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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Er zijn geen
kopieën van de ondertekende
MoU aan het publiek beschikbaar gesteld omdat de inhoud
daarvan vertrouwelijk is.” Aldus
een verklaring van Werner
Wiels, coördinator van het
multidisciplinaire team dat
zich over de toekomst van de Is-

‘Inhoud MoU vertrouwelijk’
la-raffinaderij buigt. ,,De onderhandelingen gaan nu pas echt
beginnen, veel mensen denken
dat de MoU een vrijblijvend document is, maar dat is niet zo”,
legt Wiels uit. Het is een bindend document waarin partijen

‘Venezuela
grijpt macht
met MoU’

zich verplichten om het raamwerk uit te werken.”
Het is voor zowel Curaçao als
Venezuela gedurende zes maanden niet mogelijk om de overeenkomst op te zeggen. Deze
week worden de namen bekend-

gemaakt van twee contactpersonen die namens de Curaçaose
en de Venezolaanse regering
zich gaan bezighouden met de
nadere uitwerking van de MoU.
Afgelopen vrijdag werd de
MoU over de toekomst van de

Pinedo neemt internationale prijs in ontvangst
Bob Pinedo nam afgelopen
zaterdag de prestigieuze David
A. Karnofsky Memorial Award in
ontvangst in Chicago voor zijn
baanbrekende werk om onderzoek en patiëntenzorg op het
gebied van kanker op de kaart te
zetten. Hij gaf een speech onder
het toeziend oog van rond de
30.000 artsen, onderzoekers, en
voormalig kankerpatiënten.
Pinedo is de derde nietAmerikaan die deze award kreeg
in 40 jaar tijd. De regering van
Curaçao feliciteert Pinedo schriftelijk met het in ontvangst
nemen van deze prestigieuze
prijs.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het tekenen van het Memorandum of
Understanding tussen de Curaçaose regering en het
Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela
Sociedad Anónima, PdVSA, is voor Venezuela niets
anders dan een poging om de macht op Curaçao te grijpen.
Dat stelt voormalig Statenlid
Edgar Leito van Movementu Solushon Isla in een schriftelijke
verklaring die gebaseerd is op
versies van de MoU van maart
dit jaar. Volgens Leito is het tekenen van de MoU een goedkope greep naar de macht ‘want
Venezuela heeft er geen cent
voor over. PdVSA zal immers,
en dat weten we allang, geen
cent bijdragen aan de upgrading’.
De MoU gaat voorbij aan het
zogeheten tweesporenbeleid van
de regering en richt zich alleen
op de verdere exploitatie van de
raffinaderij, niet op het alternatief van sluiting en het ontwikkelen van economische activiteiten. ,,Door dit document te
ondertekenen doet Refineria di
Kòrsou (RdK) afstand van de
mogelijkheid om het beleid van
de eigen overheid inzake de toekomst van de raffinaderij in te
brengen. Rdk zou onder dit
MoU slechts een handtekening
mogen zetten indien en voor zover afwijking van het tweesporenbeleid geboden of aan te bevelen is en dan nog pas nadat de
overheid zo’n afwijking nadrukkelijk en schriftelijk aan RdK
heeft meegedeeld.”
In het document verklaren
beide partijen samen te werken
om de toekomstige koers van de
raffinaderij te bepalen. Daarmee
gaat Venezuela zitten op de stoel
‘die exclusief en onvervreemdbaar toekomt aan de regering en
Staten van Curaçao’. Naar het
oordeel van Leito kan de Rdk
met een andere partner dan
PdVSA gaan onderhandelen als
de geldigheidsduur van de MoU
is verstreken of door één van de
partijen is afgebroken. Die
onderhandelingen betreffen de
modernisering en het upgraden
van de Isla, niet over de moge-

lijkheid om op een andere plek
op het eiland een raffinaderij te
plaatsen.
In het geval PdVSA de upgrading van de raffinaderij niet kan
financieren, wil het bedrijf wel
betrokken zijn bij de selectie van
oliebedrijven en financiële instellingen die een naam hebben
op het gebied van fondsenwerving. Dit zijn allemaal bewijzen
van de manier waarop Venezuela zijn greep op Curaçao wil vasthouden. Leito schetst dat Venezuela al 30 jaar doet alsof de Islaraffinaderij van het land is. De
regeringen hebben in zijn ogen
nagelaten om in te grijpen.
,,Geen enkele regering sinds
1985 heeft ooit het gezag op Curaçao van de Antilliaanse, en nu
Curaçaose, wetten over PdVSA
en dus over de Venezolaanse regering, durven of willen stellen.
Ook niet nadat PdVSA in de ene
na de andere rechtszaak in het
ongelijk werd gesteld en slechts
aan een vernietigend oordeel
kon ontkomen door, naar het
oordeel van de rechter, een
vormfout van Smoc.”
In zijn verklaring kraakt Leito
de taal die gebezigd is in het document, en kenschetst het als
‘holle en niet zelden zelfs leugenachtige frasen’. Als voorbeeld daarvan wordt de duurzame werkgelegenheid genoemd
die de raffinaderij zou genereren. Leito stelt dat een moderne
raffinaderij tientallen procenten
minder werknemers nodig
heeft, het aantal duurzame
werknemers zal juist afnemen.
Een ander punt dat door Leito
gehekeld wordt is het zogeheten
Projecto de Adecuación de Refineria Isla Curazao (Paric) het
project om de raffinaderij te upgraden en daarbij de gevolgen
voor het milieu zo veel mogelijk
te reduceren.

raffinaderij tussen Venezuela en
Curaçao getekend.
Oorspronkelijk
was
het
plan dat vicepresident Adrubal
Chávez in de tweede helft van februari naar Curaçao zou komen
om de MoU te tekenen. Maar
dat ging niet door vanwege zijn
verplichtingen in het buitenland.

FOTO ASCO/PHIL MCCARTEN
Advertentie

