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Willemstad - De uiteenzetting en het verweer van de kant van
overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK)
leidt bij onderzoeker
Huub Willems, in de
civiele enquêteprocedure aangesteld door
het Gemeenschappelijk
Hof
van
Justitie, ‘niet tot een
ander oordeel’.
,,Als het om de BOOcentrale gaat, dan is het
verwijt in essentie en
samengevat dat RdK ultimo 2010/begin 2011 het
49 procent-pakket van
Aqualectra in CUC Holdings ten onrechte niet
heeft verkregen, dat bij
gelegenheid van die verkrijging geen aandacht is
geschonken aan de ingewikkelde juridische structuur rondom de BOOcentrale, dat Aqualectra
van dat een en ander
grote schade heeft ondervonden en ondervindt,
dat de herstructurering
rond CUC ultimo 2011
met veel vraagtekens is
omgeven en dat het turnaround-project van de
BOO-centrale in 2011 en
2012 financieel volstrekt
ondoorzichtig en oncontroleerbaar is.”
Oud-rechter en professor Willems is van oordeel
dat een en ander toen alleen maar heeft kunnen
plaatsvinden omdat in de
genoemde jaren ‘de corporate governance beginselen met voeten zijn getreden’. Uiteengezet is,
Advertentie

Willems: Herhaling van zetten door RdK leidt niet tot ander oordeel
meent de onderzoeker, op
welke gronden en op basis
van welke verkregen feitelijke informatie zijn bevindingen zijn gebaseerd.
RdK stelt zelf dat ‘per

saldo’ de impact van de
herstructurering van de
BOO-centrale op het resultaat van RdK ‘veel beperkter is dan de onderzoeker
aanneemt’. De BOO is de

krachtcentrale voor de productie van stroom, stoom
en luchtdruk voor de Islaraffinaderij en deels aan
de gemeenschap. De RdKdirectie, waarschijnlijk on-

dersteund door de advocaat van de overheids-nv,
schrijft verder: ,,Daarbij
komt dat de situatie voor
RdK, IUH (Integrated Utility Holding, de officiële

Douaniers onderscheiden voor Vierdaagse

Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels heeft de delegatie van de douane die heeft meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse onderscheiden. Oswald Rosa, Lennox Pinedo, Urich Striebeek, Adhelmar Antonia en Ulrich Hernandez kregen de award ‘Briando manera solo di Kòrsou den eksterior’ (schijnen als de Curaçaose zon in het buitenland). Ook Statenlid Melvin Cijntje (PS) was daarbij aanwezig. Ulrich Hernandez liep na 25 jaar voor het laatst mee
in de delegatie, want hij gaat met pensioen. Maar hij stopt niet, kondigde hij aan. Urich Striebeek liep op een van
de dagen 100 kilometer voor de ereronde ter gelegenheid van de 100e Vierdaagse.
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Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Oud-rector
magnificus Miguel Goede
is ook in hoger beroep in
het gelijk gesteld in de
rechtszaak over zijn ontslag bij de Universiteit van
de Nederlandse Antillen
(UNA). De universiteit, nu
University of Curaçao
(UoC), moet een ontslagvergoeding betalen van
bijna 400.000 gulden
wegens
onrechtmatig
handelen. Dat heeft het
Hof gisteren beslist.
Voor Goede komt hiermee een einde aan een jarenlange juridische strijd.
Via zijn advocaat Anne-

UoC verliest hoger beroep

Miguel Goede
marijke Bach Kolling laat
hij weten ‘enorm opgelucht’ te zijn. Goede won
een jaar geleden al in eer-

ste aanleg de zaak over
zijn ontslag in 2011. De
rechtszaak was aangespannen door UoC om de
schadevergoeding
van
Goede terug te vorderen.
Destijds was hem 119.832
gulden toegekend in afwachting van een bodemprocedure. De universiteit
is nu dus veel meer kwijt,
namelijk 390.932 gulden
aan
schadevergoeding,
vermeerderd met rente
vanaf 3 november 2014
plus de proceskosten van
33.822,26 gulden.

Goede werd in 2011 ontslagen na beschuldigingen van fraude, leugens
en samenspanning. Onterecht, zo werd later door
de rechter geoordeeld.
Vastgesteld werd dat de
Raad van Toezicht (RvT)
van hem af wilde. De beschuldigingen waren gebaseerd op een rapport
van accountant Hernandez & Associates. De Accountantskamer in Zwolle
heeft het kantoor daarvoor
berispt, omdat dit rapport
ongeschikt was als onder-

nam van Aqualectra, red.)
en de samenleving bij het
achterwege zijn gebleven
van de herstructurering
naar alle waarschijnlijkheid wel desastreus zou
zijn geweest.”
Naar de opvatting van
de onderzoeker echter, is
de uitvoerige uiteenzetting van RdK vooral een
‘een herhaling’ van in de
procedure en in de interviews door de toenmalige
representant van de aandeelhouder (ex-premier
Gerrit Schotte van MFK,
red.) en de toenmalige
Raad van Commissarissen
(RvC) van Aqualectra en
van RdK ingenomen
standpunten en ‘ontbreken de feitelijke gegevens
die kunnen leiden tot de
vaststelling dat die standpunten in de feiten steun
vinden’. In de onderzochte
periode was Oswald ‘Ossie’ van der Dijs presidentcommissaris van zowel
RdK als Aqualectra. ,,De
onderzoeker hecht eraan
op te merken dat hij de
toenmalige representant
van de aandeelhouder en
de toenmalige RvC van
Aqualectra en RdK bij herhaling heeft gevraagd om
specifieke gegevens, waaruit zou kunnen blijken dat
de door hen gegeven voorstelling van zaken steun
vindt in de feiten.”
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Bevindingen overeind
bouwing van het ontslag.
Tijdens de behandeling
van het hoger beroep tegen de ontslagvergoeding
werden op 17 mei de feiten
niet bestreden. Naast
onrechtmatig handelen
wordt het UoC ook kwalijk
genomen dat alles in het
werk is gesteld om de rector de toegang tot de rechter te onthouden. Het is
de universiteit onwaardig
hoe ze is omgegaan met
Goede, stelt het Hof. Het
UoC is ernstig tekortgeschoten in haar verplichtingen als goed werkgever.
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‘Een onrechtmatige daad’

