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Aftellen Isla kan beginnen
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Refine-
ria di Kòrsou (RdK)
bevestigt nu zelf ook
dat het lokale Curaçao
Oil Refinery Complex
bv (Corc) als ‘prefer-
red bidder’ voor de
overname van de Isla-
olieraffinaderij is ge-
selecteerd.

Het aftellen kan begin-
nen, want begin maart
moeten de definitieve con-
tracten worden getekend.
Tussen nu en 28 februari
moet er volgens het strak-
ke schema erg veel gebeu-
ren. Om te beginnen over-
eenstemming over de con-
ceptovereenkomsten. 

In een gistermiddag uit-
gebrachte persverklaring
geeft RdK aan dat de Pro-
ject Management Organi-
zation (PMO) op 18 de-
cember de bindende offer-
tes - ‘binding proposals’ -
van de partijen die tot dan
in het selectieproces wa-
ren overgebleven, heeft
ontvangen. 

,,Gedurende een trans-
parant proces en na een
diepgaande analyse heeft
PMO haar werk overhan-
digd aan de directie van
RdK, die op zijn beurt een
voorstel voor een preferred
bidder heeft gedaan aan de
raad van commissarissen
(RvC). Op 2 januari heb-
ben de statutaire organen

van RdK ingestemd met
de aanbevelingen van de
directie. Ook heeft de
Raad van Ministers het be-
sluit, dat door de statutaire
organen van RdK is goed-
gekeurd, bevestigd. Het
bedrijf dat is gekozen om
verder mee te onderhan-
delen, is Curaçao Oil Refi-
nery Complex bv”, stelt
overheids-nv RdK in het
communiqué.

Op 31 december bericht-
te het Antilliaans Dagblad
dat Corc als beste uit de
bus was gekomen en in
het kader van het ‘Project
Arawak’, zoals de zoek-
tocht naar een nieuwe
operator voor de petrole-
umfaciliteiten heet, zou
worden aangesteld als pre-
ferred bidder. Op dat mo-
ment wilde RdK echter
nog niets bevestigen.

Nu is het wel zover en
gaan de onderhandelin-
gen beginnen om tot 
een definitief contract te
komen voor een ‘partici-
patiemodel’ tussen RdK
en Corc. Parallel daaraan
zal Corc met de regering
van Curaçao en aan de
overheid gerelateerde par-
tijen onderhandelen over
zaken als fiscaliteit, inves-
teringsvoorwaarden, ver-
gunningen (waaronder 
de milieuregels), werkge-
legenheid, maritieme
dienstverlening en leve-
ring van brandstof voor 
de lokale markt. Ook met

de werknemers en hun 
vakbonden zal Corc het
gesprek moeten opstar-
ten.

De verwachting en de
bedoeling is dat er over al-
le contracten tegelijkertijd
kan worden onderhan-
deld, met het doel alle do-
cumenten uiterlijk op 1
maart 2021 te kunnen on-
dertekenen. Het zou gaan,

zo verneemt deze krant,
om een leaseovereen-
komst van de Isla-raffina-
derij, Curaçao Refinery
Utilities (CRU) en de olie-
terminal bij Bullenbaai.

Corc wordt bestuurd
door Javier Hernández,
die jarenlang directeur
was van Refineria Isla Cu-
raçao. De ervaren, inmid-
dels 80-jarige, Hernández

wordt in de Corc-directie
bijgestaan door de 49-jari-
ge Manoel ‘Lito’ De Silva
De Freitas, die veelal het
aanspreekpunt van het be-
drijf is. 

Corc is voor de realisatie
van Arawak samenwer-
kingsverbanden aange-
gaan met internationale
partners, waaronder uit
Brazilië en China. Er is

een belangrijk stap gezet,
maar niets is definitief.
Geen van de partijen is in
dit stadium gebonden of
verplicht tot het bereiken
van een finale overeen-
komst over het gebruik, de
exploitatie, het onderhoud
en de modernisering van
de oliefaciliteiten. Wel be-
loven zij er alles aan te
doen om tot een contract
te komen. Er resten nog 54
dagen.

Tafelberg in de wolken

De Tafelberg was gisteren in wolken gehuld. Volgens meteoroloog Albert Martis zijn dit zogenoemde stratuswolken:
laaghangende grijze wolken met een egale basis. Ze worden geassocieerd met somber weer en gaan gepaard met
motregen. Martis: ,,Omdat de temperatuur deze dagen laag is, is er veel condens die wolken vormen op deze hoog-
te. Als het grondoppervlak weer opwarmt, stijgen de wolken.”  FOTO SOLANGE HENDRIKSE

RdK bevestigt selectie Curaçao Oil Refinery Complex (Corc)

Startschot voor stadion Muizenberg
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste aankondi-
ging was er al in 2015, maar nu
gaat het dan toch echt gebeuren:
het stadion van Muizenberg
wordt gerenoveerd. De renovatie
ligt in handen van de stichting
van de Curaçaose honkbalheld
Andruw Jones, ARBJ Foundati-
on. 

Hiervoor is gisteren een Me-
morandum of Understanding
(MoU) getekend tussen Jones,
minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning Zita Jesus-
Leito, minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
Steven Croes en de directeur van

Fundashon Desaroyo Deportivo
Kòrsou (FDDK), Vergilly Win-
klar.,,Het stadion van Muizen-
berg, waar Jones zelf zijn eerste
stappen in het honkbal heeft ge-
zet, zal dusdanig verbouwd wor-
den, dat het voldoet aan het ni-
veau van de Major League Base-
ball (MLB). Kinderen van de little
league tot volwassenen van dou-
ble AA kunnen er straks trainen
en wedstrijden spelen”, aldus Jo-
nes, Jesus-Leito en Croes. Ook
zullen er grotere (internationale)
evenementen georganiseerd kun-
nen worden.

,,Aan de MoU zal een beheers-
overeenkomst gekoppeld worden

waarmee elke vijf jaar gecontro-
leerd kan worden hoe alles rond-
om het nieuwe stadion verloopt”,
aldus Jesus-Leito. Winklar: ,,Over
twee jaar kunnen we hopelijk het
nieuwe stadion openen.” Ramon
Koffijberg, voorzitter van de stich-
ting van Andruw Jones, legt uit
dat er aan het oorspronkelijke
plan van 2015 aanpassingen zijn
gedaan. ,,Nu moet er een bouw-
vergunning aangevraagd worden
en hopen we binnen vier maan-
den met de bouw te kunnen be-
ginnen”, aldus Koffijberg. 
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VVRP-Minister Zita Jesus-Leito, Andruw Jones en OWCS-minister
Steven Croes gisteren bij de ondertekening van het MoU. 
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