
Van onze redactie
Willemstad - De Curaçao-
se economie kenmerkt
zich door een fundamen-
tele onevenwichtigheid.
Aan de ene kant vertonen
de exporterende sectoren
al jaren een zeer moeiza-
me ontwikkeling. Aan de
andere kant groeien de
niet-exporterende secto-
ren, waarvan de collectieve
sector een belangrijk
onderdeel is (zoals de ge-
zondheidszorg, de sociale
zekerheid en de overheids-
nv’s). Dat laat de Kamer
van Koophandel (KvK) we-
ten in een schrijven waar-
in zij terugblikt op de afge-

lopen periode en tevens
haar zorgen uitspreekt ten
aanzien van de ontwikke-
ling van de economie van
ons land.

,,Deze collectieve secto-
ren zijn per saldo importe-
rende sectoren. Als deze
sectoren groeien, groeit de
import. Er kan echter al-
leen geïmporteerd worden
uit het buitenland, als we
beschikken over buiten-

landse valuta. Daarvoor
moet er tegelijkertijd ook
geëxporteerd worden. De
scheve verhouding tussen
exporterende en importe-
rende sectoren heeft dan
ook geleid tot een toename
van structurele tekorten
op de betalingsbalans.” Zo
stelt de KvK.

Bovendien kan er ge-
zien het opgelopen struc-
turele tekort op die beta-

lingsbalans niet gespro-
ken worden van een duur-
zame economische ont-
wikkeling in de afgelopen
jaren. Door de instroom
van buitenlands kapitaal is
Curaçao nog steeds in
staat geweest om de im-
porten te financieren. Dit
heeft de Curaçaose econo-
mie volgens de KvK wel in
toenemende mate afhan-
kelijk gemaakt van de van
tijd tot tijd grillige interes-
se van buitenlandse in-
vesteerders. 

‘Verhoging belasting
slechte oplossing’

PAR: Staten 
over interventie
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‘Den Haag is een vriend van Curaçao’

De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh roemde in zijn toespraak bij de Dia di Bandera-viering
bij het Curaçaohuis niet alleen de goede band die er met Curaçao is maar ook het belang van
saamhorigheid, verbondenheid en vriendschap. ,,Het is belangrijk te laten zien wie je bent. Den
Haag is een vriend van Curaçao”, aldus Baldewsingh. De viering gisteren werd goed bezocht, af en
toe onderbroken door de regen. Maar ja... dat is Nederland. FOTO SOLANGE HENDRIKSE

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Met ‘knok-
taal’ richtte PS-leider
Helmin Wiels zich
gisteravond tot zijn
achterban waarbij hij op
niet mis te verstane
wijze liet weten dat pre-
mier Schotte niets in

Nederland te zoeken
heeft.

,,Hij gaat tijdens die
Rijksministerraad een
aanwijzing krijgen,
wordt op z’n vingers
getikt en zal Tromp

(president Centrale Bank
Curaçao en Sint Maar-
ten) in het zadel moeten
houden. Dat pikken wij
niet. Dat is interventie.
Koloniaal Nederland,
kom maar op dan. Kom

maar binnen. Wij zijn
geen Tula en Karpata
meer. Dit is een echte
revolutie. Nederland
heeft hier niks te zoeken.
Het spel is uit.”

MFK: Iemand 
moet gaan

‘Kom maar op!’
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Zo reageert advocaat
Chester Peterson van het
kantoor Sulvaran & Peter-
son namens Dos Santos
ruim tien dagen na publi-
catie door deze krant van
het artikel ‘Dos Santos
achter plan’ op 28 juni.
Het betreft het opzienba-
rende plan van 1,3 miljard
dat in oktober door Van
Assendelft van Wijck on-
der de noemer Ocean
Front Islands Boulevard &
Kiki Beach werd aange-
kondigd en waar de rege-
ring Schotte direct enthou-
siast op reageerde.

Vorige week distantieer-
de Luigi dos Santos, broer
van Robbie dos Santos,
zich van de publicatie en
ontkende bij monde van
zijn advocaat Bertie Braam
enige band met Van As-
sendelft en ook enige be-
trokkenheid bij het miljar-
denproject tussen Marichi
en Marie Pampoen. Nu
doet Robbie hetzelfde.

Zijn advocaat legt dwin-
gend rectificatie op - ook
exact voorgeschreven hoe
dit zou dienen te gebeu-
ren, namelijk ‘binnen de
gestelde termijn, onge-
clausuleerd en ongewij-
zigd’ en tevens ‘zonder het
leveren van welk commen-
taar dan ook’, aldus advo-
caat Peterson - en dreigt
wegens onrechtmatigheid
anders met gerechtelijke
maatregelen. En dit los

van aansprakelijkstelling
van (im)materiële schade,
waar de uitgeverij sowieso
additioneel voor wordt
aangesproken.

Het is al twee keer eer-
der bericht door deze
krant - op 28 juni en op 5
juli - en dat doet de redac-
tie nu nog een keer: de
krant baseert zich op een
bestaand onderzoeksrap-
port, uitgevoerd door het
privé-recherchebureau
Curiel & Sharma Investi-
gations. Voor het artikel
werd letterlijk geciteerd uit
het rapport, dat tevens als
bron werd geïdentificeerd
alsmede waarvan de op-
steller werd genoemd.
Voor rectificatie van de in-
houd van het rapport,
meent de uitgever, dienen
betrokkenen dus bij het
bureau Curiel & Sharma
Investigations te zijn. 

Het onderzoeksrapport
is opgesteld op verzoek
van een van de negen
schuldeisers van Van As-
sendelft van Wijck, die
voor het gerecht zijn fail-
lissement eisen. Dit ver-
zoek werd afgelopen week
afgewezen, mede omdat
Van Assendelft van Wijck
de vorderingen uitvoerig
heeft betwist, maar de cre-
diteuren willen in beroep.

Robbie
neemt
afstand

‘Niet achter plan Kiki Beach’ 

Advocaat eist rectificatie en 
waarschuwt krant

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Robertico ‘Robbie’ dos Santos
kent Christiaan van Assendelft van Wijck niet
en is ook nooit met hem in contact geweest,
laat staan dat hij enige zakenrelatie met hem
heeft.

Dos Santos heeft er
schoon genoeg van
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Uitgaven collectieve sector groot knelpunt
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Kas di Kòrsou
swingt

•
•


