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VACATURE

Het Computer Centrum van de UNA (CCUNA) heeft tot doel 
advies te geven over het te voeren ICT-beleid en het 
ontwikkelen en in stand houden van een doelmatige, 
efficiënte en tevens flexibele infrastructuur en dienstverlening 
en communicatie t.b.v. het onderwijsproces en van de 
algemene bedrijfsvoering binnen de UNA. Met onmiddellijke 
ingang heeft het CCUNA een vacature voor een: 

Senior Medewerker ICT-Support 

Uiterste reactiedatum: 11 juli 2010.

De complete vacature vindt u op onze website: www.una.an,
onder vacancies.  

Eis van 16 jaar voor moord Bonaire
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is de
vraag hoeveel jaar gevange-
nisstraf de Bonaireaanse
Ignoraima Balentien zal
krijgen volgende week
donderdag, als er in hoger
beroep vonnis wordt gewe-
zen. 

Balentien is betrokken geweest
bij de moord op een man op Bo-
naire, van wie zij regelmatig
geld ontving. 

In eerste aanleg kreeg zij 12
jaar gevangenisstraf opgelegd.
In hoger beroep vraagt de Advo-
caat Generaal om 16 jaar. Het
slachtoffer werd in de nacht van
15 en 16 oktober 2009 ver-
moord. Hij zou Balentien in de

vroege uurtjes gevraagd hebben
geld te komen halen. Omdat zij
daar om die tijd niet alleen naar
toe wilde, nam ze een vriendin
en vriend mee. 

Volgens Balentien waren zij
uit op het geld van de man en
namen een mes mee. 

Toen de steekpartij begon,
zou Balentien een kussen op het
gezicht van de man gehouden

hebben om het geluid te smo-
ren. Volgens haar advocaat is uit
de sectie gebleken dat de man
niet door verstikking, maar door
de messteken om het leven is
gekomen. De advocaat voert ook
aan dat het niet Balentiens in-
tentie was de man te vermoor-
den, maar het initiatief van haar
vrienden kwam. Balentien heeft
ook nooit het mes in handen ge-

had. De straf moet in zijn ogen
in elk geval verlaagd worden, zo
niet vrijspraak zijn, omdat Ba-
lentien niet gestraft kan worden
voor (de betrokkenheid bij)
moord. 

Bovendien zou zij in shock
gehandeld hebben en was zij
voor dat handelen dus niet hele-
maal toerekeningsvatbaar, zo
voert de advocaat aan. 

Uniform en karakter
met elkaar verbonden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Over het onder-
werp ‘Dress and Live to Serve’ is
vorige week een seminar georga-
niseerd door de Fundashon Mu-
hé Uniformá Armá (MUA)
(stichting voor geüniformeerde
en gewapende vrouwen) in het
kader van de internationale dag
van de ambtenaar.

Op het seminar spraken voor-
malig ombudsman Fred Wiel en
Ben Martha van Practical Busin-
ess Solutions. 

Het dragen van een uniform
bij de geüniformeerde diensten
als de douane, controle- en vei-

ligheidsdienst (SKS), politie,
openbaar vervoer, immigratie,
centrale politie dienst en strafge-
vangenis Bon Futuro is om een-
heid, autoriteit en discipline uit
te stralen. De geüniformeerde
diensten zijn belangrijk voor de
overheid en het behoud van de
openbare orde. Als ‘elitaire
groep’ moeten deze ambtenaren
het goede voorbeeld geven,
waarmee ook bepaalde karakte-
reigenschappen vereist zijn, zo-
als integer zijn, ook buiten werk-
tijden, en zich kunnen weren te-
gen alle verleidingen die de
wereld vandaag de dag biedt.  

Isla kan niet
zonder BOO
Door Peter van Leeuwen
In het Antilliaans Dagblad van 30
juni laat Isla weten de BOO-cen-
trale te willen opereren, maar
niet als zij verantwoordelijk
wordt gehouden voor de uit-
stoot van BOO. Isla moet vanaf
2010 voldoen aan de jaarnorm
van 80 microgram per kubieke
meter (?g/m3) zwaveldioxide
(SO2) op straffe van 75 miljoen
gulden boete, maar Isla rekent
erop dat zij daar onder uit kan
komen door te wijzen naar de
BOO, de ‘grote vervuiler’! 

Een stukje BOO-geschiedenis
is op zijn plaats om te begrijpen
welk slim spelletje Isla hier
denkt te kunnen spelen. Het
hele BOO-idee komt van Isla,
die altijd haar eigen energiecen-
trale heeft gehad. In 1994 be-
sloot Isla de raffinaderij te up-
graden (IRUP) om meer winst te
maken. De energiebehoefte van
Isla zou door IRUP enorm toe-
nemen en de slecht onderhou-
den Isla-energiecentrale moest
worden opgeknapt en uitge-
breid. Dit plan werd het BOO-
project genoemd. PdVSA en
overheid zouden financieren,
zowel IRUP (330 miljoen dollar)
als BOO (220 miljoen dollar).
De uitstoot van SO2 zou door
BOO enorm toenemen, maar
door een 200 meter hoge BOO-
schoorsteen zou de vervuiling
op leefniveau (de immissie) af-
nemen. 

In 1997 zouden IRUP en
BOO afgerond zijn. BOO zou
ook aan Aqualectra leveren,
maar was primair een energie-
centrale voor Isla en stond op de-
zelfde plek waar zij altijd stond.
PdVSA trok zich als investeerder
terug uit het BOO-energiepro-
ject (zij voorzag een slecht ren-
dement) en na jarenlange onder-
handelingen kwam financiering
met buitenlandse investeerders
rond. De belastingbetalers op
Curaçao hebben honderden mil-
joenen meebetaald aan IRUP en
BOO. Isla zag een deel van haar
vervuiling nu via BOO het mi-
lieu ingaan. BOO, gerund door
CUC, was namelijk contractueel
verplicht Isla asfalt te gebruiken
als brandstof. Asfalt is de be-
langrijkste bron van alle zwavel
in de lucht. Waar de milieunor-
men eerst alleen voor Isla gol-

den, golden die vanaf 2003,
toen BOO operationeel werd,
voor BOO en Isla tezamen.

BOO is een fiasco geworden,
de burgers zijn opgelicht. Cura-
çao kan zonder BOO, maar …Is-
la kan niet zonder BOO. Isla is
als enige raffinaderij ter wereld
volledig afhankelijk van een ‘ex-
terne’ energieleverancier. Een
leverancier die problemen heeft
door verouderde, ondeugdelijke
installaties die zij heeft moeten
overnemen van Isla. Al in 2005
stelde Smoc voor de rechter dat
de BOO niets anders is dan de
oude Isla-energiecentrale in een
nieuw jasje. Smoc eiste dat de
overheid (de verweerder) de
normen voor SO2 en fijn stof
(TSP) moest handhaven voor
Isla en de BOO tezamen. 

In het vonnis van 2009 stelde
de bestuursrechter Smoc in het
gelijk: ,,Zowel voor de raffinade-
rij als CUC geldt dat zij slechts
in gebruik mogen zijn met in-
achtneming van de immissie-
normen voor sulfur dioxide (on-
der andere jaargemiddelde van
80 microgram/m ) en TSP (on-
der andere jaargemiddelde van
75 microgram/m ). Beide in-
richtingen dienen er bij het in
werking hebben van de inrich-

ting zorg voor te dragen dat de
immissie in elk geval het maxi-
mum niet overschrijdt, terwijl
de verweerder bevoegd is om
aan Isla en CUC maxima op te
leggen teneinde te voorkomen
dat alle immissieruimte door
hen beiden of een van hen wordt
opgesoupeerd”. 

Duidelijk stelt het vonnis dus
dat de 80 microgram/m3 jaar-
norm voor SO2 geldt voor im-
missie van Isla en CUC (BOO)
tezamen! De overheid heeft
aangegeven te zullen handhaven
volgens dit vonnis. Isla is tegen
het vonnis in beroep gegaan.
Over twee weken volgt uit-
spraak. Verwacht wordt dat Isla
weer zal verliezen. Isla beseft
dit en komt tot overmaat van
ramp haar ‘eigen’ BOO als
grootste obstakel tegen. Isla
lijkt namelijk de enige partij die
BOO, haar ‘oude’ energiecentra-
le, kan opereren. Maar als Isla
als beoogde operator verant-
woordelijkheid weigert voor de
uitstoot van BOO, lijkt het einde
van BOO, en daarmee van Isla,
zeer dichtbij gekomen.

Peter van Leeuwen is voorzitter
van de Stichting Schoon Milieu
Op Curaçao (Smoc).

‘Al in 2005 stelde Smoc voor de rechter dat de BOO niets anders is
dan de oude Isla-energiecentrale in een nieuw jasje.’
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Little League naar Puerto Rico 

Vanaf Hato vertrok afgelopen vrijdag het vertegenwoordigende
team van de Little League Curaçao naar Puerto Rico, alwaar gestre-
den zal worden voor het Caribisch Kampioenschap Little League
Baseball. InselAir sponsort dit gebeuren door aan het gehele team
gratis tickets aan te bieden. Op de foto de Curaçaose Little Leaguers
en de vertegenwoordiger van InselAir International. FOTO INSEL


