
Project: Ontmanteling Aqualectra Mundu Nobo

Worden we beroofd, of niet? Oordeel zelf maar…



De nog te ontmantelen
Aqualectra centrale op Mundu
Nobo meer waard?

Gebrek aan transparantie over de 
‘budget neutrale’ deal?

Evaluaties van offertes?

Hoeveel bedrijven hebben zich
voor de sloop aangemeld, en op 
basis van welke Terms of 
Reference (TOR)?

KORTOM: What’s going on here?



What’s going on here?



Op 22 januari 2007 wordt bij het offshore bedrijf International Business Management 
Company B.V. (IBMC Group) een SPF opgericht genaamd Koos Stichting Particulier
Fonds. Enig bestuurslid van Koos SPF is IBMC Group.

De vraag is natuurlijk: wie gaat of gaan er schuil achter Koos SPF ? En wat heeft dit te
maken met de ‘budget neutrale deal’ rond de Aqualectra centrale op Mundu Nobo?



Volgens een publicatie op 13 juli
2015 in lokaal dagblad La Prensa,
heeft Aqualectra in 2012 een
openbare aanbesteding gehouden
voor de eerste ontmantelingsfase.

Winnaar van de aanbesteding?

MILES TRUCKING AND HEAVY 
EQUIPMENT AND SERVICES N.V.

Niets aan de hand, toch?

Op het eerste oog niet. Maar bij
nader inzien…



Uit een huurovereenkomst getekend op 1 juni 2014

blijkt dat Koos SPF een pand verhuurt aan het 
bedrijf La Esquina Del Sabor Holding, met als
directeur Luz Angelica Bautista Lopez. Het pand is 
gelegen aan de:

Caracasbaaiweg 187 

En onder punt C staat vermeld dat de huurprijs
(NAF. 2.500 per maand) dient te worden voldaan op 
bankrekening ten name van MILES TRUCKING & 
HEAVY EQUIPMENT SERVICES N.V.



Koos SPF verhuurd een pand aan de
Caracasbaaiweg 187 aan La Esquina
Del Sabor Holding.

En de huur ad Nafl. 2.500 per maand
moet worden overgemaakt aan MILES
TRUCKING AND HEAVY EQUIPMENT
AND SERVICES N.V.?

Wie gaat er schuil echter La Esquina
Del Sabor Holding?

En what’s going on at Caracasbaaiweg
187?



Wat blijkt…



Uit het uittreksel van het Handelsregister Curacao 
blijkt dat naast Luz Angelica Bautista Lopez ene
mevr. Fabiola Balcazar Velasco de eerste directeur is 
van La Esquina del Sabor Holding B.V.

Fabiola Balcazar Velasco, de levenspartner van 
Aqualectra CEO Darick Jonis

Maar er is nog meer…



Uit een Bouwvergunning getekend op 24 april 2014, 
nota bene 1 dag nadat het verzoekschrift op 23 april
2014 is ingediend, blijkt dat Aqualectra CEO Darick
Jonis ook zelf een belang heeft te Caracasbaaiweg
187: 

Dus Aqualectra gunt, middels CEO Darick Jonis een
project aan MILES TRUCKING. Het bedrijf van de 
partner van Jonis betaald MILES TRUCKING een
maandelijks bedrag. Wat gebeurd er eigenlijk nog 
meer op Caracasbaaiweg 187? 



Let’s have a look…



Caracasbaaiweg 187

Volgens het Kadaster gaat het hier om het
perceel Afd. II, Sectie A, nr. 1143

Een perceel dat in de vorm van een U een
ander perceel insluit, te weten het perceel
Afd. II, Sectie A, nr. 1144

Wat blijkt nog meer uit het Kadastrale
register?



Afd. II
Sectie A
Nr. 1143

Ook MILES TRUCKING 
& HEAVY EQUIPMENT 
heeft belangen op het 
adres Caracasbaaiweg
187



Afd. II
Sectie A
Nr. 1144

De eigenaar van 
MILES TRUCKING 
& HEAVY 
EQUIPMENT heeft
zelf bovendien
ook belangen op 
het adres
Caracasbaaiweg
187a



Terwijl Caracasbaaiweg 187
overdag niet zo druk bezocht
wordt, zijn er enkele gasten
die met grote regelmaat te
zien zijn, gezien de wagens die
er s’avonds voor de deur
staan. Een zo’n gast is
bijvoorbeeld ex-parlementslid
Dean Rozier.

Is dat zo vreemd? Op het
eerste oog niet.

Totdat je bedenkt dat ook
Dean Rozier nog het e.e.a. uit
Aqualectra te trekken heeft.



Dean Rozier, overigens een buurman van Darick
Jones in de wijk Semikok, claimde nog niet zo lang
geleden immers miljoenen van Aqualectra. Dit in 
verband met een vermeende deal tussen Rozier en
Aqualectra rondom het watermerk Claro.

Het was toenmalig Aqualectra bestuursvoorzitter
Oswald van der Dijs die weigerde Dean Rozier te
voorzien van een kopie van de notulen van 
Bestuursvergaderingen van Aqualectra. Rozier
meende die te kunnen gebruiken ten behoeve van 
zijn claim. Toen Rozier ze niet kreeg, trok hij de 
stekker uit de toenmalige regeringscoalitie. 

Claro wordt gebotteld door Aqualectra Bottling 
Company, dat gevestigd is te Mundu Nobo, daar
waar nu alle installaties worden ontmanteld.



Ook blijkt uit een
aanvraag van een
Horecavergunning, 
op het adres

aangevraagd door 

de betrokkenheid van 
gemachtigde



En zo wordt meer en meer duidelijk hoe de 
lijnen lopen en de belangen op ongeoorloofde
wijze zijn verstrengeld.

Het heeft er alle schijn van dat Caracasbaaiweg
187, met allerlei horecabedrijven en niet-
transparante constructies, gebruikt wordt als
dekmantel.

Een dekmantel waaronder in het geheim zaken
worden geritseld die het daglicht niet kunnen
verdragen.



Dat brengt ons terug bij de vraag: wat is nu daadwerkelijk gaande rondom het 
ontmantelingsproject van de Aqualectra fabriek te Mundu Nobo? 

Wat is de reële waarde van alle installaties en schroot van deze fabriek? Hoe
verhoud die waarde zich ten opzichte van de werkelijke ontmantelingskosten van 

deze Aqualectra fabriek? En wie delen onderling de winst?



Terechte vragen van SEU-voorzitter
Errold Bishop. Maar heeft Bishop ook
de moed om aangifte te doen tegen
deze duistere gang van zaken? Want
in deze ziet het ernaar uit dat SEU en
Bishop de laatste redding zijn van
Aqualectra en de bevolking van
Curacao.

Doet SEU aangifte? Of durft zij dat
niet aan?

Niet dat het erg veel zal uitmaken,
daar het OM tegenwoordig alleen
maar zaken onderzoekt die politiek
handig uitkomen. De rest is ‘niet
opportuun’. Ambtshalve onderzoek
doen is iets van het verre verleden.



Als de waarde van alle installaties en schroot van de Aqualectra fabriek te Mundu
Nobo, inderdaad vele miljoenen meer waard is in vergelijking tot de kosten van 
ontmanteling, wat is dan de deal hoe al die miljoenen guldens winst onderling

verdeeld wordt? Winst die Aqualectra en Curacao met een omweg hier mislopen.

En wordt Aqualectra, waar de bevolking van Curacao 100 % eigenaar van is, niet
gewoon via een niet-transparante constructie rond het ontmantelingsproject

te Mundu Nobo, beroofd door een groepje slinkse zakenlui en CEO Darick Jonis?



Waarom zijn deze vragen
van belang?



THE 12 PILLARS OF COMPETITIVENESS
We define competitiveness as the set of institutions, policies, and
factors that determine the level of productivity of a country.

First pillar: Institutions
The role of institutions goes beyond the legal framework.
Corruption, dishonesty in dealing with public contracts, lack of
transparency and trustworthiness, and political dependence of
the judicial system impose significant economic costs to
businesses and slow the process of economic development.

An economy is well served by businesses that are run honestly,
where managers abide by strong ethical practices in their
dealings with the government, other firms, and the public at
large.

Internationaal wordt erkend dat
institutionele integriteit van grote
invloed is op de concurrentiekracht
van de economie van een land.

Aqualectra is ook een institutie, die
invloed heeft op de economische
concurrentiekracht en vooruitgang
van Curacao.

Als de CEO van Aqualectra Darick
Jonis betrokken is bij corruptie, of
indien projecten opgestart door
Aqualectra een gebrek hebben aan
integriteit en transparantie, dan 
verzwakt dat de economische
concurrentiekracht van ons land
Curacao.


