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Brandstofsmokkel
Het Integraal Afpakteam van Aruba heeft gisteravond brandstofsmokkelaars een gevoelige tik
uitgedeeld.
Het Integraal Afpakteam heeft in samenwerking met diverse instanties waaronder het KPA, de Douane
en de Kustwacht, op diverse adressen invallen gedaan waarbij 6 aanhoudingen zijn verricht. Op de
verschillende locaties is een aanzienlijke hoeveelheid aan illegale brandstof aangetroffen, welke in
beslag is genomen. Ook de go-fast speedboot en de drie voertuigen waarmee de smokkel werd mogelijk
gemaakt, zijn door het Integraal Afpakteam in beslag genomen.
De smokkel van brandstof is verboden. Het is een misdrijf om brandstof aan land te lossen, zeker met als
doel om de brandstof te verkopen. Sinds kort is de invoer van brandstof - anders dan in bulk - eveneens
verboden gesteld. Dit ziet met name op de kleine verpakkingen aan boord.
Het bestrijden van de illegale invoer, opslag en handel van brandstof heeft hoge prioriteit bij het
Openbaar Ministerie en het Integraal Afpakteam. De belangrijkste reden hiertoe is het grote gevaar dat
de smokkel voor personen en goederen met zich meebrengt. Dit gevaar is de afgelopen maanden enkele
malen gebleken toen een go-fast boot van brandstofrunners op open water vlam vatte en volledig
uitbrandde. Uit onderzoek is gebleken dat de brandstof daarnaast op volstrekt ongereguleerde en
onveilige wijze op het land tot in onze woonwijken wordt vervoerd, gelost, opgeslagen en verkocht. Het
spreekt voor zich dat indien een opslagplek in een dichtbevolkte woonwijk ooit vlam vatten, de gevolgen
dan niet te overzien zijn.
Een tweede reden is het tegengaan van oneerlijke concurrentie. De illegale brandstof wordt tegen een
veel lagere prijs verkocht, waartegen het dus moeilijk concurreren is.
Het afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba
(KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di

Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee
(KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het
Recherche Samenwerkingsteam (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van ondermijnende
financiële economische criminaliteit. Op 1 maart jl. is het afpakteam van start gegaan. Het afpakteam
kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de tiplijn: 11141.
Misdaad mag niet lonen!

