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Geachte leden van de Commissie BHOS

Via deze brief vraag ik om uw aandacht voor een fraude kwestie met publieke Nedertandse

middelen en private middefen Ik heb hier tevergeefs zowel bij het Ministerie van Buitenlandse

Zaken de Nederiandse Ambassade in Luanda en uiteindelijk de Nederlandse media aandacht

voor gevraagd Oaarom wend ik mij nu tot u

Nederland promoot en stimuleert ondernemerschap in ontwikkellngslanden zoals Angola met

ats doel om de lokale en regtonale economie te stimuleren en werkgelegenheid te creeren

Daartoe nodigt RVO private tnvesteerders en bedrijven op om te participeren Met Nederlands

belastinggeld en met privaat geld worden projecten opgestart Vanaf 2012 heb ik 441 000 euro

geinvesteerd in een fish farm in Angola Nederland investeerde via het PSI programma van

RVO 356 000 euro Gedurende de periode daf RVO mijn bedrijf finanderde en ondersteunde

is mijn bedrijf onder toeziend cog van de Nederiandse Ambassade RVO en het Nederlandse

ministerie van Buitenlandse Zaken op criminele wijze geconfisceerd Dit gebeurde ^^a een

transactie door RVO richting een nieuw bedrijf Een van de aandeelhouders van dit bedrijf was

een parlementarier en invloedrijk zakenman in Angola met nauwe betrekkingen met de

toenmalige President Jose Eduardo dos Santos

Een goed functlonerende rechtsstaat is essentieel voor een veilig ondernemersklimaat Indien

landen zoals Angola beperkingen vertonen op het gebied van rechtsstatelijkheid en corruptie
is het van belang dat ondernemers kunnen vertrouwen op betrouwbare landen en co

investeerders zoals Nederland Betrouwbare investeerders zoals Nederland kunnen zich niet

neerleggen bij corruptie Heiaas is datwel aan de orde en is ergeen sprake van een geTsoleerd
incident Dit zorgt er inmiddels voor dat talrijke investeerders en ondernemers terughoudend

zijn om opnieuw te investeren met RVO in projecten in Afrika

Door eerdere intimidaties en afpersing en de onveiligheid die dat met zich meebracht heb ik

mijn viskwekerij sinds januari 2020 nret kunnen bezoeken Infebruari 2021 ontdekte ik dat mijn

viskwekerij definitief op illegale wijze was overgenomen de nieuwe eigenaren lanceerden een

website met een nieuwe naam voor mijn bedrijf en publiceerden daarover artikelen op de

website van de Verenigde Naties Ik heb deze ontwikkelingen besproken met de Nederlandse

Ambassade in Angola met ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met

RVO Tot mijn spijt en verbazing gaf Nederland niet thuis Tevergeefs Nederland was niet

bereid om zich in te zetten voor het behoud van de viskwekerijk

Inmiddels is mij bekend worden dat ik niet de enige gedupeerde ondernemer ben die niet op

steun van Nederland kon rekenen maar dat er tientallen ondernemers op vergelijkbare vk ijze

gedupeerd zijn En dat zij evenmin op steun van Nederland konden rekenen Naast private
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investeringen kosl dK de Nederlandse belastingbetaler miljoenen euro’s Als een rechlsstaat

faalt mag verwacht worden dat betrokken landen zoals Nederland zich daarvan

onderscheiden

Ik vraag u met kfem om het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht te geven om

onderzoek te doen naar de situaties van crimlnele overnames in combinatie met politieke

beinvloeding van partnerlanden van Nederland heeft plaatsgevonden naar de rol van de

Nederlandse Ambassade het ministerie en RVO Ervan uitgaande dat dit onderzoek uitwijst
dat Nederland oogluikend toestaat dat publieke en private investeringen misbruikt worden zou

dit moeten leiden tot compensatie van Nederland voor mijn private investeringen

Tot slot ondernemen in Afrikaanse landen is anders Daar zijn ondernemers zich van bewust

Ondememers 7a\r\ zich inmiddels ook bewust dat Nederland niet thuis geeft als er

onregelmatigheden plaatsvinden Hierdoorzijn ondernemers terughoudend geworden om met

RVO en Nederland samen te werken Dat is nIet in het belang van Nederland

Uiteraard ben ik graag tot een nadere toelichting bereid

Met vrlendelijke groet

Bescherming persoonlijke levenssfeer
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