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DEKLARASHON DI PRENSA DI GEZAGHEBBER EDISON RIJNA  
 

Riba 12 di yüni awor Rijksrecherche ta bai interogá mi. E kombersashon aki ta relashoná ku 
e investigashon yamá Caldera. Ta trata entre otro di un  investigashon ku tin di aber ku 
iregularidatnan na e servisio DROB ku otorgamentu di tereno i falsifikashon di dokumentu. 
Den e kaso akí ta trata di dos ámtenar di OLB, ku Ministerio Públiko a konsiderá komo 
sospechoso, despues OLB a terminá nan relashon di trabou. Un di e dos personanan akí a 
hasi denunsia kontra mi persona. E denunsia tin di aber ku un petishon pa un tereno den  
erfpacht ku mi a hasi na 2013. E tempu ei komo direktor i doño di e kompania Bon Recycling 
B.V., mi a hasi petishon pa un pida tereno den èrfpacht i pa konstrukshon i resiklahe despues 
riba e tereno. Segun e persona ku a hasi denunsia e petishon aki lo no a kana segun 
prosedura.  Rijksrecherche ke investigá esei awor. Mi ta konvensí ku mi a aktua korekto i  tin 
konfiansa den e kombersashon ku mi lo bai tin ku Rijksrecherche.  Naturalmente lo mi  duna 
tur mi kooperashon na esaki.  
 
E echo ku mi ta bou di investigashon di Rijksrecherche ta pone ku naturalmente mi no ta sinti 
mi mes kómodo den mi funshon aktual di  gezaghebber. Manera boso sa últimamente mi a 
hasi basta esfuerso i dediká hopi tempu pa yega na un gobernashon transparente. Un 
gobernashon kaminda integridat ta pará sentral i kaminda no tin espasio pa duda den 
honestidat di mandatarionan. Mi ke enfatisá ku den mi ròl komo gezaghebber nunka mi no a 
hasi nada ku tin algu di aber ku e investigashon ku mi a menshoná. Ta bon pa mi menshoná 
ku e investigashon ta kubri un periodo ku mi no tabata gezaghebber ainda. 
 
Denter di poko lo mi tin e kombersashon ku Rijksrecherche. Den kuadro di e investigashon 
mi no por i no tin mag di duna informashon riba kon e investigashon ta sigui kana. Den e tipo 
di investigashonnan akí manera ta kustumber, Ministerio Públiko, den e kaso akí Ministerio 
Públiko di Kòrsou, ta enkargá pa duna informashon.  Mi ta respetá esaki kompletamente i ta 
spera ku boso tambe lo hasi esaki. 
 
Komo gezaghebber mi ta haña importante pa mi ta habrí ku komunidat di Boneiru i medionan 
di komunikashon. Pa e motibu aki mi a tuma e inisiativa pa informá boso di e forma akí. Mi ke 
enfatisá ku komo gezaghebber mi tin pleno konfiansa den ophetividat di e investigashon.    
 
Awe mainta mi tabatin un kombersashon na telefòn ku Sekretario di Estado  Knops di Asuntu 
Interno i Relashon den Reino.  Mi a inform’é ku den e periodo binidero mi lo tuma vakashon 
en espera di e desishon di Ministerio Públiko den e kaso aki.   
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PERSVERKLARING VAN GEZAGHEBBER EDISON RIJNA  
 
Op 12 juni aanstaande word ik ondervraagd door de Rijksrecherche. Dit gesprek vloeit voort 
uit het zogeheten Caldera-onderzoek. Het gaat om een onderzoek naar onregelmatigheden 
bij DROB over o.a. het onterecht toewijzen van stukken grond en valsheid in geschrift waarin 
twee ambtenaren van het OLB door het Openbaar Ministerie als verdachte zijn 
aangemerkt, vervolgd en veroordeeld. Daarna zijn zij door het OLB ontslagen. Een van de 
veroordeelden heeft gemeend aangifte tegen mij te moeten doen. Deze aangifte heeft 
betrekking op een aanvraag die ik in 2013 als toenmalig directeur eigenaar van het bedrijf 
Bon Recycling B.V. heb gedaan voor een stuk grond in erfpacht en de bouw en recycling 
activiteiten daarna op het terrein.  
 
De aangever beweert dat ik hierbij niet volgens de procedures zou hebben  gehandeld. Ik 
ben er van overtuigd dat ik correct handelde. Ik zie het gesprek met de Rijksrecherche in 
vertrouwen tegemoet en zal vanzelfsprekend volledig meewerken.  
Het feit dat ik onderwerp ben van onderzoek door de Rijksrecherche, ervaar ik in mijn huidige 
functie als gezaghebber uiteraard als ongemakkelijk. Zoals u weet heb ik mij de afgelopen tijd 
bijzonder ingezet voor transparant bestuur. Bestuur waar integriteit centraal staat en geen 
ruimte is voor twijfels over de betrouwbaarheid van bestuurders. Ik wil benadrukken dat ik in 
mijn rol als gezaghebber nooit iets gedaan heb gedaan dat verband houdt met het onderzoek 
dat ik noemde.  Het onderzoek gaat bovendien over een periode waarin ik nog geen 
gezaghebber was. 

 
Ik zal binnenkort mijn verklaring afleggen bij de Rijksrecherche. In het belang van het 
onderzoek mag en kan ik geen mededelingen doen over het verloop van het onderzoek. De 
woordvoering van dit soort onderzoeken ligt zoals  gebruikelijk bij het Openbaar Ministerie, in 
dit geval bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. Ik respecteer dat helemaal en ik hoop dat u 
dat ook zult doen. 
 
Als gezaghebber vind ik het belangrijk dat ik volledig open ben naar de  bevolking en de 

media op Bonaire. Dat is ook de reden waarom ik op eigen initiatief naar buiten treed met 
mijn verklaring. Ik wil benadrukken dat ik als gezaghebber het volste vertrouwen heb in de 
objectiviteit van het onderzoek. Ik wacht met vertrouwen de uitkomst af en hoop u daar snel 
over te kunnen informeren. 
 

Vanochtend heb ik Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie 
gebeld en hem geïnformeerd dat ik de komende periode in afwachting van het besluit van het 
Openbaar Ministerie verlof neem.   

 


