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Achtergrond

‘ Handen uit de mouwen’

D
at is de bood-
schap van Toine
Knipping, ceo 
en medeoprich-
ter van de inter-

nationaal opererende Amicorp
Group. In het vijftien pagina’s
dikke document ‘Building
blocks to grow and accelerate
the Curaçao economy’ heeft
Knipping, op persoonlijke titel,
ideeën vastgelegd die eerder
werkten voor kleine econo-
mieën in Azië. Knipping woont
zelf in Singapore, maar is de af-
gelopen 32 jaar altijd nauw be-
trokken geweest bij de ontwik-
kelingen op Curaçao. 

Het is tijd voor actie. Wacht
niet op de hulp of redding van
anderen, schrijft de topman van
Amicorp. ,,Begin door elke dag
eenvoudige stappen te nemen
en blijf het tempo verhogen.
Verspil geen geld aan dure en
tijdrovende onderzoeken en be-
trek niet duizenden mensen bij
elke beslissing.” Nu moeten
pragmatische beslissingen wor-

den genomen. Knipping advi-
seert op elk terrein erkende ex-
perts aan te wijzen met ver-
schillende achtergronden en
vanuit verschillende delen van
de wereld voor een ‘diversiteit
aan meningen en deskundig-
heid’. Blijkt een beslissing ver-
keerd uit te pakken dan moet
die snel worden teruggedraaid.
,,Laat doorgaan wat goed gaat.
Stop de ‘mentalidad di kan-
greu’ en gun anderen hun suc-
ces.” 

Want het kan. Curaçao kan
vooruit, maar dan moet er wel
wat veranderen, licht Knipping
desgevraagd toe in antwoord op
vragen van het Antilliaans Dag-
blad. Hij ziet dat de discussie
op Curaçao vaak draait om het
zoeken naar een zwarte piet en
de reden van het gebrek aan
vooruitgang. ,,We zwelgen in
onze rol van slachtoffer in
plaats van onze problemen zelf
aan te pakken. We zijn hier niet
dommer of luier dan mensen
in andere delen van de wereld,

maar we missen een visie en
een doelgericht plan van aan-
pak.” De startpositie van het ei-
land was in wezen niet anders
dan destijds die van een land als
Singapore. Knipping: ,,Het is
aan ons om de inhaalslag te ma-
ken. We hebben daarvoor nie-
mand nodig en kunnen dat zelf
doen.” Niet langer naar excuses
zoeken en handen uit de mou-
wen, is zijn devies.

Curaçao kan wijze lessen
trekken uit de succesvolle eco-
nomische ontwikkeling van
landen als Singapore, Hong-
kong, Dubai, Abu Dhabi en Qa-
tar. ,,Deze landen hebben hun
geopolitieke locatie goed benut
en zich gericht op niches en be-
hoeften in hun regio”, schrijft
Knipping. Ze begonnen zonder
infrastructuur van betekenis en
groeiden allemaal uit tot ‘global
centers of excellence in some-
thing’, terwijl alleen Abu Dhabi
en Qatar over natuurlijke hul-
bronnen beschikten. 

Die mogelijkheid heeft Cura-

çao net zo goed, stelt Knipping.
In het algemeen is zijn bood-
schap dat de focus op meer lan-
den wereldwijd moet worden
gericht en dat er onder andere
kansen liggen op het gebied
van internationale handel, lo-
gistiek, overslag en toerisme.
Maar dan moeten er wel keuzes
worden gemaakt en op basis
van een visie voor de lange ter-
mijn. Uitgangspunt is dat de
bevolking groeit. Als er energie
in wordt gestoken om het aan-
tal inwoners te laten toenemen,
in een periode van maximaal
twintig jaar bijvoorbeeld tot één
miljoen, dan zal dat een flinke
impuls geven voor de vooruit-
gang van het eiland. Dan kun-
nen de kosten voor een verbete-
ring van bijvoorbeeld de infra-
structuur, de luchthaven, de
gezondheidszorg en het onder-
wijs, worden verdeeld over
meer mensen. 

Die bevolkingsaanwas kan
uit verschillende hoeken ko-
men. Zo moet de bezem door
de financiële sector die ‘hope-
loos verouderd is’. Knipping ad-
viseert talenten te werven, niet
alleen in Latijns-Amerikaanse
landen en Nederland, maar ook
in bijvoorbeeld China, India en
Arabische landen. Maar op kor-
te termijn is het toerisme de

sector waar de meeste banen
kunnen worden gecreëerd,
‘vooral voor mensen met wei-
nig vooropleiding’. Een uitbrei-
ding met 15.000 kamers - 60
grote hotels, verschillend van
type en niveau - levert volgens
Knipping direct 30.000 banen
op in hotels en restaurants. In-
direct krijgen lokale onderne-
mers de kans om aan het toe-
risme gelieerde activiteiten,
diensten en winkels te begin-
nen. Dat toeristisch product
mag wat Knipping betreft
grootschaliger en meer divers.
Hij denkt dan aan themapar-
ken, grote evenementen en luxe
spa’s. Cruciaal zijn frequente
en directe luchtverbindingen
met steden in Zuid-Amerika en
Europa, maar ook met Qatar,
Abu Dhabi en Dubai. ,,Op die
manier is er een connectie met
Azië waar zestig procent van de
wereldpopulatie leeft.” 

Voor Curaçao is er veel te ha-
len in de Golfstaten. Daar zoe-
ken grote ontwikkelings- en
constructiebedrijven naar mo-
gelijkheden om uit te breiden
op andere plekken die draag-
kracht hebben voor grootschali-
ge hotels gecombineerd met
grootschalige appartementen-
complexen, grote shoppingcen-
tra en andere faciliteiten die

zijn geïntegreerd in turnkey-
projecten. ,,Nodig die bedrijven
en investeerders uit”, adviseert
Knipping. ,,Maar leg hun geen
beperkingen op, zoals met de
80/20-procentregel of restric-
ties die ervoor zorgen dat beslis-
singen dagen of zelfs weken
worden vertraagd.” Hij pleit er-
voor de regels te richten op vei-
ligheid en milieu. ,,Als ze er
eenmaal zijn zullen de in-
vesteerders zorgen voor lokale
werkgelegenheid en gaat het
geld rollen. Kijk maar naar Du-
bai en Abu Dhabi. Dertig jaar
geleden was daar alleen nog
stof en hitte.”

De huidige procedures voor
het verkrijgen van een verblijfs-
vergunning zouden moeten
worden vereenvoudigd. Alleen
al omdat er een markt is voor
gezinnen uit landen in Latijns-
Amerika die zich op het eiland
vestigen. In Zuid-Amerika wo-
nen veel gezinnen van mensen
met topbanen of die een bedrijf
runnen in een ander land dan
waar zij werken. Zij voelen zich
in hun eigen land niet veilig.
Knipping: ,,Zorg voor een veili-
ge omgeving om te leven en te
werken en voor directe, fre-
quente, goedkope vluchtverbin-
dingen naar de hubs in Lima,
Mexico en São Paulo. Dan zul-

len mensen overwegen om hun
families op Curaçao te laten wo-
nen en hier hun kinderen naar
school te laten gaan, terwijl zij
deels online en deels in hun
thuisland werken.” Een derge-
lijke mogelijkheid biedt Pana-
ma al op kleine schaal, maar in
de Golfstaten en Singapore
‘werkt het voor miljoenen fami-
lies op deze manier’. Maar om
in die niche te stappen is meer
nodig. Dat vraagt aanpassingen
van het bestaande belastings-
ysteem op Curaçao, scholen
van wereldklasse met onderwijs
in verschillende talen zoals Por-
tugees en Spaans en veilige ap-
partementencomplexen en ade-
quate medische zorg. ,,Het is
een kip-eisituatie. Maak het en
ze zullen komen”, is de stellige
overtuiging van Knipping.

De motor van de Curaçaose
economie hapert nu vooral
door een aantal jarenlang voort-
slepende kwesties en die moe-
ten nu echt voortvarend worden
aangepakt. Het zijn bekende
onderwerpen, zoals een kleine-
re overheid, een eenvoudiger
belastingsysteem en het innen
van de belastinginkomsten die
nog op straat liggen, een flexi-
beler arbeidsmarkt, het vermin-
deren van de bureaucratie en
verbetering van het onderwijs.

Maar de sleutel tot succes is wat
Knipping betreft ‘nation buil-
ding’ door het versterken van
normen en waarden. Op Cura-
çao is vorming en scholing on-
der andere nodig om een halt
toe te roepen aan de vervuiling,
het tolereren van drugshandel
en dronken achter het stuur zit-
ten en om te benadrukken dat
iedereen verantwoordelijk is
voor zijn eigen succes ‘en we el-
kaar moeten helpen om dat te
bereiken’. Dan gaat het ook om
het aanpakken van corruptie en
nepotisme (het benoemen van
familie, vrienden en bekenden
op posten zonder de vereiste

competentie). ,,Als dat niet ge-
beurt, kan er helemaal niets
veranderen”, weet Knipping,
die van mening is dat de mate
waarin corruptie en nepotisme
op het eiland voorkomen niet
serieus genoeg wordt genomen
terwijl het een verlammende en
demoraliserende werking
heeft. Corruptie draagt bij aan
de kosten van ‘doing business’
en het levensonderhoud, maar
zorgt ook voor onzekerheid.
,,Dat schrikt investeerders en
mensen met goede intenties af
en trekt ‘crooks’ en criminelen
aan.” Hij stelt voor om net zoals
Singapore dat in 1953 deed, ook

op Curaçao strenge regels tegen
corruptie en nepotisme te intro-
duceren. Zonder uitzondering
wordt wie in overtreding gaat
gestraft volgens ‘een eenvoudi-
ge, snelle en gestandaardiseer-
de wettelijke procedure’. Dat
kan uitlopen op een korte ge-
vangenisstraf in combinatie
met een langdurig verbod op
banden met het overheidsbe-
stuur. Dat laatste betekent uit-
sluiting van een overheidssala-
ris en pensioen, naar ook van
bijvoorbeeld betalingen voor le-
veringen van goederen en dien-
sten aan de overheid, inclusief
consultantswerkzaamheden.

Knipping: Focus op wat we nu zélf kunnen doen

Curaçao moet pragmatische beslissingen nemen en
snel. Als het blijft bij praten, gebeurt er niets. Dus richt
je op wat we vandaag zelf kunnen doen. Handen uit de
mouwen! 

Van een onzer verslaggeversToine Knipping

Met een toename van de bevolking tot één miljoen, kan een flinke impuls geven worden aan de vooruitgang van het eiland. FOTO ARCHIEF

Curaçao kan ook zijn geopolitieke locatie goed benutten en zich
richten op niches en behoeften in de regio. FOTO DUSHI

Op Curaçao is vorming en scholing onder andere nodig om een halt
toe te roepen aan onder andere de vervuiling.          FOTO JEU OLIMPIO

Een en ander moet nog aangepakt worden zoals onder andere een kleinere overheid. Op de foto rege-
ringscentrum Fòrti. FOTO DUSHI

Hij heeft al 32 jaar ‘een emo-
tionele band met Curaçao’,
zegt Toine Knipping zelf over
zijn betrokkenheid met het
eiland. ,,Mijn kinderen zijn
hier geboren en mijn dochter
woont hier. Ik heb hier een
trustbedrijf en een aloë vera-
plantage.” De sociaalecono-
mische crisis van het eiland

raakt hem. ,,Het is een natio-
nale schande dat er in 2020
nog kinderen naar school
gaan zonder eten.”
Knipping is ceo en eigenaar
van de Amicorp Group -
sinds de oprichting in okto-
ber 1992 - en van Amicorp
Community Foundation. De
groep, met een vestiging op

Curaçao, verleent wereldwijd
financiële diensten aan be-
drijven en instellingen, waar-
onder trustkantoren en fond-
sen. Knipping schreef behal-
ve artikelen een aantal
boeken, waaronder ‘Mind
your Business’ over een ethi-
sche en holistische manier
van zakendoen.

Wie is Toine Knipping?


