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Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao 

Comparitie 14 juni 2019 

Indieningsdatum 29 mei 2019 

Zaaknummer: CUR201601517 

       AKTE OVERLEGGING PRODUCTIES EN AKTE VAN 
UITLATINGEN  

            

inzake: 

de stichting Foundation Clean Air Everywhere c.s.  

(gezamenlijk genoemd “Eisers” dan wel “FCAE”)  

eisers, 

gemachtigde: mr S.A. in’t Veld  

vs 

   Het Land Curacao, (“het Land”)  

gedaagde, 

gemachtigden: mrs W.R. Flocker en E. Kleist 

 

Gevoegde partijen: 

Refineria di Korsou N.V., (“RdK”)  

Curacao Refinery Utilities B.V. (“CRU”)  

gemachtigden: mrs W.R. Flocker en E. Kleist 

Refineria Isla Curacao B.V. (“Isla”) 

gemachtigden: mrs L.M. Virginia en T.L. Claassens 

 

                                                                                                                                                  

 

De Stichting verzoekt eerbiedig akte van het navolgende: 

1. Tussenvonnis  

1.1 Bij tussenvonnis d.d. 14 januari 2019 (het "Vonnis") heeft de Rechter een comparitie gelast waarin 

partijen op een aantal specifiek door de Rechter aangegeven en ter actualisatie ook andere 

onderwerpen, kunnen ingaan. De comparitie van partijen vindt plaats op 14 juni 2019. 
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Uw Rechter biedt Eisers de gelegenheid om in maximaal 40 minuten tijdens de comparitie op 14 

juni 2019 een toelichting op hun vorderingen te geven. Aangezien de kwestie feitelijk en juridisch 

omvangrijk is, de belangen die ermee gemoeid zijn erg groot zijn en uw Rechter de nodige vragen 

heeft gesteld en overwegingen heeft gedaan in het Vonnis, lichten Eisers reeds in deze Akte van 

uitlatingen de (grondslag van hun) vordering nader toe. Ter ondersteuning daarvan is bij deze Akte 

tevens een aantal producties gevoegd. 

 

1.2 Behoudens het navolgende verwijzen Eisers, ook voor wat betreft het gestelde bij dupliek van 

Land, Isla, RdK en Cru naar het Verzoekschrift en de daarin genoemde jurisprudentie van uw 

Gerecht, naar haar uitgebreide Conclusie van Repliek, en naar hetgeen in de voorafgaande 

incidenten tot niet-ontvankelijkheid en voeging in de onderhavige procedure zijdens Eisers al 

gedetailleerd naar voren is gebracht, welke procesdossiers hier als integraal herhaald en ingelast 

dienen te worden beschouwd. Het moge duidelijk zijn dat voor het overige Eisers het gestelde bij 

Conclusie van Dupliek van Land, Isla, RdK en Cru ontkennen en betwisten.  

 

1.3 Voor zover van toepassing dient hetgeen gesteld zal worden bij de comparitiezitting van 14 juni 

a.s. tevens als in deze procedure herhaald en ingebracht te worden geacht. 

 

2. De procedure  

2.1 Eisers hebben er bewust voor gekozen tegen het Land te procederen wegens overschrijding van 

de milieu(lucht)vervuiling op Curaçao en de daardoor ontstane gezondheidsklachten bij de 

inwoners1.  

2.2 Het onderwerp van de procedure is dan ook de aangetoonde (zie ook het Vonnis) 

luchtverontreiniging – wat de oorzaak daarvan ook zij2 – waardoor een groot aantal inwoners van 

Curaçao gezondheidsklachten en gezondheidsschade heeft geleden en nog steeds lijdt (hetgeen 

het Gerecht aannemelijk acht, zie Vonnis). 

2.3 Tekenend is dat er de afgelopen jaren niets is gebeurd…. Zelfs van de meermalen aangeboden 

ondersteuning door Nederland is kennelijk geen gebruik gemaakt.3 

 

3. Betekenis van de WHO-guidelines (zie ook rechtsoverweging 4.5 Vonnis)   
 

3.1 Het Gerecht vult de verwijzing naar 'de geldende internationale normen' als opgenomen in de eis 

van FCAE in met de WHO-guidelines. Deze guidelines zijn volgens het Gerecht kort gezegd geen 

juridisch bindende normen, maar aan die guidelines komt volgens het Gerecht evengoed wel 

betekenis toe bij de beoordeling van de vraag of het Land voldoende heeft gedaan om aan zijn 

verplichtingen van artikelen 2 en 8 EVRM te voldoen (r.o. 4.5).  
 

                                                             
1 https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/04/01/einde-tijdperk-raffinaderij-isla-op-curacao-nabij/. 
2 Zie randnummer 6 van het Verzoekschrift: "Dat de schade wordt veroorzaakt door milieu(lucht)vervuiling van de Raffinaderij 

is in die zin geen noodzakelijk element om tot het oordeel te komen dat de Overheid onrechtmatig handelt." 
3 https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/18670-rhuggenaath-hulp-nederland-bij-isla. 
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3.2 Uit het Verzoekschrift blijkt duidelijk dat Eisers menen dat het Land onrechtmatig jegens hen 

handelt wegens strijd met artikelen 2 en 8 EVRM; die waarborgen het absolute recht op leven en 

het recht op onder meer woongenot en privéleven. Deze mensenrechten worden geschonden, 

omdat het Land geen adequate luchtkwaliteitsnormen heeft gesteld. Dat is overigens niet alleen 

in strijd met artikelen 2 en 8 EVRM, maar ook met de maatschappelijke onzorgvuldigheid. Uw 

Gerecht overweegt terecht in overweging 4.5 dat een staat zich niet aan zijn verantwoordelijkheid 

kan onttrekken door geen normen vast te stellen. Het maatschappelijk onzorgvuldig handelen is 

tevens een grondslag voor onrechtmatigheid. Voor zover er al (zeer soepele) milieunormen gelden, 

namelijk op basis van de Hindervergunning (in het bijzonder Attachment F waarin het Land zichzelf 

een resultaatbepalende norm heeft gesteld, namelijk dat die normen gelden die de publieke 

gezondheid beschermen (to protect the public health) en de strengere WHO-guidelines, is de 

stelling dat het Land laat gebeuren dat die normen worden geschonden. In zoverre handelt het 

Land dus ook vanwege overschrijding van die normen jegens Eisers onrechtmatig. De 

onrechtmatigheid is des te meer evident nu in toelichting bij de Hindervergunning staat dat 

normen naar voortschrijdend inzicht worden bijgesteld. Nooit gebeurd op Curaçao, wel in de rest 

van de wereld omdat voortschrijdend wetenschappelijk inzicht op basis van onderzoek aantoont 

dat veiligheids- en gezondheidsgrenzen zelfs bij veel lagere normen worden overschreden. En dan 

kan ten overvloede gewezen worden dat de immissieruimte voor alle emittenten nooit door de 

overheid is verdeeld over de emittenten zoals vereist door Attachment F. Dubbel dus: het Land 

scherpt de normen niet aan en staat toe dat er 160 mgm3 gemeten mag worden. 
 

3.3 Maar los van het voorgaande, waarin de Hindergunning van Isla nadrukkelijk aan de orde komt, 

geldt dat Eisers te maken hebben met gezondheidsklachten waarvoor het Land hen heeft te 

behoeden. Geen normen, soepele normen, strengere normen, wat er ook van zij, in alle gevallen 

geldt dat het Land ter bescherming van het recht op leven en het recht op woongenot en 

privéleven zijn burgers (waaronder Eisers) heeft te beschermen en heeft te voorkomen dat zij 

buiten hun machte om met gezondheidsklachten hebben te kampen. De artikelen 2 en 8 EVRM en 

de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm vereisen dat van het Land. 
 

3.4 Voor wat betreft de overwegingen van uw Gerecht betreffende de WHO-guidelines, wensen Eisers 

het volgende naar voren te brengen: 

(i) Aan de WHO-guidelines komt via de band van artikelen 2 en 8 EVRM wel degelijk 

juridisch bindende werking toe. In voetnoot 7 van het Verzoekschrift verwijzen 

Eisers al naar de uitspraak van het EHRM 20 mei 2010, AB 2011, 1 (Oluic t. Kroatië) 

waarin het EHRM aan soortgelijke WHO-guidelines voor geluid bindende werking 

toedicht. De rechtsoverweging van het EHRM ter zake luidt als volgt: "The Court 

further notes that the level of noise exceeded the international standards as set by 

the World Health Organisation and most European countries (…)." 

In de bijbehorende noot van Barkhuysen en Van Emmerik wordt de EHRM-uitspraak 

op dit punt als volgt toegelicht: "Wat de hier opgenomen uitspraak extra bijzonder 

maakt, is dat zij nogmaals laat zien dat niet-bindende geluidsnormen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in art. 8 EVRM worden ingelezen en op die 

manier bindende kracht krijgen voor de EVRM-verdragsstaten." 
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(ii) De WHO-guidelines zijn dus wel normerend; te meer in dit geval omdat het Land 

heeft verzaakt adequate, actuele milieunormen te stellen. Voor de toepassing van 

artikelen 2 en 8 EVRM kan het Gerecht dan niet anders dan die normen in te kleuren 

met behulp van de WHO-guidelines bij gebrek aan nationale wetgeving.  

(iii) Voor zover door het Land en/of Isla e.a. wordt tegengesproken dat adequate 

milieunormen ontbreken, is het relevant opnieuw te verwijzen naar de uitspraak 

d.d. 30 oktober 2007 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de 

Nederlandse Antillen en Aruba, ECLI:NL:OGHNAA:2007:BJ7611 (zie ook voetnoot  6 

van het Verzoekschrift), die ook al verwijst naar de WHO luchtnormen én 

constateert dat de normen uit de vergunning wel erg soepel zijn… 

"Dit klemt temeer nu de luchtkwaliteitstandaard van 80 mg/m3 voor zwaveldioxide 

een jaargemiddelde grenswaarde is die internationaal op zijn hoogst gehanteerd 

wordt. Zo wordt die standaard door de EPA in de Verenigde Staten van Amerika nog 

gehanteerd, maar is zij vergeleken met de EU-normen en de WHO-richtlijnen zeer 

soepel voor de emittenten te noemen, aangezien de jaargemiddelde grenswaarde 

voor zwaveldioxide aldaar op 20 µg/m3 is bepaald." (r.o. 5.4). 

Het gaat in casu om de waarborging van het recht op leven en het recht op 

woongenot van de inwoners van Curacao. Dit zijn belangrijke, fundamentele 

mensenrechten. Het Land voldoet niet aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

(iv) De WHO-normen voor luchtkwaliteit worden feitelijk door de gezaghebbende 

partijen zelf toegepast. Zie de al in voetnoot 8 van het Verzoekschrift aangehaalde 

Kamervragen over de Isla-raffinaderij waarop voormalig minister Plasterk van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties antwoord met een verwijzing naar de door 

de WHO gestelde normen. 

 

3.5 Overigens wijzen Eisers veelal, maar echter niet uitsluitend naar de WHO—guidelines. Zij verwijzen 

ook naar het rapport “Eindrapport Milieunormen Lucht en Geluid Water en Afvalwater en Afval ” 

van 11 juni 20074 (Zie randnummer 17 CvR). Hierin is aangegeven dat het Land Curaçao (toen nog 

eilandgebied) geleidelijk de WHO-normen zal implementeren met als norm voor bijvoorbeeld SO2 

een daggemiddelde van 50ug/m
3
 in 2010 en dit zal verminderen tot 20µg/m

3
 in 2020 (de WHO 

norm). Het Land heeft zichzelf dus nadrukkelijk de verplichting opgelegd de WHO-normen direct 

in het nationale, Curaçaose recht te implementeren/verankeren, zo volgt onder meer uit het 

genoemde rapport uit 2007. Zie bijvoorbeeld de eerste zin van het Voorwoord van dat rapport: 

                                                             
4https://www.dcbd.nl/sites/www.dcbd.nl/files/documents/Geleuken%2520et%2520al%25202007%2520WMNA%2520Rap

port.pdf 
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"Net zoals het verkeer niet kan zonder duidelijke normen en regels (rood verkeerslicht = stop), zo 

kan ook de zorg voor onze leefomgeving niet zonder milieunormen. Daarom zijn de voorliggende 

milieunormen voor de eilanden van de Nederlandse Antillen opgesteld." [onderstreping door 

Eisers] In het rapport wordt de toezegging gedaan dat de in dat rapport opgenomen milieunormen 

– conform de WHO-guidelines – juridisch worden verankerd middels diverse Lands- en 

Eilandsbesluiten. Helaas verzuimt het Land deze regels daadwerkelijk te implementeren. 

3.6 Het hiervoor genoemde rapport dateert alweer van 2007, dus ruim 12 jaar geleden. In de periode 

daarna heeft het Land keer op keer uitlatingen gedaan de geldende internationale normen tevens 

in het Curaçaose recht te verankeren. Een aantal bronnen: 

- Nota van Argumentatie Isla vergunning -Onder 12. De duur van de vergunning: “Een 

belangrijk element in de hindervergunning vormt het voorschrift om na een periode van vijf 

jaar de vergunningsvoorwaarden te evalueren en de conclusies te verwerken in een herziene 

vergunning. De overweging hierbij is dat het voortschrijden van de techniek en de 

ontwikkelingen op milieugebied maken dat een vergunning niet statisch is, maar continu aan 

de eisen van de tijd moet worden aangepast”. 

-Plan van Aanpak Isla Raffinaderij  20125 – 4.2.1. Onderzoeken milieuaspecten ten aanzien van 

emissies: “De Curaçaose overheid zal met behulp van haar milieudienst normen dienen te 

stellen aan de maximaal toegestane emissies die voldoen aan internationale maatstaven en 

passen binnen het duurzaamheidbeginsel”.[onderstreping door Eisers] 

-SEI 2008 -In het SEI 2008, geeft de Overheid duidelijk aan hoe zij hecht aan een schoner milieu 

middels handhaving, normering, upgrading etc. zie CvR noot 4. 

-Rapport Algemene Rekenkamer 20156: "De overheid heeft al jaren het voornemen om de 

voorschriften in de hindervergunning van de Isla aan te scherpen, waaronder het voorschrijven 

van internationale richtlijnen of Europese normen voor de luchtkwaliteit in plaats van 

de huidige Amerikaanse normen". 

3.7 Ook werd in 2005 bij de in opdracht van de overheid uitgevoerde Strategische Oriëntatie Studie 

van ECORYS-NEI en Pervin & Gertz (Productie 21) als standpunt gehanteerd "dat áls de Isla 

openblijft, de raffinaderij aan internationale normen moet kunnen voldoen".  Ook vermeldt dit 

rapport, bijlage B-2, in de laatste paragraaf : “The Government has recently reaffirmed its policy 

for the industry to comply with the Nuisance Ordinance of 1994. Furthermore, the Environmental 

Service of Curaçao is considering tightening the air quality standards to a level comparable with 

the current standards in the USA and the EU.”  

 
4. Schending art 2 EVRM (zie ook uw rechtsoverweging 4.6 Vonnis)  

4.1 Het Land en Isla betogen dat aan het vereiste van 'een reële en directe levensbedreiging' voor 

schending van artikel 2 EVRM niet zou worden voldaan in een situatie waarin gedurende een 

                                                             
5 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-175352.pdf 

 
6 https://www.scribd.com/document/288707240/2015-10-Xx-Algemene-Rekenkamer-Curacao-Rapport-Randvoorwaarden-

Uitvoering-Milieubeleid. 
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langere periode sprake is van luchtverontreiniging. Vooropgesteld en ten eerste, hiermee 

erkennen het Land en Isla nadrukkelijk dat sprake is van luchtverontreiniging gedurende een 

langere periode. Juridisch beschouwd is dit voldoende dat het Land zijn burgers hiertegen heeft 

te beschermen. Het feit dat die luchtverontreiniging voortduurt – immers: naar eigen zeggen over 

'een langere periode' – maakt direct duidelijk dat aan die beschermende verplichting allerminst 

wordt voldaan. 

4.2 Ten tweede en tevens vooropgesteld, het vereiste van 'een reële en directe levensbedreiging' is 

niet maatgevend voor toepassing van artikel 2 EVRM. Maatgevend is het hebben bestaan van 

levensgevaar als zodanig. Zie hierover verder 5.4 hierna. 

4.3 Bovendien faalt dit betoog van het Land en Isla. De luchtvervuiling benedenwinds op Curacao is 

wel degelijk te vergelijken met onder meer “Öneryildiz /Turkije” waar een met de 

omstandigheden alhier vergelijkbare  situatie zich voordeed.7 Zie ook 5.1 hieronder. Bovendien is 

er ook – zeer recente – jurisprudentie van het EHRM inzake Cordella / Italië waarin haast 

nagenoeg dezelfde casus aan het EHRM is voorgelegd en waarin het EHRM komt tot het oordeel 

dat artikel 8 EVRM door Italië is geschonden (24 januari 2019).8 Hierin staat centraal  een 

langdurige milieuverontreinigende situatie door emissies van een staalbedrijf. Als gevolg daarvan 

is de gezondheid van de regionale bevolking in gevaar. Het EHRM vindt dat Italië nalatig is in het 

nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor de effectieve bescherming van het recht van 

klagers op respect voor hun privéleven. 

4.4 Er is overvloedig bewijs dat de waarden van schadelijke stoffen die benedenwinds van de 

raffinaderij worden aangetroffen dusdanig giftig zijn dat ze als zeer schadelijk voor de 

volksgezondheid kunnen worden aangemerkt en bij langdurige blootstelling zelfs dodelijk zijn, zie 

bijvoorbeeld het rapport “Ecorys-NEI uit 2005 getiteld ‘Economic Value of Strategic Options for 

Refineria di Kòrsou’, Productie 21. Volgens het Ecorys-Nei rapport 2005: gemiddeld 18 doden per 

jaar minder als gevolg van de luchtvervuiling indien de raffinaderij per 2019 sluit. In geval van het 

aanbrengen van verbeteringen aan de raffinaderij (scenario’s 1, 4 en 5) van het rapport zijn er nog 

steeds tussen de 7 en 11 doden per jaar te betreuren als gevolg van de luchtvervuiling. Daarbij 

moet nog worden opgemerkt dat de SO2-uitstoot in de jaren waarin het ECORYS-Nei rapport werd 

opgesteld lager lag dan de afgelopen jaren (2005: 143 µg/m3, 2015: circa 160 µg/m3 (zie grafiek 

onder 2.17, pagina 6 Vonnis)). 

4.5 Verder verwijzen Eisers naar hetgeen de WHO over SO2 in relatie tot gezondheidsproblemen klip 

en klaar stelt: “SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes 

irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, 

aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the 

respiratory tract. Hospital admissions for cardiac disease and mortality increase on days with 

higher SO2 levels.” 9 

 

                                                             
7 Zie ook het krantenartikel van 31 januari 2018 waarin o.a. de limiet van max 3 dagen 125 µg/m3 SO2 wordt vermeld en 

diverse verwijzingen naar het causale verband tussen de luchtkwaliteit en gezondheidsaandoeningen: 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-dood-huist-in-de-vuile-lucht-van-de-stad-zenica-en-iedereen-weet-wie-

de-schuldige-is~bd391584/. 
8 ECLI:CE:ECHR:2019:0124JUD005441413. 
9 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health. 
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4.6 Het CBS Rapport “Curaçao Environmental Statistics Compendium 2015 Central Bureau of Statistics 

Curaçao) , January 201710 vermeldt (pagina 22 laatste paragraaf): “It goes without saying that this 

poses a serious and ongoing threat for the health of thousands of people in the region and vicinity 

of the refinery”.[onderstreping door Eisers]  

 

4.7 Ook wijzen Eisers op het rapport van E&D Technologies van mei 201711, waarin is aangegeven (pag. 

4): “It has been a consensus within the E&D specialist group that integrity of Isla Refinery can be 

improved and that the refinery has been relatively fortunate in avoiding a major incident”. 

[onderstreping door Eisers]  

 

4.8  Al deze en andere rapporten bevestigen dat sprake is van een reële en directe levensbedreiging, 

dag in dag uit, als genoemd in rechtsoverweging 4.6 van het Vonnis. Van een reële en directe 

levensbedreiging kan ook sprake zijn wanneer gedurende een langere periode sprake is van 

luchtverontreiniging. Sterker nog, wanneer een gezondheidsschadelijke oorzaak langer aanhoudt 

neemt de kans op een reële en directe levensbedreiging juist toe. Daarboven kan er ieder moment 

een 'major incident' plaatsvinden, hetgeen in één klap talrijke doden en gewonden tot gevolg kan 

hebben. Premier Ruggenaath heeft opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek door de 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond naar de veiligheidssituatie. Dit onderzoek is reeds 

uitgevoerd, maar nooit gepubliceerd. De inhoud ervan is onbekend en wordt ten onrechte en in 

strijd met het recht op informatie weggehouden van de inwoners van het Land (zie CvR 

randnummer 13 sub n). Met alle gezondheidsklachten die Eisers en andere burgers al jaar in en 

jaar uit hebben te lijden, als gevolg van de milieu(lucht)verontreiniging is bovendien reeds sprake 

van een major incident.  

 

4.9 Eisers verwijzen tenslotte naar randnummer 20 CvR en naar de uitspraak d.d. 30 oktober 2007 van 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, waar het GHvJ 

refereert aan “levensbedreigend fijnstof”12.  

 

5. Toetsingskader artikelen 2 en 8 EVRM; onrechtmatig handelen (zie ook rechtsoverwegingen 4.6 
t/m 4.8 Vonnis) 
 

5.1 In rechtsoverwegingen 4.6 t/m 4.8 schetst uw Gerecht het toetsingskader voor artikelen 2 en 8 

EVRM. Het recht op leven als bedoeld in artikel 2 EVRM heeft een absoluut karakter. Er is geen 

ruimte voor een belangenafweging, anders dan u lijkt te veronderstellen in rechtsoverweging 4.8. 

Uit onder meer de zaak Öneryildiz t. Turkije volgt dat een overheid een adequaat systeem van 

toezicht en (preventieve) handhaving opzet, alsmede dat de normstelling en daarop gebaseerde 

vergunningverlening is gericht op het voorkomen van levensbedreigende situaties. Noodzakelijke 

maatregelen mogen niet met het oog op andere belangen (zoals financiële) worden uitgesteld. 

Artikel 2 EVRM houdt verder in de verplichting de burgers te informeren over gevaren. 

5.2 Het toetsingskader van artikelen 2 en 8 EVRM is niet gelijkluidend, zoals uw Gerecht lijkt te 

overwegen. Het recht op leven dat door artikel 2 EVRM wordt beschermd, dient nóg strikter door 

                                                             
10 https://www.cbs.cw/document.php?m=1&fileid=4729&f=6bac686825589cbf346692e3107cfc28&attachment=0&c=1402. 
11 CvR Randnummer 13j met verwijzing naar SMOC link: http://www.stichtingsmoc.nl/uploads/368777395-Final-Report-

Technical-Audit-by-E-D-Texas.pdf. 
12 ECLI:NL:OGHNAA:2007:BJ7611 
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uw Gerecht te worden gewaarborgd dan de rechten op privéleven en woongenot van artikel 8 

EVRM. Het gaat in casu om de waarborging van het recht op leven en het recht op woongenot van 

de inwoners van Curacao. Dit zijn belangrijke, fundamentele mensenrechten. Het Land voldoet 

niet aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen, wanneer het bijvoorbeeld slechts zeer soepele 

normen stelt en ook anderszins nalaat adequaat op te treden met als resultaat dat de bewoners 

van Curaçao niet langer worden geconfronteerd met (ernstige) milieu(lucht)vervuiling en 

bijkomende serieuze gezondheidsklachten. 

5.3 De WHO-normen voor luchtkwaliteit worden feitelijk door de gezaghebbende partijen toegepast, 

althans is dat de bedoeling. Zie de al in voetnoot 8 van het Verzoekschrift en in 3.3. hiervoor onder 

(iv) aangehaalde Kamervragen over de Isla-raffinaderij waarop voormalig minister Plasterk van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties antwoord met een verwijzing naar de door de WHO 

gestelde normen. Zie ook Productie 43: het rapport Eindrappor Milieu Lucht en Geluid Water en 

Afvalwater en Afval, dat al door Eisers in randnummer 17 van hun Repliek wordt genoemd en 2.3 

hierboven.   Ook kan verwezen worden naar de zg “Urgenda”-uitspraak van het Hof te Den Haag13, 

waarin (beleids)normen via de band van EVRM-bepalingen door het Gerechtshof juridisch bindend 

zijn geacht. Hetzelfde geldt voor de hiervoor al aangehaalde recente EHRM-uitspraak in Cordella 

e.a. t. Italië14 waarin als gezegd sprake is van een langdurige milieuverontreinigende situatie door 

emissies van een staalbedrijf. In die zaak achtte het EHRM dat artikelen 8 en 13 EVRM zijn 

geschonden.  

5.4  In het Vonnis worden volgens Eisers de volgende twee aspecten ten onrechte als maatgevend 

genomen: 

(i) Maatgevend is niet het criterium dat sprake moet zijn van een reële en directe 

levensbedreiging. Het EHRM omschrijft de reikwijdte van artikel 2 EVRM in de 

eerder aangehaalde uitspraak van Kolyadenko t. Rusland als volgt: "The Court 

reiterates in the above connection that Article 2 of the Convention does not solely 

concern deaths resulting from the use of force by agents of the State but also, in the 

first sentence of its first paragraph, lays down a positive obligation on States to take 

appropriate steps to safeguard the lives of those within their jurisdiction. Moreover, 

this Article, read as a whole, covers not only the situation where certain action or 

omission on the part of the State led to a death complained of, but also situations 

where, although an applicant survived, there clearly existed a risk to his or her life." 

(r.o. 151). Maatgevend is het hebben bestaan van levensgevaar als zodanig; niet 

relevant is de duur van dat gevaar (incidenteel of structureel).  

(ii) Uw Gerecht lijkt in r.o. 4.8 te overwegen dat in relatie tot het recht op leven van 

artikel 2 EVRM het Land een fair balance toets mag hanteren, waarbij het de diverse 

belangen afweegt. Een dergelijke belangenafweging bestaat niet in het geval van 

artikel 2 EVRM. Hooguit heeft het Land enige margin bij het bepalen van welke 

maatregelen adequaat zijn voor het wegnemen van de oorzaak van het levensgevaar. 

De fair balance toets is in die zin veel beperkter bij artikel 2 EVRM dan bij artikel 8 

                                                             
13 ECLI:NL:GHDHA:2018:2591. 
14 ECLI:CE:ECHR:2019:0124JUD005441413, zaaknummers 54414/13 en 54264/15. 
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EVRM. Ten onrechte lijkt uw Gerecht de fair balance toets van artikelen 2 en 8 EVRM 

op eenzelfde wijze uit te leggen. Voor wat betreft artikel 2 EVRM geldt dat hoe dan 

ook het levensgevaar dient te worden weggenomen. Voor wat betreft het recht op 

woongenot geldt dat daarop een inbreuk mag worden gemaakt, mits die kort gezegd 

proportioneel en evenredig is. Het verzoek aan het Land om toelichting van hoe het 

de genoemde belangenafweging heeft verricht is in het licht van artikel 2 EVRM in 

zoverre irrelevant. 

6. Er is een causaal verband tussen de luchtverontreiniging en de gezondheidsklachten en 
aantasting woning/privéleven (zie ook uw rechtsoverweging 4.7 Vonnis) 

6.1 Het wrange van de situatie is dat nou juist naar de gezondheidsgevolgen van de luchtvervuiling 

door het Land – toevallig of niet – géén onderzoek is gedaan. En daar waar wel onderzoek is 

gedaan (het vervolgonderzoek door TNO over de samenstelling van de groene neerslag (zie 6.10 

hieronder) zijn die rapporten slechts na een LOB-procedure openbaar gemaakt (zie ook CvR 

randnummer 13 sub l). 

6.2 Eisers moeten het voornamelijk doen met het GGD-onderzoek uit 2007 waaruit overigens een 

alarmerende toestand naar voren komt (zie Verzoekschrift Productie 9). Lokale 

onderzoeksprogramma’s die de afgelopen jaren zijn voorgesteld, zijn stelselmatig door het Land 

getorpedeerd (Izzy Gerstenbluth, epidemioloog, en adviseur van het Land vindt onderzoek niet 

verantwoord vanwege te weinig significantie van de populatiegrootte.  Minister-President 

Whiteman zei dat er geen geld voor was). Maar de verklaring van de huisartsen uit 2015 spreekt 

boekdelen:
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6.3 Eisers moeten het verder doen met buitenlandse rapporten,15 bijvoorbeeld het onderzoek van 

Erin Pulster (zie Productie 28)), die allen zeer overtuigend en eenduidig zijn. Het idee dat 

conclusies van onderzoeken die het causale verband wereldwijd hebben aangetoond niet zouden 

gelden voor Curaçao is gebaseerd op een volstrekt onbegrip van en voor de invloed die 

luchtvervuiling in het algemeen heeft op de gezondheid van de mens. Niet voor niets hebben IARC 

(International Agency for Reseach on Cancer, onderdeel van de Wereld Gezondheidsorganisatie) 

luchtvervuiling in 2013  bestempeld als zeker kankerverwekkend16 . 

 

6.4 De WHO is eveneens duidelijk over SO2
17: " Health effects 

SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the 

eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of 

asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. 

Hospital admissions for cardiac disease and mortality increase on days with higher SO2 levels. 

                                                             
15 Zie Productie 26 en 28  
16 https://www.kanker.be/nieuws/luchtvervuiling-voortaan-bewezen-kankerverwekkend 
17 (https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health )  
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When SO2 combines with water, it forms sulfuric acid; this is the main component of acid rain 

which is a cause of deforestation".18 

 

6.5 Voor fijnstof is de WHO op deze site ook duidelijk: "Health effects 
 There is a close, quantitative relationship between exposure to high concentrations of small 

particulates (PM10 and PM2.5) and increased mortality or morbidity, both daily and over 

time". PM10 WHO grens: 20 μg/m3 annual mean en 50 μg/m3 24-hour mean”.  

 

6.6 De door de WHO genoemde waarden worden stelselmatig overschreden op Curacao. Zie ook 

Productie 45 A en B. De tabel in Productie 45 B geeft aan hoe onvoorstelbaar veel overschrijdingen 

er zijn vastgesteld en gepubliceerd zonder enige reactie van de overheid. Het Land publiceert dus 

metingen die handhaving vereisen, maar in de plaats daarvan schermt het Land trots dat Isla zou 

voldoen aan de vergunning. 

 

6.7  In het CBS Rapport “Curaçao Environmental Statistics Compendium 2015 Centraal Bureau of 

Statistics Curaçao 2017 staat vermeld (zie ook 4.6.): “In the case of Beth Chaim (appendix, table 

10), the levels increased to even more than 10 times the WHO maximum concentration. In 2015, 

this happened in six consecutive months (April till September), and in December, with a record (as 

in June) of almost 16 times the WHO limit. It goes without saying that this poses a serious and 

ongoing threat for the health of thousands of people in the region and vicinity of the refinery” 

 

6.8 Attachment F, appendix D geeft nauwgezet weer wat de gezondheidsgevolgen zijn van 

overschrijding van de toegestane hoeveelheden SO2: “For concentrations ranging from 105 μg/m3 

to 265 μg/m3 of sulfur dioxide (annual average) increased symptoms of respiratory and lung 

disease may occur. For concentrations ranging from 115 μg/m3 to 120 μg/m3 of sulfur dioxide 

(annual average) increased frequency and severity of respiratory diseases in school children may 

occur as well as an increase in mortality from bronchitis and lung cancer. Similar to the short-term 

SO2 standard, the EC regulations are dependent upon suspended particulate concentrations. An 

annual SO2 limit of 80 μg/m3 was selected.”  

 

De Hinderwetvergunning geeft dus zelf al aan dat er een causaal verband is tussen de 

luchtkwaliteit en gezondheidsaspecten.   

 

6.9 Ook in het Ecorys-Nei rapport uit 2005 wordt geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen 

de luchtkwaliteit en de aantasting van hun woning en/of hun privéleven. Zie het gestelde in 4.4 

Het rapport wijst ook op de extra kosten zoals gezondheidskosten en productiviteitsverlies door 

ziektedagen veroorzaakt door de luchtkwaliteit. Het rapport geeft aan dat de gezondheidskosten 

op Curaçao zouden verminderen met een bedrag gemiddeld tussen de NAF 13.2 miljoen en NAF 

6.7 miljoen afhankelijk van de uitgangspunten. In het “beste” scenario bedragen de besparingen 

NAF 24.6 miljoen per jaar. (Bijlage B, tabel B5). Het aantal verloren arbeidsdagen bedraagt circa 

2.800 per jaar als gevolg van ziekteverzuim (35,5% van 7.860 “restricted activity days”, ECORYS 

rapport 2005 paragraaf B.6.2 en tabel B3). Een mooi voorbeeld van causaal verband! 
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6.10 Als we alleen al de beelden bekijken (https://nos.nl/artikel/2040318-curacaoenaars-bezorgd-

over-kankerverwekkend-groen-spul.html ) zou dit genoeg moeten zeggen. Een hele 

gemeenschap is overdekt met een “geelgroene smurrie” die kankerverwekkende stoffen bevat 

zoals vanadium pentaoxide en waarvan de bron volgens het TNO-rapport van 14 augustus 2017 

ISLA en CRU zijn (pagina 2 laatste paragraaf)19. Zaken als vanadium pentaoxide zijn 

kankerverwekkend en dus dodelijk (Productie 6). Het mag duidelijk zijn dat de blootstelling 

langdurig is waaraan niet is te ontkomen door de bevolking. In de wijken Wishi en Marchena, die 

volledig bedekt zijn geraakt met deze laag, verbouwt de bevolking veelal zelf groente en fruit in 

de tuinen, men houdt kippen en geiten. De voedselketen van deze mensen wordt door de 

vervuiling mede besmet.  
 

7 Afweging van belangen (zie ook uw rechtsoverweging 4.10 Vonnis) 

7.1 Eisers verwijzen naar CvR randnummer 125. De afweging van de belangen van de lokale industrie 

en de bewoners is al diverse malen door het Gerecht gemaakt, zie bv de uitspraak van uw Gerecht 

van 28 mei 2009 (zaak 403/2006): In haar pleidooi op de zitting van 30 juni 2008 (pleitnota nrs. 43 

t/m 60) heeft Refineria Isla de rampspoed geschetst die Curaçao zal treffen bij sluiting van de 

raffinaderij. Daarop is Refineria Isla in haar pleidooi op de zitting van 27 maart 2009 niet 

teruggekomen. Voor zover daaruit al niet kan worden afgeleid dat Refineria Isla haar argumenten 

in die belangenafweging heeft laten varen, verwerpt het Gerecht ze, althans luidt zijn oordeel dat 

de door Refineria Isla aangevoerde belangen dienen te wijken voor het belang van Eisersen 

degenen wier belang zij behartigen, om van verdere (risico’s van) inbreuken op hun gezondheid 

gevrijwaard te blijven. 

7.2 Eisers wijzen ook op de vele studies die er zijn gedaan (ook StAB rapporten in het kader van de 

civiele en bestuursrechtelijke procedures) over de mogelijkheden om de industrie schoner te laten 

werken. Echter, die maatregelen zijn nimmer door het Land genomen en afgedwongen.  

8. Informatievoorziening    

8.1 Eisers verschillen van mening met het Land over de invulling van artikelen 8 en 10 EVRM. Zij zijn 

van mening dat het Land zich er veel te makkelijk vanaf maakt door te stellen dat het beschikbaar 

stellen van rapporten en meetgegevens via een website voldoende zou zijn. Het is een feit dat 

mensen in Wishi en Marchena veelal geen internet hebben, geen andere taal dan Papiaments 

spreken en hun nieuws vergaren via TV, de krant, huis aan huisbladen, billboards, de kerk en 

buurthuizen. Het Land zou als redelijk uitgangspunt moeten hebben dat de informatie op zo een 

manier wordt overgebracht dat deze niet alleen in ruime mate beschikbaar is maar tevens door de 

bevolking op de juiste wijze kan worden geïnterpreteerd. 

8.2 Als dan gekeken wordt naar hoe (andere) overheden waarschuwen voor andere 

kankerverwekkende stoffen kan gedacht worden aan de foto's zoals die worden gedrukt op pakjes 

sigaretten. Het publiceren van statistische data van meetwaarden is zinloos, het is van belang dat: 

                                                             
19 http://cleanaireverywhere.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/20170814-TNO-rapport-deel-II-groene-aanslag.pdf 
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● de bevolking wordt gewaarschuwd voor, en uitleg krijgt over de gevolgen van langdurige 

blootstelling aan hoge waarden van ziekte- en kankerverwekkende stoffen als o.a. 

zwaveldioxide in combinatie met fijnstof.   

● de overheid aangeeft wat de bevolking zelf kan doen om zich te beschermen. Het gaat dan 

niet alleen om de lucht die wordt ingeademd en de aanslag die op de huizen zit maar ook 

om hoe men kan omgaan met voedsel dat is blootgesteld aan de lucht en de aanslag van 

de “gele smurrie” op het voedsel.  

● voorlichting wordt gedaan door aanstelling van een externe en onafhankelijke 

professionele partij. 

8.3  Ook zou het Land, zeker als er informatie wordt gevraagd, die adequaat en spoedig moeten 

verschaffen. Echter dat is niet het geval: 

• op (herhaalde) verzoeken naar rapportages van Isla en Cru wordt niet gereageerd (in het 

verleden werd inzage gegeven).  

• ook op vragen over de vergunning die per 1.1.2020 zal gaan gelden, en dan met name de 

milieunormen die daar in zullen staan, word niet gereageerd, terwijl men toch mag 

aannemen dat dit al wel ingevuld zal zijn gezien de drukke onderhandelingen met vele 

partijen die gevoerd worden. Via de pers is verspreid dat het nieuwe PMO-comité (de 

commissie belast met het zoeken naar een nieuwe uitbater van de raffinaderij, toewerkt 

"naar opwaardering van de raffinaderij met moderne (milieu)normen en 
standaarden". Op vragen welke moderne (milieu)normen en standaarden dit betreft is 

geen respons gekomen.  

• Vanuit Defensie zijn er richtlijnen voor de huisvesting van haar personeel. Kort gezegd 

komen die erop neer dat huisvesting in het gebied in de driehoek Isla, Marriott hotel en de 

Weg naar Bullenbaai niet meer geoorloofd is. Navraag bij de afdeling huisvesting van 

defensie op welke (bron van) informatie deze richtlijn is gegrond leverde niets op. Ook 

navraag bij Defensie hier te lande, Defensie in Nederland en de Minister van Defensie in 

Nederland gaf geen soelaas.    

8.4 Ondanks alle toezeggingen vanaf het KG dat gevoerd is in 2015, heeft het Land nog steeds niet de 

voorlichting geregeld op een voor de bewoners benedenwinds van de raffinaderij toegankelijke 

manier. Zelfs de informatieve folder die jaren geleden al is toegezegd is nog steeds niet 

beschikbaar. Eisers kunnen stellen dat dit nalaten illustratief is voor het gehele (gebrekkig) 

handelen van het Land teneinde zijn inwoners te beschermen tegen luchtverontreiniging en de 

bijkomende gezondheidsproblemen. Een ander voorbeeld is het opzetten van de Nationale 

Milieuraad zoals toegezegd als vervolg op de vergadering van 20 oktober 2017. Zie CvR 13 sub m. 

Daar is sindsdien (ondanks rapellen) nooit meer iets van gehoord.  

8.5 En áls het Land al iets van zich laat horen over de kwaliteit van de lucht, dan kan het als ronduit 

misleidend worden gekwalificeerd! Als voorbeeld hiervan kan gewezen worden op het 

persbericht van GMN van 28 september 2018,zie Productie 42A. De informatie die verschaft werd 

was dermate onjuist en onduidelijk dat Stichting Smoc zich genoodzaakt zag dit onder ogen van 

de Minister te brengen, zie Productie 42 B .  
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8 Subsidiaire vordering te onbepaald  
 

8.1 Eisers verwonderen zich over hetgeen het Gerecht zo stellig stelt in randnummer 4.16 over de 

subsidiaire vordering onder (ii). Deze vordering geeft de rechter de mogelijkheid om, 

vanzelfsprekend binnen bepaalde grenzen, het geschil te beslissen en aldus efficiënt en actief te 

zijn. In het vergelijkbare Nederlandse procesrecht, vormt een dergelijke vordering gebruikelijk 

altijd de sluitpost van de eis. De vraag kan wel zijn of dat naar Curaçaos procesrecht vereist is nu 

het Curaçaose procesrecht de rechter een actievere rol toebedeelt op grond waarvan de rechter 

een actieve en efficiënte rol binnen de procesgang kan vervullen. De lijdelijke rechter wordt 

immers als achterhaald gezien die meer en meer vervangen wordt door een actieve civiele rechter.  

Mr Lewin noemt de rechterlijke vrijheid en activiteit zelfs een van de belangrijkste kenmerken van 

het Caribisch procesrecht.20 In ieder geval is in Nederland in het ‘Wetsvoorstel vereenvoudiging en 

modernisering bewijsrecht’ op grond waarvan ook de Nederlandse rechter zijn lijdelijke rol kan 

inwisselen voor de actieve rol van zijn collega’s uit Curacao21.  Bovendien is in de procedures tot 

nu toe het Land minder actief geweest dan was gewenst. Uw Gerecht kan zich daarin uiteraard 

anders opstellen, dat gezien de aard van de zaak zeer gewenst is. 

   
 Waarvan akte !   

De gemachtigde, 

 

S.A. in’t Veld 

 

Productie 42A. : persbericht GMN   

Productie 42B.: reactie SMOC op persbericht GMN  

                                                             
20 G.C.C. Lewin. Een actieve rechter brengt partijen op ideeen. NJB p 2002-2006  
21 Zie : Pieter Frans Lock: De suggestiebevoegdheid van de civiele rechter niets nieuws onder de (Caraïbische ) 

zon. AJV Nieuwsbrief no 2 2018-2019   
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Ministerio GMN ta publiká resultadonan midimentu kalidat di airu      
 

Willemstad –  Manera tur aña Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa ta publiká 
resultadonan di midimentu di kalidat di airu di e dos stashonnan ku ta midi kalidat di airu 
kual ta Beth Chaim i Kas Chikitu i último dos añanan ta publiká tambe resultado di e 
stashon na Julianadorp. E stashon na Beth Chaim ta ubiká nèt banda di e antiguo 
santana hudiu nèt pabou di plantanan di refineria Isla i e stashon na Kas Chikitu ta 
ubiká den bario riba tereno di Sentro Médiko Kas Chikitu. Esun na Julianadorp ta ubiká 
riba tereno di e skol Vespucci College. Tur tres stashon ta midi emishon ku ta bini for di 
tereno industrial di Schottegat kaminda tin Refineria Isla, CRU, Aqualectra i 
moveshonnan marítimo den DOK ademas emishon kousá pa tráfiko di outo. 
 
Tur tres stashon ta midi Zwavel (SO2) i partíkula/ stòf fini (TSP i PM10). E stashon na 
Kas Chikitu ta di sumo importansha komo esaki ta den bario i p’esei ta midi mas 
komponente manera H2S (Sulfuro di Hidrógeno) i metal. Lokual ta importante di e 
resultadonan di 2017 ta ku por mira for di resultadonan na Kas Chikitu i Julianadorp ku 
kompanianan den schottegat huntu no a surpasá e máksimo permití di 80 μg 
(mikrogram) di SO2 preskribí den Attachment F. Den e gráfiko por mira tambe ku no 
tabatin dianan ku a midi mas ku 365 μg di SO2. Otro parameter signifikante ta PM10 
kual ta partíkulanan mas chikitu ku 10 μm (mikrometer) ku por keda inhalá. Riba e 
gráfiko por mira ku na Kas Chikitu a midi un promedio di 39 μg den 2017 kual ta mas 
abou ku e norma Europeo di 40 μg. Nos por mira sí ku en total 58 dia a midi mas ku 50 
μg kual a surpasá e norma Europeo di 35 dia. Pero esaki no nesesariamente ta 
relashoná ku e área industrial pasobra ta nèt e dianan ku tabatin manifestashon di 
santu di Sahara nos por a mira sifranan haltu di PM10. P’esei por mira tambe ku na 
Julianadorp a registrá 22 dia ku a midi mas ku 50 μg PM10. 
 
For di 2010 Ministerio di GMN tin un koperashon estrecho ku GGD Amsterdam ku ta 
kordiná mantenshon di e stashonnan ku ta midi kalidat di airu i ta produsí resultadonan 
tur aña ku ta keda publiká riba e wèpsait www.luchtmetingencuracao.org. Ministerio di 
su parti tambe ta keda hasi ehersisionan pa sigui mehorá kalidat di airu pabou di tereno 
industrial di Schottegat. Intenshon ta entre otro pa revisá pèrmit di tur e kompanianan 
den área industrial di Schottegat ku e meta pa redusí e máksimo di supstanshanan ku 
kada unu por emití. Lo bai midi na chimeneanan di e diferente kompanianan pa sa  
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eksaktamente sorto di supstansha i kuantu di esakinan kada kompania ta emití. Tambe 
ta studiando posibilidat pa hasi uzo di otro tipo di kombustibel por ehèmpel gas, ku e 
meta pa minimalisá mas tantu posibel emishon di SO2 i partíkula. E último aki ta 
aspekto importante den negosashonnan pa yega na un partner nobo pa manehá nos 
refineria. 
Pa mas informashon por tuma kontakto ku Ministerio di Salú, Medio Ambiente i 
Naturalesa riba number di telefòn 432 5800. 
 
 
Riba e gráfiko por mira ubikashon di e 2 stashonnan pa midi kalidat di airu. E punto koló 
hel na man drechi ta Beth Chaim ku ta ubiká nèt pabou di plantanan di Isla i e punto hel 
na man robes ta e sitio den bario kaminda i stashon di Kas Chikitu ta ubiká. 
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Riba e gráfiko por mira resultado di midimentu di kalidat di airu den bario na Kas 
Chikitu. Sifranan di konsentrashonnan ta den μg/m³ (Mikrogram pa meter kúbiko). 
Metalnan i BaP (Benzo(a) Pyreen ku ta un tipo di hidrokarburo) ta den ng/m³ 
(Nanogram pa meter kúbiko). 

Stof Eenheid EU Att.F 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SO2  Gem.[jaar] - 80 34 48 55 96 122 122 85 59 

SO2  Aantal uurgem.>350 24 - 0 47 41 337 559 664 178 63 

SO2 Aantal daggem.>125 3 - 1 24 39 100 151 151 80 25 

SO2 Max.[dag] - 365 174 205 269 292 341 408 254 315 

SO2 Aantal daggem.>365 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

PM10  Gem.[jaar] 40 - 40 37 40 41 38 43 40 39 

PM10  Aantal daggem.>50 35 - 35 43 75 75 65 87 52 58 

H2S Gem.[jaar]   - 3 3 5 7 5 6 6 4 

Benzeen 
Gem.[jaar] 

(steekproeven) 
5 -    20 6 3 3 6 

Lood Gem.[jaar] 500 1500             3,8 4,4 

Nikkel Gem.[jaar] 20 -       36 37,2 

Vanadium Gem.[jaar] - -             196 176 

Chroom Gem.[jaar] - -       5,0 6,6 

B(a)P Gem.[jaar] 1 -             0,068 0,058 
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 Riba e gráfiko por resultado di midimentu di kalidat di airu den bario na Julianadorp. 
Sifranan di konsentrashonnan ta den μg/m³. Metalnan i BaP (Benzo(a) pyreen ku ta un 
tipo di hidrokarburo) ta den ng/m³. 

Stof Eenheid EU Att.F 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 

SO2  Gem.[jaar] - 80       4 2 

SO2  Aantal uurgem.>350 24 -             2 1 

SO2 Aantal daggem.>125 3 -       0 0 

SO2 Max.[dag] - 365             27 43 

SO2 Aantal daggem.>365 - 1             0 0 

PM10  Gem.[jaar] 40 -             26 26 

PM10  Aantal daggem.>50 35 -       2 22 

PM2.5 Gem.[jaar] 25 -             15 12 

Benzeen 
Gem.[jaar] 

(steekproeven) 
5 -       0,3 0,4 

Lood Gem.[jaar] 500 1500             1,3 1,1 

Nikkel Gem.[jaar] 20 -       5,2 3,9 

Vanadium Gem.[jaar] - -             21 14,2 

Chroom Gem.[jaar] - -       4,2 5,9 

B(a)P 
Gem.[jaar] 

(steekproeven) 
1 -             0,012   
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Riba e gráfiko por mira resultado di midimentu di kalidat di airu banda di tereno di Isla 
na Beth Chaim. Sifranan di konsentrashonnan ta den μg/m³. 

Stof Eenheid EU Att.F 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SO2  Gem.[jaar] - 80 34 64 62 152 170 225 153 137 

SO2 Aantal uurgem.>350 24 - 5 114 112 847 995 2077 843 886 

SO2 Aantal daggem.>125 3 - 3 52 29 236 243 305 225 153 

SO2 Max.[dag] - - 174 306 427 402 421 600 706 604 

SO2 Aantal daggem.>365 - 1 0 0 2 1 5 39 3 19 

TSP Gem.[jaar] - 75 42 46 46 49 56 65 57 46 

TSP Aantal daggem.> 150 - 18 0 0 0 0 0 9 2 4 

Benzee
n 

Gem.[jaar] 
(steekproeven) 

5 -       53 34       

 
 
      ### 
 

 





On Tue, Oct 2, 2018 at 13:16 Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote: 
betreft: GMN Persbericht inzake metingen luchtkwaliteit 2017 is onjuist en misleidend 
  
Geachte minister Romer, 
  
Uw ministerie van GMN heeft middels bijgevoegd persbericht de bevolking geïnformeerd dat volgens 
het GGD-rapport 'metingen luchtkwaliteit 2017' de luchtkwaliteit te Kas Chikitu voldoet aan de 
vergunning (Attachment F) van Isla en BOO en zelfs aan Europese normen.  De gerapporteerde 
overschrijding van de Europese fijnstof-norm wordt door GMN verklaard door de aanwezigheid van 
Saharazand in de lucht. 
  
Dit persbericht is onjuist en misleidend.  
  
Uw verwijzing naar Europese normen doet vermoeden dat uw ministerie de literatuur bijhoudt en de 
gezondheid van de bewoners geen gevaar loopt. Niets is minder waar! 
 
In het GGD-rapport over 2017 worden in de tabel voor Kas Chikitu de Europese normen nota bene 
vermeld (“EU”) en de metingen in de wijk blijken schokkend: álle Europese normen voor 
zwaveldioxide zijn fors overschreden. Ook de Europese normen voor fijnstof (PM10) en het 
kankerverwekkende benzeen en nikkel zijn overschreden.*  
  
De inademingslucht te Kas Chikitu is door de uitstoot van Isla, CRU en Aqualektra zeer ernstig 
vervuild met zwaveldioxide, fijnstof en zware metalen en is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. 
Dat is de enige conclusie die getrokken mag worden uit het GGD-rapport 'metingen luchtkwaliteit 
2017'! 
  
De Curacaose normen voor zwaveldioxide zijn nog uit 1994...en beschermen de gezondheid allang 
niet meer. Vanaf verlening van de vergunning aan Isla (1997) en CRU (1998) is gesteld dat "bij 
voortschrijdend inzicht de gezondheidsnormen zouden worden bijgesteld". Dat is ondanks alle 
alarmerende literatuur in de afgelopen 20 jaar niet gebeurd.  
  
De werkelijkheid wordt door GMN getoetst aan sterk verouderde inzichten. De bewoners worden 
blootgesteld aan de uitstoot van de industrie aan het Schottegat die actuele (Europese) 
gezondheidsnormen ernstig overschrijdt.  
  
Als minister van Volksgezondheid dient u hiervan op de hoogte te zijn. Het is zeer ernstig en 
schadelijk voor de volksgezondheid dat uw ministerie u en de bevolking onjuist en misleidend 
informeert en kennelijk liever haar kop in het (Sahara)zand steekt.  
  
Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen en een gecorrigeerd persbericht te laten 
opstellen door GMN en de bewoners juist te (laten) informeren via de media. 
  
Tevens verzoeken wij u nogmaals ons te informeren over het opnemen van toegezegde actuele 
(internationale) gezondheidsnormen in een per 1 januari 2020 te verlenen nieuwe hindervergunning 
aan de eventuele (nieuwe) exploitant van Isla en aan CRU en Aqualektra. Ons (herhaalde) verzoek 
aan u en aan premier Rhuggenaath dateert inmiddels van 26 juni. 
  
Een kopie van dit schrijven wordt tegelijk per email naar de media en andere belanghebbenden 
verstuurd. De betreffende email adressen zijn verkregen via een persbericht van Refineria Isla. 
  
Voor meer informatie en achtergronden wordt verwezen naar www.smoccuracao.org 
  



Hoogachtend, 
  
Drs Peter van Leeuwen 
Voorzitter SMOC 
www.smoccuracao.org 
FB smoc curacao 
  
* 
De Europese normen zijn al sinds jaar en dag bijgesteld (vanaf 2005 al zijn er strengere richtlijnen). 
Voor zwaveldioxide is er geen jaarnorm meer, omdat juist korte termijn blootstelling al schadelijk is 
en met het handhaven van een korte termijn norm de lange termijn ook automatisch gewaarborgd 
is. En dus zijn deze actuele normen in Europa, en in Nederland voor zwaveldioxide ook opgenomen in 
het rapport van de GGD voor 2017. Zie daarvoor het GGD rapport 
op www.luchtmetingencuracao.org maar ook het persbericht van GMN (aangehecht). 
 

  
Tabel uit GGD-rapport metingen 2017 (ook opgenomen in persbericht 
GMN) 
 
Korte toelichting op bovenstaande tabel: 



  
Overschrijding Europese normen zwaveldioxide te Kas Chikitu in 2017 
ernstig overschreden 
Voor zwaveldioxide is in het rapport over 2017 te zien dat te Kas Chikitu alle 
Europese normen fors werden overschreden: 
De Europese norm voor uurgemiddelde zwaveldioxide is: niet meer 
dan 24 uren boven de 350 mcg/m3: te Kas Chikitu 
gemeten: 63 uren boven de 350 mcg/m3. (in 2017 had Isla een lage 
productie. In de 'normale' jaren 2014 en 2015 was de overschrijding dan ook 
schrikbarend: 559 uren en 664 uren boven de 350 mcg/m3). 
De Europese norm voor het daggemiddelde zwaveldioxide is: niet meer 
dan 3 dagen boven de 125 mcg/m3: te Kas Chiktu 
gemeten: 25 dagen boven de 125 mcg/m3 (2017 - in 2014 en 2015: 151 
dagen boven de 125 mcg/m3). 
--  
 


