
Moeder Tineke Timmerman: 
‘Het gebrek aan passend onderwijs
is echt een groot probleem’
NEDERLAND 9
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Het Nederlandse baggerbedrijf Van
Oord is betrokken bij mensenrechten-
schendingen en mogelijke corruptie
in Angola. Drieduizend families wer-
den met geweld uit hun huizen ver-
dreven om plaats te maken voor een
stadsontwikkelingsproject voor de
kust van de hoofdstad Luanda. Van
Oord, naar eigen zeggen een van de
grootste baggerbedrijven ter wereld,
werkte voor het project samen met
Isabel dos Santos, dochter van de
voormalige president van Angola. Vo-
rige maand legde een rechtbank in
Angola voor ruim een miljard dollar
beslag op haar bezittingen, omdat ze
dat bedrag nog verschuldigd zou zijn
aan de Angolese staat.

Naast Van Oord zijn ook ING Bank
en Atradius, de kredietverzekeraar
van de Nederlandse staat, bij het pro-
ject betrokken. ING leende 400 mil-
joen dollar (ruim 360 miljoen euro)
aan de Angolese staat om het project
te financieren, Atradius verzekerde de
som. Experts hekelen het gebrek aan
onderzoek van de Nederlandse partij-
en en het gemak waarmee ze in zee
gingen met een omstreden persoon
als Isabel dos Santos, over wie al jaren

verhalen van corruptie de ronde doen.
Trouw en Het Financieele Dagblad

kregen inzage in de interne admini-
stratie van de ex-presidentsdochter.
De documenten kwamen via klok-
kenluidersplatform PPLAAF in han-
den van het internationale journalis-
tenconsortium ICIJ. Gisteravond pu-
bliceerden 37 media wereldwijd onder
de naam Luanda Leaks over de manier
waarop Dos Santos via haar politieke
connecties zichzelf kon verrijken.

Trouw deed ter plaatse onderzoek
en interviewde verschillende bewo-
ners die met geweld uit hun huis wer-
den gezet om plaats te maken voor
het project van Van Oord. Leger en
politie regelden dat de bewoners een
week lang geen eten en nauwelijks
water kregen, ze sloegen bewoners en
spoten met traangas en heetwaterka-
nonnen, blijkt uit interviews. Na een
week van geweld werden de bewoners
op straat gezet en raakten ze dakloos.
Veel van hen leven nu onder misera-
bele omstandigheden; de Angolese
staat heeft hun nooit nieuwe wonin-
gen of compensatie gegeven.

Volgens Cees van Dam, hoogleraar
onderneming en mensenrechten aan
de Erasmus Universiteit, hebben Van
Oord, Atradius en ING onvoldoende

onderzoek gedaan naar de gedwongen
verhuizingen. “Deze partijen moeten
nu hun invloed gebruiken om ervoor
te zorgen dat de verdreven bewoners
afdoende worden gecompenseerd.
Doen ze dat niet, dan dragen ze zelf
bij aan de schending van mensenrech-
ten.” Van Oord en ING zeggen in een
reactie zich te gaan inzetten voor
compensatie voor de verdreven bewo-
ners. 

De toenmalige president van An-
gola gunde het project van zo’n 600
miljoen dollar in 2016 aan een consor-
tium van het bedrijf van zijn dochter,
Urbinveste, en het Nederlandse Van

Oord. Er kwam geen aanbesteding aan
te pas, terwijl dat volgens de Angolese
wet wel verplicht is. Urbinveste
mocht 189 miljoen dollar in rekening
brengen, maar het is onduidelijk wat
het in ruil voor dat geld zou doen.

Onvoldoende onderzoek
Experts die inzage kregen in vertrou-
welijke documenten over het project,
vinden dat Van Oord, Atradius en ING
te weinig hebben gedaan om corrupte
betalingen aan de ex-presidentsdoch-
ter te voorkomen. “Het is volledig on-
duidelijk of Urbinveste wel een pres-
tatie levert in ruil voor het geld”, zegt
Leen Paape, hoogleraar corporate go-
vernance aan Nyenrode Universiteit.
“Op basis van wat ik heb gezien zou ik
dit niet tekenen.” 

Jeroen Brabers, bestuurslid van
ngo Transparency International Ne-
derland die corruptie bestrijdt, zegt:
“Van Oord kan mede verantwoorde-
lijk worden gehouden voor mogelijke
corruptie als blijkt dat het bedrijf on-
voldoende onderzoek heeft gedaan”.
Jan Eijsbouts, hoogleraar maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen aan
de Universiteit Maastricht, beaamt
dat. “Er zijn steeds meer gevallen
waarin bedrijven worden aangespro-
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LUANDA LEAKS Baggerbedrijf Van Oord, ING Bank en kredietverzekeraar Atradius
spelen een grote rol bij een dubieus project in Angola, blijkt uit gelekte documenten.

Bewoners die werden verdreven voor een project van het Nederlandse bedrijf Van Oord leven nu in hutjes naast een open riool. FOTO KARLIJN KUIJPERS
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◃ Alles over het
onderzoeksproject 
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Duizenden families verjaagd voor
project van Nederlandse bedrijven

ken in verband met corruptie van hun
zakenpartner.”

Van Oord zegt in een reactie dat
het niet wist van de landonteigenin-
gen en ontkent dat er te hoge kosten
zijn opgevoerd. Wel bevestigt het be-
drijf dat de kosten van Urbinveste
‘wat ruim waren begroot’. Atradius
zegt dat de gedwongen verhuizingen
plaatsvonden voordat zij bij het pro-
ject betrokken raakte. De kredietver-
zekeraar deed geen onderzoek naar
Urbinveste, noch naar de prijsstelling
van het consortium. ING Bank meldt
in een reactie dat het gedegen onder-
zoek heeft gedaan voordat de lening
werd verstrekt, maar zegt dat het niet
wist van de gedwongen verhuizingen.


