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Curaçao, 23 mei 2016 
 
Betreft: aanvullende aangifte en verzoek opsporingsonderzoek omtrent milieuvervuiling. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Ondergetekende is een inwoner van Curacao, woonachtig benedenwinds van de raffinaderij ISLA  en 
heeft aangifte gedaan van strafbare feiten verbandhoudende met milieuvervuiling.  
Ik wens die aangifte bij deze aan te vullen.  
Voorts wordt mijn aangifte ondersteund door diverse inwoners van Curacao die op deze wijze 
uitdrukking willen geven aan het feit dat zij soortgelijke klachten ondervinden, zie bijlage 6 hierbij.  
Allen verzoeken Uw aandacht voor het navolgende.  
 
Sinds eind november 2015 tracht ik, tot op heden succes nu telkenmale mijn aangifte geweigerd 
wordt, aangifte te doen van strafbare feiten tegen zowel Refineria Isla Curazao B.V.  (hierna: ISLA) als 
Curacao Refinery Utilities N.V (hierna: CRU) (zie: bijlage 1). 
 
Op 6 januari 2016 heb ik e.e.a. per email, gericht aan het Parket van de Procureur Generaal, onder 
bijvoeging van diverse bijlagen uiteengezet en aangegeven dat ik alsnog aangifte wil doen (zie: 
bijlage 2). 
Per gelijke datum ontving ik een ontvangstbevestiging met de mededeling dat mijn email naar de 
Hoofdofficier van Justitie is doorgestuurd (zie: bijlage 3). 
 
Ik wens mijn aangifte, voor zover vereist, aan te vullen zoals hieronder uiteengezet en mijn aangifte 
uit te breiden door naast aangifte tegen ISLA en CRU óók aangifte tegen Refineria di Korsou N.V. 
(hierna: RdK) en de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur ( Minister GMN) te doen. 
 
Zoals uiteengezet in mijn voorbereide aangifte van 1 december 2015 (bijlage 1) heb ik sinds juni 2013 
last van ernstige lichamelijke klachten, bestaande uit allergische reacties, zodanig dat doktersbezoek 
en medicatie vereist is, mijn medische klachten worden veroorzaakt door de uitstoot uit de pijpen 
van Isla en CRU/BOO (zie bijlage 2: foto’s en doktersverklaring).  
 
Voorts wordt mijn huis en tuin sinds die tijd tot op de dag van vandaag (telkens weer na 
schoonmaak) aangetast door een groene aanslag waarvan het zeer aannemelijk is dat deze eveneens 
door de uitstoot uit de pijpen van de ISLA en CRU/BOO veroorzaakt wordt (zie foto’s bij bijlage 2). De 
samenstelling van de groene aanslag is initieel onderzocht door de TNO in Nederland en bestaat uit 
o.a. zwavel, en vooral ook grote hoeveelheden (concentraties) Nikkel en Vanadium: zware metalen 



die oorzaak kunnen zijn van allergische reacties en kanker. Ondanks alle pogingen daartoe (tot en 
met de rechter, doch tevergeefs, zie Bijlage 4) , is onderzoek naar de samenstelling en gevolgen voor 
de volksgezondheid  door de Minister tot op heden achterwege gelaten, en tast ik in het duister over 
de gevolgen van nu al jaren lang aan die vervuiling te zijn blootgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid is 
de groene aanslag ( zeer) gevaarlijk voor mijn gezondheid.  
 
Afgezien daarvan lijd ik schade bestaande uit de steeds weer terugkerende schoonmaakkosten, 
waardedaling van object en gederfde huurinkomsten. 
 
Tenslotte drukken de aanhoudende stank van oliewalmen, zwaveldioxide en andere (giftige, 
kankerverwekkende) stoffen, en de stress die dag en nacht wordt veroorzaakt door (de uitstoot van) 
ISLA/CRU ernstig op mijn geestelijk en lichamelijk welzijn.  
 
RdK is de eigenaar is van de raffinaderij-installaties  en houdt de aandelen van CRU, die eigenaar is 
van de bij de raffinaderij behorende energiecentrale BOO. ISLA en CRU zijn de feitelijke uitbaters van 
de raffinaderij respectievelijk de energiecentrale. De overheid heeft aan ISLA en CRU vergunningen 
verleend maar laat al decennia lang na die vergunningen te handhaven.  
 
Het is een feit van algemene bekendheid dat de luchtverontreiniging voor zover gemeten  
benedenwinds van de raffinaderij alle gezondheidsnormen die in de westerse wereld gehanteerd 
werden en worden overschrijdt (zie: luchtmetingen overheid gevalideerd door GGD Amsterdam 
bijlage 5), waarbij bedacht dient te worden dat zware zeer schadelijke metalen als Vanadium en 
Nikkel, en andere voor de gezondheid zeer gevaarlijke stoffen als Vluchtige Organische Stoffen (zoals 
benzeen), niet eens gemeten worden!  
Dat vervuiling op leefniveau met meer dan (jaargemiddeld) 80 microgram/m3 zwaveldioxide (SO2) 
ernstige lichamelijke consequentie heeft, is ook een vaststaand feit. Dit blijkt alleen al uit de (nog 
steeds niet gereviseerde) vergunning (bijlage D bij Attachment F bij de vergunning van Isla/BOO, 
waaraan Isla en BOO tezamen moeten voldoen. Een hogere bijdrage dan (jaargemiddeld) 80 
microgram/m3 SO2 is dan ook door het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen bij 
vonnis van 10 januari 2010 1als onrechtmatig bestempeld.   
Uit het laatst beschikbare jaarrapport dat GGD Amsterdam opstelde over 2014 blijkt ook dat de 
gemeten SO2 concentraties niet alleen de eisen uit Attachment F overschrijden voor het 
jaargemiddelde van 80 mcg/m3, maar ook voor het aantal dagen met metingen hoger dan 365 
μg/m3 (5 maal voorgekomen). De metingen over 2015 geven aan dat de vervuiling ernstig is 
toegenomen t.o.v. 2014! 
In Attachment F zijn de ernstige gevolgen voor de volksgezondheid uitvoerig beschreven, 
vanzelfsprekend voor zover die toen bekend waren: inmiddels is in de literatuur ruim beschreven dat 
de gevolgen veel ernstiger zijn dan ten tijde van Attachment F bekend was. 
 
Tenslotte is het een feit van algemene bekendheid dat de luchtverontreiniging voornamelijk 
veroorzaakt wordt door ISLA/BOO.  
 
De vervuiling kan gelet op de enorme omvang ervan en de schade die daardoor veroorzaakt is en 
wordt niet anders gekwalificeerd worden dan een overtreding van artikel 2:121 of 2:122 van het 
Wetboek van Strafrecht, en tevens als opzettelijk en met voorbedachte rade benadelen van de 
gezondheid als bedoeld in artikel 2: 273 lid 5 van het Wetboek van Strafrecht, en het opzettelijk 
vernielen van een gebouw of een goed als bedoeld in artikel 2: 118 of 2: 334 van het Wetboek van 
Strafrecht, althans een door U in goede justitie te geven strafrechtelijke kwalificatie gezien het 
hierboven uiteengezette feitencomplex en de daaruit voortvloeiende strafbare feiten.  
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Met betrekking tot mijn aangifte tegen de Minister GMN, wens ik uw nadrukkelijke aandacht te 
vragen voor het feit dat in het staatsrechtelijke bestel van Curaçao de minister van Gezondheid 
Milieu en Natuur, met uitsluiting van anderen, de bevoegdheid alsmede de verantwoordelijkheid en 
plicht heeft gezondheid beschermende maatregelen te nemen. De Hinderverordening biedt daartoe 
alle ruimte. Het nalaten van de Minister GMN om handhavend op te treden heeft tot gevolg dat de 
ISLA/CRU ongehinderd kunnen vervuilen, en kan dus niet anders gekwalificeerd worden dan een 
overtreding van artikel 2: 344 jo 2:122 van het Wetboek van Strafrecht, vanwege medeschuldigheid. 
 
Ik wijs u er ook op dat de Hoge Raad nog zeer recent een verduidelijking van het beslissingskader met 
betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden van rechtspersonen 
heeft gegeven (HR 16.04.2016 ECLI:NL:HR:2016:733).  
Dit betreffen immers zeer ernstige strafbare feiten, voor het milieu maar zeker voor mij als bewoner 
benedenwinds van de raffinaderij, niet in de laatste plaats door de onduidelijkheid van de medische 
consequenties op langere termijn.   
 
De verhoudingen op het eiland zijn helaas tot op heden zo geweest dat de herhaalde 
normschendingen door de Isla raffinaderij nooit objectief zijn onderzocht laat staan aangepakt. De 
onderhavige situatie is thans echter dermate ernstig dat het andermaal wegkijken of lankmoedig 
optreden door de autoriteiten alle geloofwaardigheid in de overheid doen verliezen.  
 
Na 6 januari 2016 heb ik geen bericht van u meer ontvangen. Bij deze verzoek ik u dan ook 
andermaal om onderzoek in te stellen en opvolging te geven aan mijn aagifte. 
 
Ik benadruk dat veel en grondige en gedetailleerde rapportages en overige informatie over het 
feitencomplex op eerste verzoek beschikbaar gesteld kan worden.  
Tevens verzoek ik u mij omtrent de voortgang van het onderzoek op de hoogte te houden.  
 
Ik realiseer mij dat veelvuldig een beroep wordt gedaan op het OM om allerlei maatschappelijke 
misstanden om allerlei redenen aan de kaak te stellen. De onderhavige aangifte heeft evenwel geen 
symbolische werking. Ik meen recht te hebben op een serieus onderzoek en het in behandeling 
nemen van mijn aangifte. Ik deel u bij voorbaat mede, dat het niet met enige voortvarendheid in  
behandeling nemen van mijn aangifte, en dus het uitblijven van aanspreken van de 
verantwoordelijken, onverwijld zal leiden tot het indienen van een klachtprocedure  bij het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie ex artikel 15 Sv.  
 
Hoogachtend, 
 
 


