
,,Huntu nos por realisá
e máksimo potensial di
nos Reino”, aldus Rutte in
zijn beste Papiaments. Of-
tewel: ,,Samen kunnen we
het potentieel van ons Ko-
ninkrijk maximaal waar-
maken!” 

Een uitspraak die hij
deed met een knipoog
naar het regeerakkoord
van Curaçao dat de titel
‘Het potentieel van Cura-
çao maximaal waarmaken’
draagt. ,,Laat ons dat
prachtige motto van het
Curaçaose regeerakkoord
gezamenlijk verbreden en
tot het onze maken”, zo
opperde Rutte.

In zijn toespraak vertel-
de de Nederlandse pre-
mier dat hij vijf jaar gele-
den voor het eerst met een
bedrijvendelegatie het Ca-
ribisch deel van het Ko-
ninkrijk bezocht en toen
tot het besef kwam dat 
er in Koninkrijksverband
ook op zakelijk gebied be-
ter samengewerkt kan
worden. ,,Sindsdien is er
het nodige gebeurd en zijn

allerlei veelbelovende con-
tacten gelegd. Ik noem de
lopende gesprekken over
de mogelijkheden van
deelname van de haven
van Rotterdam in de ha-
ven van Curaçao. Voor
Rotterdam een nieuwe
vooruitgeschoven post in
een ander deel van de
wereld. Voor Curaçao een
kansrijk partnerschap met
een van de grootste, mo-
dernste en best georgani-
seerde havens ter wereld”,
aldus de premier. 

,,Maar van dat soort ini-
tiatieven hebben we er nog
veel meer nodig”, vindt
Rutte en daarom sprak hij
zijn voornemen uit om
volgend jaar opnieuw een
investeringsmissie naar
Curaçao te organiseren.
,,En ik roep alle bedrijven
en instanties hier aanwe-
zig op om zich bij deze
missie aan te sluiten. Of
nog beter: om een van de
relaties uit uw eigen sector
enthousiast te maken en
mee te nemen.”

De minister-president

benadrukte dat Curaçao
niet ‘zomaar’ een mooi va-
kantie-eiland is of ‘zo-
maar’ eiland in het Cari-
bisch gebied is met
150.000 inwoners. ,,Cura-
çao heeft een fantastische
strategische ligging in een
afzetgebied waar 44 mil-
joen mensen wonen”, stel-
de Rutte. ,,Curaçao is een
fantastische springplank
naar Latijns-Amerika, zo-
als Nederland de Gateway
to Europe is. En dat is ons

gezamenlijke unique sel-
ling point: we linken als
Koninkrijk der Nederlan-
den twee continenten en
twee culturen aan elkaar.
Dat is redelijk uniek en het
geeft Nederlandse bedrij-
ven die op Curaçao in-
vesteren meteen een
enorm voordeel.”

Volgens Rutte is Da-
men Shipyards een goed
voorbeeld van een bedrijf
dat eerder al kansen zag
op Curaçao en deze ook

daadwerkelijk heeft gegre-
pen. ,,Voor deze oer-
Nederlandse wereldspeler
is Curaçao de gedroomde
basis voor het verrichten
van allerlei scheepsrepara-
ties op de zeeroute naar
het Panamakanaal. Voor
Curaçao betekent de
komst van Damen extra
werkgelegenheid, ook
voor lokale maritieme en
andere bedrijven, extra
overnachtingen en horeca-
omzet en - heel belangrijk

- een enorme impuls voor
het vakonderwijs aan jon-
ge mensen.”
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Investeringsmissie 2019
Rutte: Samen het potentieel van
Koninkrijk maximaal waarmaken
Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - De Nederlandse pre-
mier Mark Rutte wil begin volgend jaar met
een investeringsmissie naar Curaçao afreizen
om nieuwe investeringen aan te jagen. Dat
kondigde hij gisteren aan tijdens de Bon Biní
for Business-conferentie in Den Haag. 

,,Curaçao is een fantastische springplank naar Latijns-Amerika, zoals Nederland de Gateway to Europe is”, stelde
Rutte gisteren tijdens zijn presentatie. FOTO NICO VAN DER VEN

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar
Minsterie (OM) heeft pas op het
laatste moment ontdekt dat een
parttime tolk de organisatie
heeft misleid. De bewuste per-
soon, die circa zes maanden bij
het OM heeft gewerkt, blijkt ver-

dachte te zijn in de zaak naar rij-
bewijsfraude. 

Het OM ontdekte dit bij de
dagvaardingen en heeft de per-
soon in kwestie meteen ontsla-

gen. Zo heeft woordvoerder Nor-
man Serphos verklaard. 

Het onderzoek naar de fraude
met rijbewijzen heeft zo’n vijf
jaar geduurd. De officier van

justitie die toen met de zaak be-
gon, is niet meer met het onder-
zoek belast. 

De persoon in kwestie heeft
bij de sollicitatie ook niet verteld

dat hij in het verleden bij het Bu-
reau Rijbewijzen heeft gewerkt.
,,Wat dat betreft heeft hij infor-
matie achtergehouden en het
OM misleid”, aldus Serphos. 

De regiezitting over de zaak
rijbewijsfraude vindt volgende
week op 29 juni plaats.

Openbaar Ministerie is door tolk misleid

* Bezorging begint binnen 3 dagen na     
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Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Hof heeft giste-
ren een datum geprikt voor de in-
houdelijke behandeling van de
zaak Followers waarbij zelfver-
klaarde apostel Orlando Balentina
terechtstaat voor het misbruik 
van verschillende (minderjarige)
meisjes. De zaak wordt op 19 en
20 september 2018 in hoger be-
roep behandeld. 

Balentina wordt net als in eer-

ste aanleg vertegenwoordigd door
raadsvrouwen Alicia Blonk uit
Curaçao en Natasha Harlequin uit
Nederland. 

Blonk bevestigde gisterochtend
dat Balentina alle zaakgerelateer-

de kosten heeft betaald. De regie-
zitting was eerder dit jaar ge-
pland, maar kon niet plaatsvinden
omdat de verdachte de griffie- en
advocaatkosten niet had overge-
maakt. 

Inmiddels heeft de pastor ge-
noeg geld weten te verzamelen. In
juni 2017 werd Balentina door het
Gerecht in eerste aanleg veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van
negen jaar en de ontzetting uit het
beroep van kerkleider voor een pe-
riode van 14 jaar. 

Zowel het Openbaar Ministe-
rie, dat voor de verdachte een straf
van 18 jaar had geëist, als Balen-
tina zelf trad in hoger beroep.

Hoger beroep zaak
Followers in september
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