
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Er wordt
op dit moment op-
nieuw onderzoek ge-
daan naar Gevol-
machtigde minister
van Curaçao Marve-
lyne Wiels in Den
Haag. Dat heeft 
Ombudsman Alba
Martijn desgevraagd
tegenover deze krant
laten weten.

,,De Ombudsman heeft
onlangs ambtshalve een
onderzoek ingesteld naar
de aan de minister van Al-
gemene Zaken toe te reke-
nen gedragingen van de
Gevolmachtigde minister,
die geleid hebben tot het
vermoeden bij de Om-
budsman dat de Gevol-
machtigde minister zich
schuldig heeft gemaakt
aan de schijn van niet-inte-
ger handelen”, zo ver-
klaart Martijn tegenover
deze krant.

Om welke gedragingen
het concreet gaat die wor-
den onderzocht, kan zij
niet zeggen. ,,De geheim-
houdingsplicht van de
Ombudsman belet haar
informatie te verschaffen
over de inhoud van het
onderzoek zolang het
onderzoek niet is afge-
rond. Conform de Lands-
verordening ombudsman
zal het geanonimiseerde
eindrapport van het onder-
zoek te zijner tijd open-
baar zijn voor eenieder die
kennis wenst te nemen
van de inhoud van dit rap-
port nadat de Ombuds-

man eerst het bestuursor-
gaan en de betrokkene op
de hoogte heeft gesteld
van haar bevindingen.”

Stichting Overheidsac-
countantsbureau (Soab)
kwam eerder deze maand
met een rapport over de
gang van zaken in het 
Curaçaohuis, en daarvoor
het Antillenhuis, tussen
2006 en 2014 op verzoek
van de regering. Daaruit
bleek dat er veel mis is in
de organisatie van het Cu-
raçaohuis. Zo zijn sinds
2013, vanaf het aantreden
van Wiels, de regels voor
de aanbesteding van werk-
zaamheden niet gevolgd,
zijn salarissen vaak erg
hoog door een weinig rea-
listische omrekenings-
koers en is het personeels-
beleid onduidelijk. 

Oppositiepartij PAR
stelde na het Soab-rapport
dat Wiels moest opstap-
pen, PAIS-leider Alex 
Rosaria had ook forse kri-
tiek: ,,Dit is een schaduw
voor dit kabinet en ver-
zwakt de rol en morele
autoriteit die het Curaçao-
huis moet hebben als een
bruggenbouwer tussen
Curaçao enerzijds en
Nederland en de Europese
Unie anderzijds. Als zij
een Gevolmachtigde mi-
nister van PAIS was, zou
zij daar allang niet meer
zitten.” 

Vooralsnog lijkt het 
Soab-rapport echter wei-
nig verandering te hebben
gebracht. Premier Asjes
liet in een begeleidende
brief aan de Staten weten
dat de aanbevelingen in

het rapport zullen worden
overgenomen. In de me-
dia zijn verschillende op-
merkelijke gebeurtenissen
rond Marvelyne Wiels
naar voren gekomen, zo-

als het frauderen met haar
cv, onderhoudswerkzaam-
heden aan het Curaçao-
huis voor een fors bedrag
wegens ‘instortingsgevaar’
en het aannemen van haar

dochter, de zoon van par-
tijgenoot Elmer Wilsoe en
andere vriendinnen terwijl
er geen bestaande vacatu-
res waren.

Ook haar uitlatingen

aan het adres van haar
broer Aubert Wiels, name-
lijk dat hij maar een 
touw moest halen bij 
de Kooyman, waren vol-
gens verschillende Staten-
leden een minister on-
waardig. 

Camelia-Römer
niet ter discussie
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Cor en Don maken commercial

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffi-
naderij wijt het olielek bij
Jan Kok op 18 augustus
2012 aan een ‘mystery
spill’ van schepen in com-
binatie met de sterke zee-
stroming bij Rif Sint Ma-
rie. Dat blijkt uit docu-
menten die raadsman Rob
Rijnberg van het advoca-
tenkantoor Soliana Bona-
part & Aardenburg vorige
week maandag tijdens een

zitting aan de rechter over-
handigde. De Isla wil in
een volgende zitting de
kustwacht, Kompania di
Tou Kòrsou, een perso-
neelslid van de raffinaderij
en een loods als getuigen
laten oproepen. De raffi-
naderij werd door de
Stichting Monumenten-

zorg en Sea Shore Proper-
ties voor de rechter ge-
daagd vanwege de schade
die beide partijen bij Rif
Sint Marie opliepen bij het
olielek van 18 augustus
2012. 

Rijnberg heeft een lijst
van 23 schepen opgesteld
die voor of op 18 augustus

op het eiland aanmeerden
en daarna vertrokken. Vol-
gens de raadsman zijn er
van de 23 schepen 21 die
het lek hadden kunnen
veroorzaken. Dit gegeven,
in combinatie met de ster-
ke zeestroming aan de
zuidwestkust, vormt vol-
gens Isla het bewijs dat de
raffinaderij niet het lek
veroorzaakte. 

Veel mogelijkheden olielek
Op pagina 6

Isla volhardt in 
‘mystery spill’ Jan Kok

Touroperator Corendon is op Curaçao om zes verschil-
lende tv-commercials op te nemen. Deze zullen vanaf
26 december uitgezonden worden op vrijwel alle zen-
ders in Nederland, waarbij reclame wordt gemaakt voor
Curaçao als zomerbestemming. De locaties die worden
bezocht zijn Cas Abao, Kunuku Aqua Resort, de Vlakte
van Hato, Rental Cars Area op Hato, Freezone Entrance
Hato, de fontein bij Rennaissance en Kurá Hulanda
Lodge. Hoofdrolspelers Cor en Don werken samen met
lokale figuranten. FOTO’S CORENDON

Smokkelaars Insel-
zaak gearresteerd 
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De politie
heeft gisteren twee man-
nen aangehouden op ver-
denking van drugssmok-
kel. Zij werden gearres-
teerd in relatie tot de
Insel-zaak, waarin de dou-
ane op 17 oktober twee
koffers met cocaïne in be-
slag had genomen. Toen
werden twee verdachten
aangehouden. Na verder
onderzoek zijn nog twee

mannen gearresteerd. De
25-jarige R.I.L. werd om
9.00 uur gesignaleerd op
de Bacunaweg en 20 mi-
nuten later gearresteerd
op Seru Mahuma. Zijn
telefoon, auto en diverse
artikelen uit zijn huis zijn
in beslag genomen. Ver-
volgens werd de 33-jarige
S.C.T. gearresteerd op de
Schottegatweg Oost. De
verdachten worden vastge-
houden in afwachting van
verder onderzoek.


