çaose regering ‘aanspreekt
op de politiek-morele ver-
plichting’ dat bedrijven op
Curaçao, waaronder de Is-
la-raffinaderij, zich ook
houden aan de EU-sanc-
ties jegens de Russische
federatie.

Vragen over milieunormen

Carnavalsroute als vanouds

Statenleden liepen gisteren vergezeld door bouwkundig experts 
de route van de carnavalsoptochten door de Roodeweg en
Breedestraat in Otrobanda. Zij bekeken de gebouwen die een moge-
lijk gevaar kunnen opleveren voor toeschouwers. De conclusie na
de inspectie was dat met een noodherstelplan de route veilig
gemaakt kan worden. FOTO MFK

Zorg om olie PdVSA
D66 bezorgd over aankoop van Russische olie

Pastoor Wishi
dood gevonden

Advertentie

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Pastoor Da-
nilo Morales van de paro-
chie Wishi/Marchena is
gisteren dood aangetrof-
fen in zijn pastorie. Hij lag
in een plas bloed. De poli-
tie kreeg om 16.50 uur de
melding binnen, zegt
woordvoerder Imro Zwer-
wer. ,,Ter plaatse troffen
we de pastoor aan. De poli-
tiearts heeft zijn dood vast-
gesteld.” Nadat het nieuws
bekend werd verzamelden
zich veel parochianen voor
de pastorie. Zij reageerden
verslagen op de dood van

hun pastoor. ,,Hij had
zondag gemeld dat hij
zich ziek voelde en vrees-
de chikungunya te heb-
ben. De parochie is in
rouw”, aldus een bekende
van de pastoor. Volgens
sommige berichten zou de
pastoor mogelijk gevallen
zijn als gevolg van de stijve
gewrichten die bij zware
gevallen van chikungunya
voorkomen. Maar de poli-
tie kan daar niets over zeg-
gen. ,,We hebben het li-
chaam in beslag genomen
voor autopsie. We sluiten
op dit moment nog niets
uit”, zegt Zwerwer. Maar

op de plek waar pastoor
Morales werd gevonden
zijn geen aanwijzingen
van een misdrijf geconsta-
teerd, voegde hij eraan toe.
Volgens de politiewoord-
voerder zal de autopsie op
het lichaam waarschijnlijk
morgen worden uitge-
voerd.

Morgen 
overleg over 
carnavalsroute
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Pastoor Danilo Morales. 
FOTO BISDOM WILLEMSTAD
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Wescot-Williams
dient ontslag in
Van een onzer 
verslaggevers
Philipsburg/Willemstad -
Demissionair premier Sa-
rah Wescot-Williams van
Sint Maarten heeft giste-
ren haar ontslag inge-
diend als Statenvoorzitter.
Dat laat zij desgevraagd
tegenover deze krant we-
ten. ,,Ik heb vandaag be-
kendgemaakt dat forma-
teur Heyliger zich niet aan

de overeenkomst met de
Democratic Party (DP)
houdt”, aldus Wescot, die
als Statenvoorzitter werd
gekozen van het nieuwe
parlement, maar tevens
nog als demissionair mi-
nister-president aan het
werk is.

Heyliger gaat in op 
voorstel De Weever
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