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Curaçao

Corallo en RBC weer bij rechter
Inzet Atlantis: Bankrelatie behouden of anders
binnen 48 uur banksaldi cash uitkeren.
Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - RBC Royal Bank wil niet worden geassocieerd met Francesco Corallo en zijn ondernemingen, moest de advocaat van RBC weer eens herhalen afgelopen week tijdens een rechtszaak op Sint
Maarten die Corallo’s raadslieden tegen de bank hadden
aangespannen.
Vorig jaar oktober kreeg RBC
gelijk van het gerecht; de bank is
niet verplicht de begin 2013 verbroken bankrelatie met Corralo’s gokconcern Atlantis World
Group (AWG) en andere aan
hem gerelateerde ondernemingen te herstellen. RBC op Sint
Maarten, dat hiërarchisch en organisatorisch valt onder de verantwoordelijkheid van RBC op
Curaçao, had de bancaire relatie
met rekeninghouder Corallo’s
bedrijven beëindigd in verband
met de negatieve publiciteit over
zijn vermeende band met de Italiaanse maffia en zijn mogelijke
betrokkenheid bij criminele activiteiten.
RBC, dat de grote Royal Bank
of Canada als moederbank
heeft, had op 15 februari 2013
de relatie met deze Coralloondernemingen opgezegd. Dat
gebeurde op basis van een
‘gewijzigd risicoprofiel’. De
cliënt werd verzocht om niet later dan per 16 maart dat jaar over
te stappen naar een andere
bank.
Dat is nog altijd niet gebeurd,
omdat de advocaten Jeroen Veen
en Willem Nelissen van Atlantis
(,,Corallo is geen onderdeel van
de procedure”, zeggen de raadslieden) stellen dat de bedrijven
‘nergens heen kunnen’ omdat
andere banken geen rekeningen
willen openen. ,,We hebben gevraagd om besprekingen met
andere banken, maar sommigen

reageren niet en anderen heel
laat”, aldus Veen. Raadsman Richard Gibson jr. zegt namens
RBC dat de bank diverse keren
heeft verzocht om te onderhandelen, maar in plaats daarvan
komen ze telkens met een nieuwe rechtszaak.
Los van de dit nieuwe geding
en de uitkomst ervan, dreigt een
groot probleem voor ook Sint
Maarten. Corallo’s ondernemingen op het eiland - die, zo benadrukt Veen, overigens allemaal
over de benodigde vergunningen beschikken en dus een legale status hebben, bieden werk
aan 350 tot 400 personeelsleden. De bedrijven innen huur,
betalen aan energiebedrijf Gebe
(250.000 dollar per maand)
en aan de belastingontvanger
(maandelijks 130.000 dollar) en
miljoenen per jaar aan leveranciers. Als ze geen bankrekening
hebben, moet alles cash gebeuren.
Atlantis World Management
nv en twee andere bedrijven
waarvan Corallo ‘ultimate beneficial owner’ is moeten daarom
gewoon kunnen blijven bankieren bij RBC; anders moeten - bij
een vonnis dat dit toestaat binnen 48 uur alle tegoeden in
contanten beschikbaar worden
gesteld.
Volgens de krant Today op
Sint Maarten zou het gaan om 8
tot 9 miljoen dollar. Deze banksaldi worden niet tegengespro-

Meeste stemmen EP op
Curaçaoënaar en Arubaan
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op Curaçao gingen de meeste stemmen voor
het Europees Parlement naar
Curaçaoënaar
Marc
Frans
(CDA) en op Aruba kreeg Arubaan Armando Lampe (Ikkiesvooreerlijk.eu) veel stemmen.
Bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement, die vorige
week gehouden werden, zijn op
Aruba, Curaçao en Sint Maarten
in totaal 1.604 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 1.580
stemmen geldig. In totaal werd
op Aruba 869, op Curaçao 557
en op Sint Maarten 154 keer gestemd.
Met 282 stemmen werd het
CDA op Curaçao de grootste
partij. 257 Stemmen hiervan

gingen naar de 24-jarige Curaçaoënaar Marc Frans (CDA).
D66 werd tweede met 105 stemmen. Op Aruba ging het CDA
met 313 stemmen aan kop. Ook
op Aruba werden veel stemmen
uitgebracht op Frans, namelijk
264. Arubaan Armando Lampe
(56) kreeg 247 stemmen. Hij
was verkiesbaar voor de partij Ikkiesvooreerlijk.eu, die in totaal
263 stemmen in de wacht sleepte. D66 werd de winnaar op Sint
Maarten met 50 stemmen, gevolgd door de PvdA met 33 stemmen.
Op de drie eilanden samen
werden 614 stemmen uitgebracht op het CDA, gevolgd door
D66 die 265 stemmen behaalde.

Atlantis World Casino van Francesco Corallo op Sint Maarten.
ken als het Antilliaans Dagblad
advocaat Veen het concept-artikel voorlegt.
Op 6 juni doet het gerecht
uitspraak. Advocaat Veen houdt

er rekening mee dat ‘wie weet
we er onderling nog uitkomen met de bank’ want van
de ‘casheconomie’ die ontstaat
zal RBC volgens hem ‘zelf ook
Advertentie

alleen maar last ondervinden’.
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Rekeningen open,
maar niet actief

