GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
VOOR U GELEZEN…

TEN GELEIDE
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!
Hierbij ontvangt u de april 2016-editie van Voor u Gelezen… De geregelde bloemlezing van
berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba is, zoals al enige tijd het geval is, geredigeerd
door ons bestuurslid Sidney Kock. Uit uw reacties maken wij op dat toezending van Voor u Gelezen…
op prijs wordt gesteld.
Ook deze editie bevat weer veel wetenswaardigheden over de relatie Aruba-Nederland en onze
koninkrijksbetrekkingen. Zo zette minister-president Mike Eman vorige maand namens het
Koninkrijk der Nederlanden zijn handtekening onder het nieuwe Klimaatakkoord van Parijs bij de
Verenigde Naties (VN) in New York. Ook uit naam van het koninkrijk sprak hij de VN toe over de
invoering van de duurzame VN ontwikkelingsagenda 2016-2030.
Interessant is ook dat leden van de United Nations Development Programme (UNDP) in april Aruba
bezochten en van mening zijn dat Aruba als voorbeeld moet dienen voor de andere Small Island
Developing States (SIDS) in de regio.
Voor u Gelezen… bevat voorts berichten over politiek (Tweede Kamer en BZK), financiën en
economie (CAft en Centrale Bank van Aruba), duurzaamheid, onderwijs, cultuur, sport (Olympische
Spelen) en zika.
Tot slot nog dit: onze website is kort geleden weer volledig geactualiseerd. In mei en juni verschijnen
voorts enkele artikelen van auteurs die hun visie geven op 30 jaar Status Aparte van Aruba. Zie:
www.genootschapnederlandaruba.nl.
Ik wens u veel leesplezier!
Nico van Grieken, voorzitter
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Koninkrijk- en EU-relaties
05 april: Raad van State ziet mogelijkheid bindend advies bij geschillen
DEN HAAG — Adviezen over geschillen tussen de vier landen van het Koninkrijk kunnen toch tot op
zekere hoogte bindend zijn. De Raad van State schrijft dit in haar jaarverslag van 2015, waarin het
instituut ook ingaat op ingrijpen door de Rijksministerraad en de rol van de gouverneurs.
De geschillenregeling is onderwerp van een langdurige discussie tussen Nederland, Curaçao, Aruba
en St. Maarten. De drie Caribische landen geven de voorkeur aan een bindend oordeel, bij voorkeur
door de Hoge Raad. De Nederlandse regering wil dat de Rijksministerraad het laatste woord heeft bij
geschillen, maar wil wel advies vragen aan de Raad van State. De Raad van State merkt in haar
jaarverslag op dat het de moeite waard kan zijn om te kijken naar vormen van geschillenbeslechting,
waar wel overeenstemming over is.
Als voorbeeld noemt de Raad van State het zogeheten versterkt kroonberoep. Curaçao en St.
Maarten kunnen daar gebruik van maken bij meningsverschillen over de Rijkswet financieel toezicht
en de Plannen van Aanpak. Het is ook van toepassing bij geschillen tussen Aruba en Nederland met
betrekking tot het financieel toezicht.
De Raad van State geeft in al die gevallen advies, in de vorm van een ontwerpbesluit, waarbij zowel
gekeken wordt naar bestuurlijke argumenten als naar de rechtmatigheid van besluiten door de
Rijksministerraad. “De Rijksministerraad kan niet afwijken van het ontwerpbesluit als dat gebaseerd
is op rechtmatigheidsgronden. Dat deel van het ontwerpbesluit is feitelijk een uitspraak die de Kroon
bindt”, aldus de Raad van State.
Ook als een beslissing wel rechtmatig is, maar de Raad van State kanttekeningen plaatst bij het nut
of de effectiviteit, dan kan de Rijksministerraad het advies niet zonder meer naast zich neerleggen.
“Daarbij is het de Raad die binnen de grenzen van de rijkswet bepaalt welke onderdelen van het
ontwerpbesluit bindend zijn en welke onderdelen gelden als zwaarwegend advies.”
De Raad van State noemt ook concrete geschillen, waaronder het bezwaar van Aruba tegen de
aanwijzing aan gouverneur Fredis Refunjol. Hij kreeg in de zomer van 2014 de opdracht om eerst
onderzoek te doen naar de Arubaanse begroting, voordat hij zou tekenen. Op verzoek van de
Tweede Kamer gaf de Raad van State afgelopen september voorlichting over de algemene
procedure.
In het jaarverslag herhaalt de Raad van State dat de Rijksministerraad terughoudend moet zijn met
ingrijpen, maar tegelijkertijd ook niet zwijgzaam toe hoeft te kijken bij een onhoudbare situatie. Heel
stellig is de Raad van State over de positie van gouverneurs. “De gouverneur kan als
koninkrijksorgaan stelling moeten nemen tegen een landsregering, waarvan hij zelf deel uitmaakt.
Gegeven zijn dubbelrol moet worden voorkomen dat de gouverneur door het geven van
aanwijzingen in een onmogelijke positie wordt gebracht”, aldus de Raad van State. Daarnaast mag
een gouverneur door een aanwijzing ook niet opeens nieuwe bevoegdheden krijgen, schrijft de Raad
van State. Volgens Aruba, Curaçao en St. Maarten was dat laatste wel het geval met de aanwijzing
aan Refunjol.
Tot slot meldt de Raad van State dat er met de Raden van Advies van Curaçao, St. Maarten en Aruba
overleg is gevoerd over deugdelijkheid van bestuur. “Het is zinvol te bezien op welke wijze de
wetgevingsadviseurs elkaar over en weer kunnen bijstaan bij de invulling van dit begrip voor ieders
eigen lokale situatie. Idealiter kunnen op die manier gezamenlijke noties van deugdelijkheid worden
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ontwikkeld waar zowel adviseurs als regeringen hun voordeel mee kunnen doen.” De samenwerking
met de Raden van Advies en ook met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie verloopt goed.

09 april: Oduber bekrachtigt veiligheidsovereenkomst
ORANJESTAD — Transportminister Otmar Oduber bekrachtigde in Washington, namens het
Koninkrijk en in het bijzijn van Directie Luchtvaart-directeur Edwin Kelly, de overeenkomst met de
Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) met zijn handtekening. Dit contract
concretiseert dat passagiers na een douanecontrole op Aruba niet nog een keer gecontroleerd
hoeven te worden als zij aankomen op Amerikaans grondgebied. Amigoe schreef al eerder dat
Oduber aangaf dat deze overeenkomst van groot belang is voor de Amerikaanse pre-clearance op de
Arubaanse lucht- en zeehaven. Vanwege het grote aantal reizigers dat via luchthaven Reina Beatrix
naar de VS reist, maar ook het aantal cruise- en vrachtschepen dat Aruba aandoet en op hun route
ook aan Amerikaanse wal meren, staat veiligheid hoog in het vaandel.

14 april: Groots afscheid voor PG Marc van Erve
ORANJESTAD — Onder toeziend oog van de procureurs-generaal (pg) van Nederland en Curaçao
werd maandag afscheid genomen van onze lokale pg, Marc van Erve. Justitieminister Arthur Dowers
sprak hem toe met de woorden: “We starten vandaag een nieuwe traditie op Aruba”, refererend
aan het volgens hem bijzondere feit dat alle pg’s die dag bij elkaar waren gekomen om Van Erve
persoonlijk te bedanken voor zijn dienstjaren.
Van Erve werd op 1 december 2012 benoemd tot interim pg als vervanger van de gepensioneerde
Rob Pietersz. Hij zou ‘in ieder geval een jaar blijven’ zo liet Justitie weten bij zijn aanstelling.
Aanvankelijk zou hij na dat jaar terugkeren naar zijn voormalige werkgever Eurojust, het Europees
orgaan voor justitiële samenwerking. Dat liep anders en Van Erve bleef ruim drie jaar werkzaam als
pg en is nu gestopt omdat hij met pensioen gaat.
Normaliter zit Dowers onder andere met de hoofdcommissaris van het Korps Politie Aruba (KPA)
Dolfi Richardson en de pg wekelijks om tafel om de voorgaande week op veiligheidsgebied te
evalueren en alvast vooruit te kijken naar de aankomende week. Wie deze belangrijke functie nu
gaat vervullen, is nog onbekend, vertelt Ann Angela, woordvoerder van het Openbaar Ministerie
(OM) desgevraagd aan Amigoe. Wel heeft het OM al een kandidaat op het oog. “De procedure met
deze kandidaat loopt, maar het is moeilijk te zeggen hoe lang het duurt.” Of deze persoon een man
of vrouw betreft, dat wil het OM nog niet kwijt. Advocaat-generaal Frans van Deutekom vervult
tijdelijk de functie van pg, totdat de nieuwe pg is aangesteld.

19 april: Nederland overweegt rol VS bij aanpak criminaliteit Caribisch gebied
DEN HAAG — De Nederlandse regering kijkt naar de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten
met de Verenigde Staten voor de aanpak van criminaliteit in het Caribisch gebied. Minister Ronald
Plasterk van Koninkrijksrelaties schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.
“Op dit moment wordt bezien of in het kader van regionale samenwerking op het terrein van
concrete criminaliteitsbestrijding een overeenkomst tussen het Koninkrijk en de Verenigde Staten
gesloten kan worden”, schrijft Plasterk, mede namens minister Ard van der Steur van Justitie. In
Nederland vroeg met name SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak om intensievere samenwerking
met de VS als uitbreiding van de huidige wederzijdse ondersteuning door de Kustwacht en de
Forward Operating Locations.
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Het verzoek komt voort uit het Justitieel Vierpartijenoverleg, dat in januari op Aruba plaatsvond. De
meeste afspraken waren al bekend, maar Plasterk en Van der Steur hadden de Tweede Kamer er
nog niet officieel over ingelicht. Plasterk schrijft dat de ministers van Justitie zich elk in hun eigen
land inspannen voor geld, waarmee onderlinge samenwerking gefinancierd kan worden. Speciale
aandacht is er voor de aanpak van mensensmokkel en prostitutie, schrijft hij op het verzoek van de
Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Gert Jan Segers (CU).
Daarnaast geeft Nederland tot 2019 ondersteuning aan het politieonderwijs op de eilanden, tevens
één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de Rijkswet Politie. “Dit traject is gericht op
professionalisering van docenten en het lokaal opleiden van studenten in het initieel onderwijs,
alsmede het aanbieden van post-initiële opleidingen in de regio”, aldus Plasterk.

22 april: Wetsvoorstel: Meer invloed parlementen bij beslissingen Rijksministerraad
DEN HAAG/ORANJESTAD — Om de parlementen in het Koninkrijk meer invloed te geven op
beslissingen van de Rijksministerraad, is een oud wetsvoorstel uit 2000 afgestoft. In het voorstel
worden artikelen in het Koninkrijksstatuut aangepast, zodat de Rijksministerraad zonder wettelijke
grondslag geen Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRb) meer kan opleggen. In mei wordt
over het voorstel gedebatteerd.
PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar gaf onlangs een toelichting op het wetsvoorstel. Een AMvRb
is net als een Rijkswet een instrument voor de Rijksministerraad om in te grijpen in de autonome
aangelegenheden van de Koninkrijkslanden of om Rijksbeleid vast te leggen. Een Rijkswet is in
principe het resultaat van overleg tussen de landen, vereist de goedkeuring van de Tweede Kamer
en inspraak van de Staten. Een AMvRb is een zelfstandige beslissing van de Rijksministerraad. Het
wetsvoorstel regelt de wijziging van de bestaande AMvRb’s in Rijkswetten en beperkt de
mogelijkheden voor de Rijksministerraad om nieuwe AMvRb’s (via artikel 14 en 38 van het Statuut)
uit te vaardigen. De Tweede Kamer, aangevuld met bijzondere gedelegeerden uit de Staten van
Aruba, Curaçao en St. Maarten, gaat eind mei debatteren over dit voorstel.
Van Laar nam het initiatiefwetsvoorstel over van Gerritjan van Oven (van 1994 tot 2002 PvdA –
Tweede Kamerlid) die het voorstel in 2000 indiende. Er kwam echter nooit een antwoord op de
vragen die gesteld werden door de Tweede Kamer, de Staten van Aruba en de toenmalige Staten
van de Nederlandse Antillen. Van Oven keerde niet terug in de Tweede Kamer en vervolgens ging er
veel aandacht naar de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Tijdens de afgelopen
Interparlementaire Koninkrijksoverleggen (Ipko’s) kwam het onderwerp echter weer aan de orde,
waarop PvdA’er Roelof van Laar het initiatief overnam en nu na lange tijd de vragen beantwoordt.
Aruba en de toenmalige Nederlandse Antillen waren redelijk enthousiast over het voorstel.
Opheldering werd gevraagd over situaties waarin de Rijksministerraad wel gebruik mag maken van
een AmvRB, zoals in artikel 51 van het Statuut. Van Laar verwijst naar het advies van de Raad van
State, dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven in situaties die om een snelle, tijdelijke regeling
vragen. De Rijksministerraad houdt ook het recht om een AMvRb uit te vaardigen als deze
gerelateerd is aan de waarborgfunctie. De Staten van Aruba merkten overigens op dat ook in zo’n
geval genoeg tijd zou moeten zijn om een beslissing van de Rijksministerraad via een Rijkswet te
regelen.
Van Laar is het deels met deze opmerking eens. “Dat mag zo zijn, maar dat is mijns inziens
onvoldoende reden om in artikel 51 regeling bij Rijkswet voor te schrijven of voorop te stellen”, stelt
hij in zijn toelichting. “Juist omdat immers bij een eventuele toepassing van dit artikel altijd eerst zo
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lang mogelijk zal worden geprobeerd de situatie eerst op andere manieren op te lossen, zal er op
het moment dat vast komt te staan dat er geen andere weg meer openstaat dan het treffen van een
maatregel, altijd sprake zijn van zeer grote spoedeisendheid, waardoor een Rijkswet-procedure niet
meer kan worden afgewacht.” Bovendien, zo stelt Van Laar, zijn maatregelen op grond van artikel 51
– waarvan het tot op heden overigens nooit is gekomen – altijd al van tijdelijke aard, ‘omdat een
dergelijk ingrijpen vanwege het Koninkrijk erop gericht zal moeten zijn de normale situatie zo snel
mogelijk te herstellen’.
Op vragen van D66 antwoordt Van Laar dat het wetsvoorstel niets te maken heeft met een
verwachting dat de Rijksministerraad opeens meer gebruik wil maken van AMvRb’s. Desgevraagd
geeft Van Laar ook een overzicht van de twaalf Algemene Maatregelen van Rijksbestuur, die op
termijn de vorm van een Rijkswet moeten krijgen. Het gaat onder meer om actuele AMvRb’s, zoals
de Samenwerkingsregeling voor de Plannen van Aanpak, die overigens mogelijk toch al niet verlengd
zouden worden. Maar er zijn ook oudere AMvRb’s, zoals een besluit over de onderlinge uitlevering
van gevangenen en verdachten tussen de landen.
Van Laar besluit met de opmerking dat het wetsvoorstel geen volledige oplossing is van het
zogeheten democratisch deficit, ofwel het gebrek aan invloed op beslissingen van de
Rijksministerraad. “Het beoogt daaraan slechts een kleine, maar daarmee niet onbelangrijke
bijdrage te leveren, zoals ook de Staten van de Nederlandse Antillen in hun verslag met voldoening
constateren. De rol van de Staten bij de behandeling van Rijkswetten behoeft daarnaast eveneens
versterking”, aldus Van Laar.

23 april: Eman tekent namens Koninkrijk VN-klimaatakkoord
ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman zette gisteren namens het Koninkrijk der
Nederlanden zijn handtekening onder het nieuwe Klimaatakkoord van Parijs bij de Verenigde Naties
(VN) in New York. Met het akkoord streven in totaal 195 landen naar het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen voor het milieu.
Staatssecretaris Sharon Dijksma ondertekende het klimaatakkoord als voorzitter van de Europese
Unie namens de 28 lidstaten. Dat schrijft de Rijksoverheid op haar website. Met het Parijs-akkoord
hebben de 195 landen afgesproken om de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging onder de 2
graden te houden. Dit omdat wetenschappers stellen dat een temperatuurstoename van meer dan 2
graden het klimaatsysteem ernstig kan ontwrichten. Het uiteindelijke doel van het akkoord is dat de
stijging niet boven de 1,5 graad uitkomt, waardoor de risico’s en de impact van klimaatverandering
worden beperkt. Daarnaast hebben de deelnemende landen beloofd te werken aan de creatie van
een klimaatneutrale samenleving. De bedoeling is dat alle landen om de vijf jaar hun gezamenlijke
bijdrage evalueren en kijken hoe zij hun eigen doelstellingen kunnen aanscherpen. De komende tijd
moeten de 195 landen een financiële bijdrage leveren aan onderzoek naar duurzame en
klimaatbestendige technieken en ontwikkelingen.
Eman sprak donderdag ook uit naam van het Koninkrijk de VN toe over de invoering van de
duurzame VN ontwikkelingsagenda 2016-2030, bestaande uit 17 duurzame doelen, die op haar
beurt weer zijn onderverdeeld in 169 subdoelen. Tijdens zijn presentatie stelde hij dat het hele
Koninkrijk zich onder andere gaat inzetten om gemarginaliseerde groepen en mensen in de
samenleving een stem te geven en hen de mogelijkheid te bieden om volledig mee te participeren in
de maatschappij op zowel economisch als sociaal gebied. Daarnaast gaat het Koninkrijk zich volgens
Eman inzetten om op een duurzamere manier met water om te gaan.
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Leden van de United Nations Development Programme (UNDP) bezochten onlangs Aruba om te
praten hoe ons eiland de zeventien VN duurzaamheidsdoelen handen en voeten gaat geven. Volgens
het UNDP moet Aruba als voorbeeld fungeren voor andere Small Island Developing States (SIDS) in
de regio. De leden van UNDP spraken met verschillende leden van de regering, met mensen uit de
privésector en andere instanties. Nog onduidelijk is of dit UNDP-plan doorgaat.

25 april: Geschillenregeling via amendement’
ORANJESTAD — Parlementariër en fractieleider voor PDR Andin Bikker meent dat een
geschillenregeling voor het Koninkrijk ook te realiseren is middels een amendement. Hij heeft
daarvoor een concept opgesteld.
Bikker denkt dat dit kan als uitbreiding op het huidige artikel 12a van het Statuut. Dit naar aanleiding
van het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) tot wijziging van het Statuut, dat
eind mei zal worden behandeld. Dat wetsvoorstel haalt in de memorie van toelichting twee
geschillen tussen de landen aan die zich destijds hebben voorgedaan en verwijst ook naar het
democratisch deficit en het Contactplan, de voorloper van het Interparlementair Koninkrijksoverleg
(Ipko). Volgens Bikker is dat voldoende verband voor een amendement.
Om de materie inzichtelijk te maken, heeft Bikker een concept-amendement opgesteld op het
wetsvoorstel van Van Laar dat hij vandaag aan collega’s en de voorzitters van de delegaties stuurt
om hun mening te vragen en, indien zij positief zijn, om te kijken of het gezamenlijk kan worden
ingediend. “Ik kwam op het idee nadat ik het artikel over het wetsvoorstel van Van Laar in de krant
las en net bezig was met een alternatief voor de Staten van Aruba met betrekking tot het
onderwerp.”
Bikker laat weten dat het concept-amendement ook naar de wetgevingsafdeling van de Tweede
Kamer en naar enkele hoogleraren en staatsrechtdocenten wordt gestuurd voor advies en verdere
ondersteuning met betrekking tot wetgevingstechniek.

29 april: SP: Opvallend veel belastingverdragen Caribische landen
DEN HAAG — In belastingverdragen die Nederland namens Aruba, Curaçao en St. Maarten sluit, is
extra aandacht voor belastingontduiking misschien verstandig. De oppositiepartij SP merkt dit op in
een brief aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.
De Nederlandse regering stuurde de Tweede Kamer onlangs een overzicht met verdragen waar nog
over onderhandeld wordt, zoals tientallen luchtvaartverdragen voor Curaçao en St. Maarten, maar
ook veel verdragen waarmee een dubbele belastingheffing wordt voorkomen.
De SP vindt dat er opvallend veel belastingverdragen namens de drie Caribische landen worden
gesloten, waaronder één tussen Aruba en Panama. “Welke rol spelen de Panama Papers bij deze
onderhandelingen? Hebben deze tot wijzigingen in de onderhandelingen geleid?” vraagt de partij,
verwijzend naar de uitgelekte documenten over belastingontduiking. De SP wil weten of bij
onderhandelingen extra aandacht is voor garanties tegen belastingontduiking of -ontwijking.
“Worden verdragsmisbruik en agressieve belastingplanning ook in verdragen ten behoeve van
Curaçao, St. Maarten en Aruba zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt?”
Het CDA wil onder meer weten waarom verdragen namens de Caribische landen soms de vorm
krijgen van een volwaardig verdrag over dubbele belastingen en soms beperkt blijven tot de
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uitwisseling van gegevens. De andere partijen hadden geen specifieke vragen over verdragen voor
het Caribisch gebied.

29 april: Hof-uitspraak over Murray blaast Statuut op’
DEN HAAG — De veroordeling van Nederland voor de schending van de rechten van moordenaar
James Murray heeft vergaande gevolgen voor het Koninkrijk. “Dit vonnis blaast in feite het Statuut
op”, aldus Tweede Kamerlid André Bosman. De VVD’er kreeg gisteren steun van een
Kamermeerderheid voor een debat met minister Ronald Plasterk en een schriftelijke reactie van de
Nederlandse regering.
Murray werd in 1980 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de
zesjarige Darly Lai. Vanuit de gevangenis, eerst in Curaçao en vervolgens in Aruba, stuurde hij
herhaaldelijk verzoeken om gratie, maar die werden afgewezen. Ook kreeg hij onvoldoende
psychische begeleiding. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde deze week dat
Murray zich daarmee in een inhumane uitzichtloze situatie bevond, zodat zijn mensenrechten
geschonden werden. In 2014 kreeg Murray uiteindelijk wel gratie, maar om gezondheidsredenen.
Murray had kanker en overleed datzelfde jaar.
Het vonnis leidt in Nederland tot een discussie over de vervroegde vrijlating van levenslang
gestraften met psychische problemen, maar vraagt ook om een discussie over het Koninkrijk, vindt
de Tweede Kamer. Niet Curaçao of Aruba werden veroordeeld voor mensenrechtenschendingen,
maar Nederland. “Het Europees Hof gaat volledig voorbij aan het Statuut. Volgens het Hof is de
Nederlandse staat verantwoordelijk voor de rechten van mensen, zelfs tot op het niveau van
gedetineerden, en moet Nederland geen afwachtende houding aannemen, maar pro-actief
optreden”, aldus Bosman. “Als Nederland verantwoordelijk is voor de mensenrechten, heeft dat ook
gevolgen voor de Isla en ook voor financiën.”
Bosman is zowel benieuwd naar de visie van de Nederlandse regering als naar de reactie van Aruba,
Curaçao en St. Maarten. Tijdens de laatste plenaire vergadering voor het reces vroeg hij om een
debat met Plasterk. Hij kreeg onder meer de steun van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, die
ook om een schriftelijke reactie vroeg. “Zoals ik het zie, zullen wij verantwoordelijk worden voor heel
veel zaken op de eilanden waar we niet verantwoordelijk voor willen zijn en waarvan men op de
eilanden ook niet wil dat wij er verantwoordelijk voor zijn”, aldus Van Raak.
PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar merkte op dat het vonnis in ieder geval gevolgen heeft voor
Aruba, Curaçao en St. Maarten, ook als er geen consequenties zijn voor het Koninkrijk. “Als het
Statuut ongewijzigd blijft, kunnen de autonome landen gewoon invulling gaan geven aan deze
uitspraak en de gevolgen ervan”, zei Van Laar. Naast de PvdA en de SP steunden ook het CDA en de
SGP het verzoek om een brief van de regering en een debat. PVV en Groen Links laten de steun voor
een debat afhangen van de schriftelijke reactie.

Financiën en economie
01 april: Zorgen VVD na laatste CBA-cijfers
DEN HAAG — De publicatie van nieuwe cijfers door de Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft geleid
tot nieuwe zorgen van de VVD over de financiële situatie van Aruba. Tweede Kamerlid André
Bosman constateert dat de CBA andere prognoses heeft dan de regering en het College Aruba
financieel toezicht (CAft) en hij vraagt minister Ronald Plasterk om opheldering.
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De CBA publiceerde gisteren cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar en daarmee ook voor
geheel 2015. Het totale financieringstekort van de overheid voor 2015 komt volgens de centrale
bank uit op 201,7 miljoen florin in plaats van de 98 miljoen waar het CAft en de regering op
rekenden. “Kunt u aangeven wat het begrotingstekort van Aruba in 2015 was? Kunt u aangeven
waarom het bedrag van het begrotingstekort volgens de Centrale Bank van Aruba anders is dan
genoemd in de cijfers van het CAft?”, aldus Bosman in een brief aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
Een hoger financieringstekort heeft als gevolg dat er niet voldaan wordt aan de afspraak om het
tekort tot maximaal 3,7 procent van het bruto binnenlands product terug te brengen in 2015, zegt
Bosman in een toelichting. “Het probleem is dat er telkens afspraken worden gemaakt met Aruba,
maar dat die structureel niet worden nagekomen.”
Daarnaast wijst Bosman op het Arubaanse verzoek aan Nederland om een internationale lening af te
sluiten, een verzoek waar het CAft een positief advies voor gaf. Bosman wil weten of de
Rijksministerraad daar al toestemming voor heeft gegeven en wat de gevolgen zijn als achteraf blijkt
dat die toestemming op basis van verkeerde prognoses is gegeven.
Verder benadrukt de VVD’er in zijn brief aan Plasterk dat de regering van Mike Eman eigenlijk geen
goed excuus heeft om de afspraken niet na te komen, zeker vergeleken met St. Maarten, dat politiek
minder stabiel is. Om die reden vraagt Bosman of de minister het met hem eens is dat er op Aruba
geen recente wisseling van de regering is geweest en dat er geen sprake is van een coalitie van meer
partijen. Om te voorkomen dat de minister met een simpel ‘ja’ antwoordt, vraagt hij bovendien of
Plasterk elke vraag afzonderlijk wil beantwoorden.

02 april: Plannen haven Oranjestad in juli klaar
ORANJESTAD — Nu de containerhaven officieel verhuisd is naar Barcadera, wordt hard gewerkt om
ontwerpen te maken voor de indeling en invulling van het oude haventerrein in Oranjestad. In juli
moet de eerste ruwe schets er liggen en besproken worden in de ministerraad.
De eerste vier maanden assisteert Port of Amsterdam (PoA) de Arubaanse havenautoriteit APA
daarbij. APA en Amsterdam hebben daarvoor een samenwerkingsverband gesloten. In de eerste fase
van het plan worden drie gebieden vastgesteld, aldus financieel directeur van APA, Humphrey
Tromp. Dit wordt gepresenteerd en gaat naar de ministerraad. Deze moet goedkeuring geven voor
het overgaan naar de volgende fase, waarin een masterplan wordt gemaakt.
Het staat vast dat het gebied, samen met de voormalige Freezone, een commercieel centrum moet
worden, dat aansluit op de cruiseterminal. De terreinen zullen worden uitgegeven in ondererfpacht.
Belangrijk daarbij is dat de bedrijven niet mogen concurreren met de winkeliers en horeca in de
mainstreet, aldus Tromp. Het mag ook geen toeristen weghalen uit de binnenstad, maar het moet
elkaar versterken. “Het is een grote uitdaging voor APA om daarin balans te vinden.” Momenteel is
een ‘vlekkenplan’, waarop ruwweg een indeling van het terrein staat, in de maak. “Er zijn veel
partijen geïnteresseerd, zowel lokale als internationale partijen.” Het gaat om zo’n dertig tot veertig
geïnteresseerden.
Jossy Figaroa, algemeen directeur van APA, laat weten dat de ontmanteling van het Freezone-terrein
voorspoedig verloopt, maar niet al te snel gaat. Dat komt omdat zoveel mogelijk materiaal
gerecycled wordt en het slopen kost daardoor meer tijd.
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05 april: 27 Arubaanse bedrijven in Panama Papers
ORANJESTAD — Aruba wordt meermalen genoemd in de enorme gelekte verzameling documenten,
beter bekend als de Panama Papers, van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca. In deze
documenten zouden 27 bedrijven, drie cliënten en dertig aandeelhouders uit Aruba genoemd
worden. Dat blijkt uit informatie gepubliceerd door redacteur Brian Kilmartin van The Irish Times.
Afgelopen zondag 3 april publiceerden talloze media tegelijkertijd de eerste resultaten van
onderzoek naar de Panama Papers. Uit de documenten van het bedrijf, dat zich specialiseert in
handelsrecht, trustdiensten en adviezen aan investeerders, blijkt op wereldwijde schaal
belastingontwijking, aanwijzingen voor belastingfraude en andere illegale activiteiten, zoals het
omzeilen van handelssancties of omkoping, onder andere door prominente personen. Naast Aruba
worden ook Curaçao en St. Maarten genoemd.
Het is niet de eerste keer dat Aruba naar voren komt in uitgelekte financiële documenten. In het
journalistieke onderzoek Swiss Leaks dat vorig jaar februari gepubliceerd werd, werd een uitgebreid
systeem van belastingfraude ontrafeld. Het systeem zou zijn opgezet met instemming en
medewerking van de Britse bank HSBC via haar Zwitserse dochteronderneming HSBC Private Bank.
Uit dit onderzoek blijkt dat vijf cliënten van de betreffende bank Arubanen zijn en dat zij op elf
verschillende Zwitserse bankrekeningen voor naar schatting bijna een half miljard dollar hebben
staan. Overigens benadrukt ICIJ dat er legitieme redenen zijn voor het hebben van een Zwitserse
bankrekening. Vermelding in het onderzoek wil dus ook niet zeggen dat de betrokken personen of
bedrijven de wet hebben overtreden.
In een artikel gepubliceerd door Vrij Nederland gisteren over de Panama Papers, wordt de
Arubaanse officier van justitie, Bart Schmitz, aangehaald. Hij liet in 2014 al aan het blad weten dat je
‘eigenlijk meteen een Panamese vennootschap moet aanschaffen, als je geld wilt witwassen’.
Schmitz probeerde voor een witwasonderzoek informatie te krijgen vanuit Panama. Hij vervolgde
vastgoedbedrijf Arrowplus Holding SA en wilde de bestuurder van de vennootschap achterhalen. Die
zat echter in Panama waar het ‘heel moeilijk is om een dagvaarding te betekenen’. Schmitz was
vanochtend niet bereikbaar voor een reactie.

06 april: Land loopt 11 miljoen winstbelasting mis
ORANJESTAD — Aruba Bank hoeft de aanslag winstbelasting voor 2003, ter waarde van ruim elf
miljoen florin, niet te betalen. Een uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg in januari van dit jaar
wijst uit dat de aanslag al op 1 januari 2012 is verjaard. De Belastingdienst was twee weken te laat
met de eerste ‘stuitingshandeling’.
Uit de uitspraak, die onlangs openbaar werd gemaakt, blijkt dat op 30 maart 2007 de Belastingdienst
een definitieve aanslag winstbelasting voor het jaar 2003 oplegt aan Aruba Bank, ter waarde van
bijna 11,3 miljoen florin. Op 25 april tekent Aruba Bank bezwaar aan tegen deze aanslag. Op
dezelfde dag dient de bank een apart verzoek in voor uitstel van betaling. De Belastingdienst
reageert echter op geen van beide brieven. Pas op 15 februari 2012, bijna vijf jaar na dato, stuurt de
Belastingdienst een aanmaning naar Aruba Bank.
Op 13 maart reageert Aruba Bank hierop met de mededeling dat de Belastingdienst nooit heeft
beslist over hun bezwaarschrift. Bovendien betwist Aruba Bank het hele bedrag van de definitieve
aanslag. Toch wordt opnieuw om uitstel van betaling gevraagd. De Belastingdienst stuurt op 22 mei
2012 een dwangbevel. Vijf maanden later, op 19 oktober, stuurt Aruba Bank een brief naar de
Belastingdienst waarin de bank claimt dat de aanslag over 2003 inmiddels is verjaard. Bij wet is
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namelijk geregeld dat de verjaringstermijn voor aanslagen vijf jaar is vanaf het moment dat ze
invorderbaar worden. Tussen 30 maart 2007 en 15 februari 2012 heeft de Belastingdienst niet van
zich laten horen, aldus Aruba Bank.
Pas op 24 juni 2014 dreigt de Belastingdienst met beslaglegging naar aanleiding van dwangschriften
voor aanslagen van de winstbelasting over 2001, 2002 en 2003. Diezelfde dag tekent Aruba Bank
verzet aan tegen de tenuitvoerlegging van die dwangschriften. Uiteindelijk gaan Aruba Bank en de
Belastingdienst met elkaar om tafel. Er worden overeenkomsten opgesteld voor de
winstbelastingaanslagen van 2001 tot en met 2010 en afspraken gemaakt voor de fiscale
behandeling van de debiteurenvoorziening in de jaren 2011-2019. De definitieve aanslag 2003 blijft
in stand, maar Aruba Bank behoudt het recht om zich voor de civiele rechter op verjaring te
beroepen.
Het Land Aruba stelde dat Aruba Bank niet ontvankelijk was, omdat de tenuitvoerlegging van een
dwangschrift niet kan worden geschorst mits verzet wordt aangetekend bij de Belastingdienst en
binnen een maand na dagtekening bij het gerecht. Dit laatste had Aruba Bank volgens de dienst niet
gedaan. Daarnaast stelt het Land dat de verjaring niet geldig is, omdat op het verzoek om uitstel van
betaling op 15 juni 2007 wel degelijk bij beschikking is beslist. Om deze reden is de verjaring in de
periode 15 juni 2007 tot en met 11 februari 2012 geschorst geweest. Op 12 februari 2012 heeft de
Belastingdienst naar eigen zeggen de Aruba Bank gemaand en op 22 mei 2012 zijn diverse
dwangschriften uitgestuurd. De aanslag 2003 zou daarom pas in 2017 verjaren. Mocht het gerecht
alsnog vinden dat de aanslag wel is verjaard, dan stelt het Land dat de verjaarde aanslag door de
vaststellingsovereenkomst van 2014 is omgezet in een afdwingbare verbintenis.
De rechter oordeelde dat de Belastingdienst in 2014 ondanks dreigementen uiteindelijk niet is
overgegaan tot beslaglegging. Dat betekent dat tenuitvoerlegging van de dwangschrift kennelijk niet
aan de orde was en dus dat de claim van het Land dat Aruba Bank niet ontvankelijk is, niet opgaat.
De aanslag is volgens de rechter verjaard, omdat tussen 2007 en 2014 geen enkele handeling is
verricht om de verjaring te stuiten. Bovendien heeft Aruba Bank de belastingschuld nooit erkend.
Dat er uitstel van betaling werd gevraagd, betekent niet dat de schuld wordt erkend, aldus het
Gerecht. Het Land stelt dat over het uitstel bij beschikking is beslist, maar de Belastingdienst heeft
Aruba Bank daar niet over ingelicht. Uiteindelijk is de aanslag op 1 januari 2012 verjaard. De eerste
aanmaning verscheen op 15 februari van dat jaar. Te laat, aldus het Gerecht. De overeenkomst
tussen Aruba Bank en de Belastingdienst in 2014 houdt niet in dat Aruba Bank akkoord gaat met de
aanmaning.
Zowel Belastingdienst-woordvoerder Meverly Romano als minister van Financiën Angel Bermudez
wil vanwege geheimhoudingsplicht omtrent specifieke gevallen niet inhoudelijk ingaan op de zaak.
Wel zegt de minister uit eigen ervaring te weten dat het verjaren van aanslagen ‘een vaak
voorkomende situatie is waaraan een aantal factoren debet is’. Bermudez wijst op wat hij een
archaïsche belastingwetgeving noemt, maar ook op ‘ons onvolmaakte computersysteem en
menselijk gedrag’. Er is een achterstand in de invordering van in totaal 2 miljard florin. Volgens
Bermudez is dit deels ontstaan doordat belastingplichtigen telkens bezwaar en beroep aantekenen.
“Dit is dus de voornaamste bron voor verjaring”, aldus de minister. “Daarom is hervorming en
modernisering van de fiscale wetgeving een must. De VAS is hiervan een mooi voorbeeld, want
winstbelasting moet nu op aangifte betaald worden. Dus geen jarenlange uitstel meer. De
modernisering van belastingwetten en een volmaakte automatisering moeten straks dit soort
misstanden definitief voorkomen.” Bermudez wijst erop dat er hard wordt gewerkt om de
achterstanden in de invordering weg te werken. “Hiervoor vragen we al twee jaar tevergeefs
ondersteuning van Nederland.” Amigoe heeft voor het sluiten van deze editie geen reactie kunnen
ontvangen van Aruba Bank.
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08 april: Centrale Bank verwacht lichte economische groei 2016
ORANJESTAD — De Centrale Bank van Aruba (CBA) verwacht dat de (reële) economie dit jaar met
slechts 1,1 procent groeit. Deze groeiprognose is onder meer gebaseerd op de verwachting dat de
consumentenuitgaven (-0,2 procent) en overheidsuitgaven en -investeringen (respectievelijk -0,4 en
-0,7 procent) krimpen. Wel verwacht de CBA een groei in private-investeringen, toerisme en import.
Vorig jaar groeide de Arubaanse economie nauwelijks met 0,1 procent. De nominale groei bedroeg 2
procent. Vergeleken met 2014 namen vooral de consumentenuitgaven en de investeringen af. de
Inflatie bleef stabiel op 0,5 procent in 2015. Dat blijkt uit een update van de Economic Forecast
Monitor (EFM) op de CBA-website deze week. In de vooruitzichten houdt de Centrale Bank ook
rekening met de mogelijkheid dat de olieraffinaderij in San Nicolas heropend wordt. Als de
raffinaderij opnieuw in bedrijf wordt genomen, draagt dat volgens CBA significant bij aan de
economie. Dat vertaalt zich in een gewijzigde prognose van 6,7 procent groei in 2016. Mocht de
raffinaderij definitief niet meer opengaan maar wel ontmanteld worden, dan komt de groeiprognose
van CBA voor 2016 uit op 1,9 procent. De gemiddelde 12-maandsinflatie komt dit jaar naar
verwachting uit op 1 procent.
Aruba doet het internationaal gezien niet slecht. Ontwikkelde economieën zoals die van de
Verenigde Staten, Nederland, Canada en Japan verwachten een groei van 1 tot 2,5 procent dit jaar.
Als wordt gekeken naar de Latijns-Amerikaanse markt, dan laat dat een gemengd beeld zien. De
economie van Brazilië en Venezuela krimpen naar verwachting met respectievelijk 1,6 en 4,6
procent. De groeiprognose voor andere Latijns-Amerikaanse landen ligt tussen de 2,5 en 3,5
procent.

09 april: Pullmantur stopt met cruises naar Aruba
ORANJESTAD — Rederij Pullmantur laat vanaf 1 november van dit jaar de haven van Aruba links
liggen. Niet alleen Aruba wordt uit het vaarschema geschrapt, ook de havens van Curaçao en
Panama worden vanaf die datum niet meer bezocht.
Raul Manotas, Chief Commercial Officer van Curaçao Ports Authority en Economie-minister Eugene
Rhuggenaath bevestigden dat gisteren tegenover het Antilliaans Dagblad. Volgens Manotas is één
van de redenen de slechte economische situatie in Venezuela. Hierdoor verslechtert de situatie met
de dag en gaan toeristen er niet meer graag heen. De rederij kiest dan ook voor havens waar ze het
meeste profijt van hebben. Manotas licht toe: “Daarom hebben ze op dit moment voor Europa
gekozen en het westelijke gedeelte van het Caribisch gebied.”
Aruba was een zogeheten intraport waar cruisepassagiers konden op- en afstappen. Deze
mogelijkheid verdwijnt nu. Ronella Tjin Asjoe-Croes, directeur Aruba Tourism Authority (ATA), laat
aan Amigoe weten het besluit van Pullmantur te ‘betreuren’. Ze licht toe dat het niet alleen de
aandacht heeft van ATA, maar ook van Toerisme-minister Otmar Oduber en Aruba Port Authority
(APA). “We hebben deze situatie direct besproken met Pullmantur en zijn ook in gesprek geweest
met andere cruiselines.” Croes voorziet niet direct gevolgen voor de huidige groei van het
cruisetoerisme. “Inclusief de annuleringen van Pullmantur, verwacht Aruba een groei van
cruisetoeristen te zien van 5,6 procent in vergelijking met 2015.”
Volgens ATA legt Pullmantur vanaf november aan in de havens van Puerto Limon (CR), Colon in
Panama, Cartagena in Colombia, Grand Cayman en Jamaica.
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09 april: Extra zomervluchten KLM naar Aruba
ORANJESTAD — Vliegmaatschappij KLM merkt dat vanuit Nederland steeds meer vraag is naar
vluchten richting de Arubaanse en Bonaireaanse zon. Om die reden zetten zij tussen 8 juli en 4
september vanaf Amsterdam extra vluchten in naar deze Caribische bestemmingen. Vanaf dan vliegt
KLM met een Airbus 330-200 ook op zondag vanuit Nederland naar ons eiland en Bonaire. Hiermee
komt het wekelijks aantal vluchten op zes maal per week. “Wij zijn zeer verheugd extra capaciteit in
te kunnen zetten op deze route en hopen hiermee aan de grote vraag in de zomervakantie-periode
te voldoen”, aldus Pieter de Man, Regional General Manager Air France KLM Caribbean & Suriname
in een persbericht.

12 april: Jaarlijkse toerismeconferentie trekt vooral Zuid-Amerikanen
ORANJESTAD — Ruim honderd toerisme-experts uit Latijns-Amerika zijn aanwezig op de 27e editie
van Aruba’s jaarlijks toerismeconferentie CATA. Bezoekjes aan hotels en andere op het toerisme
gerichte projecten worden afgewisseld met lezingen en discussies, waarbij de focus ligt op het
verder ontwikkelen van het toerisme.
De deelnemers zijn afkomstig uit Colombia, Argentinië, Chili, Brazilië, Paraguay, Peru, Bolivia,
Panama, Venezuela, Mexico, Suriname, Uruguay en Ecuador. Daaronder zijn touroperators,
vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen en hotels.
Er zijn verschillende presentaties en exposities. Zoals professor Carlos Rosales die spreekt over
‘Geluk als hulpmiddel van verkoop’. Verder worden de bezoekers op de hoogte gebracht van de
verbeteringen die Aruba recent uitvoerde aan de mainstreet en de binnenstad en brengen zij een
bezoek aan musea.
Minister Oduber had in het kader van de conferentie een brainstormsessie met Arubaanse
toerismepartners, namelijk ATA, de Centrale Bank, de Kamer van Koophandel, restaurants,
werkgeversorganisatie ATIA, hotel- en toerismeorganisatie Ahata, San Nicolas Business Association,
Aruba Timeshare Association, havenautoriteit APA en de Aruba Luxury Retail Association. Tijdens de
sessie spraken zij over hoe zij toeristen meer geld willen laten uitgeven op Aruba. Morgen heeft de
minister een soortgelijke sessie met stakeholders van het Arubaanse toerisme, zoals touroperators
en taxichauffeurs.

12 april: ‘Alternatieven aanboren om straks leemte Pullmantur op te vullen’
ORANJESTAD — Ondanks de annulering van cruisemaatschappij Pullmantur verwacht Aruba Tourism
Authority (ATA) nog steeds een groei van het cruisetoerisme dit jaar. Om de reductie die ontstaat op
te kunnen vangen, werken de Toerisme-ministers van Aruba, Curaçao en Panama samen aan ‘een
duurzaam alternatief’, aldus de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling, Eugene
Rhuggenaath.
“Curaçao heeft een proactieve houding aangenomen om het wegvallen van de wekelijkse bezoeken
het hele jaar door van het cruiseschip de ‘Monarch’ van Pullmantur, met ingang van 1 november dit
jaar, op te vangen”, zegt Rhuggenaath. Zo heeft Curaçao in samenwerking met de Curaçao Tourist
Board, de Curaçao Ports Authority (CPA) en - omdat ook Aruba voor Pullmantur wegvalt - de
Arubaanse toerismeorganisatie ATA, ‘een aantrekkelijk ‘incentive’-pakket samengesteld om de
eigenaar van Pullmantur, de Royal Caribbean, alsnog te prikkelen om deze bestemmingen aan te
blijven doen’.
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De minister vertelt dat voor volgende week een gesprek gepland staat met Royal Caribbean en begin
mei ook nog met Pullmantur. “Ook is sprake van een krachtenbundeling tussen collega-ministers die
Toerisme in hun portefeuille hebben van Aruba, Curaçao en Panama, om tot een duurzaam
alternatief te komen.” De minister geeft aan hierover overleg te hebben gevoerd tijdens zijn
werkbezoek aan Panama. Verder stelt hij dat ook gekeken wordt naar landen zoals Cuba en
Colombia – zoals bekend is het toerismeverkeer uit laatstgenoemd land na de afschaffing van
visumplicht naar Aruba en Curaçao sterk toegenomen – om samenwerking binnen een ‘multidestination’-principe in zowel cruiseverkeer als luchtverkeer te bewerkstelligen. “Daarover heeft
men reeds ook met Cuba gesproken. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om een route te
promoten waarbij bijvoorbeeld Amerikaanse cruiselijnen via de geliefde bestemming Cuba, door
kunnen varen via Panama en Colombia om vervolgens Aruba en Curaçao aan te blijven doen.” Zo
heeft Disney Cruises bekendgemaakt om vanaf 2017 Aruba en Curaçao toe te voegen aan hun ZuidCaribische routes.
Ook ATA werkt binnen Aruba aan alternatieven. Het verkeersbureau laat weten dat Aruba goede
beoordelingen krijgt van passagiers van Pullmantur en Aruba voor hen nog steeds een aantrekkelijke
bestemming is. Daarom zijn zij in gesprek met andere cruisemaatschappijen om te kijken of zij Aruba
toe willen voegen aan hun routes. “Samen met Aruba Ports Authority en het ministerie van
Toerisme werken we aan het opvangen van deze reductie.” De prognoses voor de cruise-industrie
van dit jaar waren al gemaakt en moeten bijgesteld worden. Voor Aruba gaat het om een
vermindering van 27 calls en 54.000 passagiers. Toch blijft ATA een groei verwachten van 5,6
procent ten opzichte van 2015. In november, toen de wijziging van Pullmantur bekend werd, stelde
ATA de groeiprognose al bij van 15 naar 9 procent en later naar 5,5 procent. De verwachte groei
baseert de organisatie op de eerste drie maanden van dit jaar, waarin een groei van maar liefst 30,5
procent te zien was in het aantal passagiers (+64.854) en er 24 calls meer waren dan in dezelfde
periode vorig jaar (+21,1 procent).

13 april: CAft vol vertrouwen over Aruba
DEN HAAG — Het College Aruba financieel toezicht (CAft) bleek overwegend optimistisch over de
financiële situatie op Aruba. “Een enorme prestatie”, zei voorzitter Age Bakker over de vermindering
van het aantal mensen in dienst van de overheid. Ook over het begrotingstekort van 2 procent in
2015 was hij positief, hoewel hij nogmaals benadrukte dat dit vooral het gevolg was van incidentele
meevallers en niet van structurele maatregelen. Verder sprak hij de hoop uit dat ook Aruba op
termijn geld via Nederland kan lenen en dus minder rente hoeft te betalen. “Nu gaat nog van elke
dollar zestien cent naar rente”, zei hij.
Het College financieel toezicht heeft zijn eerste en mogelijk tevens laatste werkbezoek aan
Nederland gebruikt om te wijzen op de enorme prestatie die geleverd is door het Caribisch deel van
het Koninkrijk. Betrokkenen van ministeries en het parlement zijn in feite goed op de hoogte, maar
daar buiten bestaat een hardnekkig beeld dat veel geld naar het Caribisch gebied gaat, zei voorzitter
Age Bakker. “Soms zijn de beelden over en weer niet helemaal juist. Sommige mensen denken dat er
heel veel geld naar de landen gaat, maar ze moeten hun eigen broek ophouden. Er is goede
vooruitgang geboekt, is onze algemene boodschap”, zei Bakker.
Bakker en zijn CAft-colleges presenteerden in Den Haag hun jaarverslag voor 2015, dat het beeld uit
de eerder voortgangsrapportages bevestigde. De presentatie gaf Bakker ook de mogelijkheid om
uitleg te geven over actuele ontwikkelingen, zoals de vragen van VVD-Tweede Kamerlid André
Bosman over de meest recente cijfers van de Arubaanse Centrale Bank. De cijfers voor het
begrotingstekort die daarin genoemd werden, waren hoger dan de cijfers die het CAft gebruikte.
Bakker legde uit dat dit het gevolg is van verschillende methodes. Het CAft houdt in feite ook
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rekening met bedragen die nog niet concreet zijn overgemaakt, zoals bijvoorbeeld dividenden. De
jaarrekening voor 2015 zal uiteindelijk uitsluitsel geven.
Het CAft voerde in Den Haag ook overleg met het ministerie van Financiën over de Public Private
Partnership projecten en de wijze waarop en in welke jaren financiële verplichtingen voor de
Arubaanse overheid op de begroting verwerkt moet worden. Een beslissing hierover is echter nog
niet genomen.
Uit het jaarverslag voor 2015 blijkt verder dat voor het huidige jaar nog nieuwe uitdagingen en
onzekerheden zijn, zoals de mogelijke heropening van de raffinaderij, die overigens ook bij een
ontmanteling werk op zal leveren. Verder moet Aruba uiterlijk in september ook de jaarcijfers van de
collectieve sector rapporteren. Volgens de Raad van Advies van Aruba zal het tekort van de overheid
daardoor nog lager uitvallen, maar het CAft houdt een slag om de arm.
De economische groei komt dit jaar zoals bekend naar verwachting uit op slechts 0,1 procent door
tegenvallende inkomsten uit toerisme en tegenvallende uitgaven door consumenten. “Door de in
2015 doorgevoerde premieverhogingen voor ziektekosten en door onzekerheid over mogelijke
toekomstige belastingverhogingen is de consument voorzichtig geworden”, aldus het CAft.
Inkomsten uit toerisme zullen naar verwachting weer toenemen en er zijn verschillende projecten
gepland, waaronder de uitbreiding van het vliegveld en het wegennet, de voortzetting van de bouw
van het ziekenhuis en werkzaamheden aan hotels.
Tot slot wijst het CAft nog op het belang van gezonde overheidsfinanciën in combinatie met een
flexibelere arbeidswetgeving. “De zorgelijke ontwikkeling van de overheidsfinanciën (heeft) een
deuk teweeg gebracht in het vertrouwen dat de overheid de financiële problemen het hoofd kan
bieden. Daadkrachtig overheidsbeleid waarbij voldoende inspanning wordt aangewend om de
inkomsten te verhogen terwijl de groei in de uitgaven duurzaam beteugeld wordt, is een
noodzakelijke voorwaarde om dit vertrouwen terug te winnen”, aldus het CAft.

14 april: CBA: Geldhoeveelheid februari afgenomen
ORANJESTAD — De geldhoeveelheid is in februari met 16,4 miljoen afgenomen tot 3.844,8 miljoen
florin, vergeleken met de maand daarvoor. Dat kwam door een krimp van het netto binnenlands
actief met 79,2 miljoen florin, deels tenietgedaan door een expansie van de netto buitenlandse
activa van 62,7 miljoen florin.
Dat blijkt uit de samenvatting van het maandverslag van de Centrale Bank van Aruba (CBA) over de
maand februari. De stijging van de netto buitenlandse activa was het gevolg van netto-aankopen van
deviezen ter waarde van 224,7 miljoen florin door commerciële banken. Deze aankopen werden
getemperd door de netto-omzet van buitenlandse valuta ter waarde van 162,1 miljoen florin. De
daling in de binnenlandse component van de geldhoeveelheid kwam door inkrimping van zowel de
niet-krediet gerelateerde balansposten als de binnenlandse kredietverlening van respectievelijk 76,9
miljoen en 2,3 miljoen florin.
Het binnenlandse krediet daalde als gevolg van een daling van de vorderingen op de private sector
van 3 miljoen florin en een lichte stijging van 0,8 miljoen florin in de netto vorderingen van de
bancaire sector op de publieke sector. Vorderingen op de private sector namen af als gevolg van
daling van leningen aan ondernemingen ter waarde van 6,1 miljoen florin en consumentenkredieten
van 2,1 miljoen florin. Het uitstaande bedrag aan hypotheken nam daarentegen toe met 4,4 miljoen
florin.
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Het gemiddelde prijsniveau daalde dit jaar (tot en met februari) met 0,6 procent. Dat lag vooral aan
het feit dat wonen gemiddeld goedkoper werd. En dat had weer te maken met een daling van de
stroomtarieven. De sectoren ‘Recreatie en Cultuur’ alsook ‘Restaurant en Hotels’ werden duurder.
De gemiddelde twaalfmaandsinflatie kwam in februari uit op 0,2 procent.
Het aantal verblijfstoeristen kwam in februari uit op 96.185, dat is 6,9 procent meer dan in februari
2015. De groei van het aantal toeristen lag aan een toename van bezoekers uit de LatijnsAmerikaanse markt (11,1 procent) en de Noord-Amerikaanse markt (3,6 procent). Het aantal
cruisetoeristen groeide ook met 5,507 (7,2 procent) tot 81.574 vergeleken met dezelfde maand
vorig jaar. Het aantal cruiseschepen dat de haven in Oranjestad aandeed, bleef met 38 stuks gelijk
aan februari 2015.

14 april: Atia waarschuwt voor prijsstijgingen na verhoging haventarieven
ORANJESTAD — Werkgeversorganisatie Atia waarschuwt opnieuw dat Aruba moet letten op haar
prijsniveau om zichzelf niet uit de markt te prijzen. Aanleiding voor de waarschuwing is het recente
nieuws dat de tarieven voor het afhandelen van vracht in de nieuwe containerhaven in Barcadera dit
jaar met 4 procent zijn gestegen. Atia doet een beroep op de regering om de invoerrechten te
verlagen, om zo de haventarieven ook weer terug te dringen.
Vrijwel alles wat in Aruba verkocht wordt, moet geïmporteerd worden. De import van al deze
goederen gaat voor een groot deel via de containerhaven. Dat de haventarieven dit jaar zijn
gestegen en ook volgend jaar en in 2018 met 4 procent stijgen, baart daarom Atia zorgen. De
commercie heeft volgens de werkgeversorganisatie ‘onvoldoende ruimte om de stijgende kosten te
absorberen’. Dat betekent dat bedrijven hun kosten gaan doorberekenen en de consumentenprijzen
stijgen.
De afgelopen jaren wijst Atia de regering continue op deze trend. Deze waarschuwingen hebben
echter weinig resultaat gehad, aldus Atia. “Met een kleine afzetmarkt die bovendien vrijwel volledig
afhankelijk is van import, zorgt elke kostenverhoging voor prijsstijgingen.” Dat werkt inflatie in de
hand en verlaagt dus de koopkracht.
Om opheldering te krijgen over de tariefsverhoging voor zeevracht, vergaderde Atia onlangs met
havenautoriteit APA en stuwadoorsbedrijf Astec. Uit deze gesprekken blijkt dat ook Astec
geconfronteerd is met gestegen kosten en die, om het bedrijf financieel gezond te houden, moet
doorberekenen in haar tarieven. In 2014 sprak Astec met de regering af dat de haventarieven voor
een periode van 5 jaar, jaarlijks met 4 procent verhoogd mogen worden. We zitten nu in het derde
jaar. Na 2018 worden de tarieven jaarlijks aangepast aan de gemiddelde inflatie.
De gestegen kosten hebben te maken met de nodige investeringen en verbeteringen aan de
containerhaven. Zo investeerde Astec 80 miljoen florin in de nieuwe haven in Barcadera. Het bedrijf,
dat ongeveer tachtig werknemers heeft, beheert de volledige haven waarbij havenautoriteit APA
optreedt als ‘de hoogste autoriteit’ en huurbaas. Jaarlijks worden in de containerhaven driehonderd
tot vierhonderd vrachtschepen gelost.
APA moet dit jaar bovendien een nieuwe sleepboot aanschaffen. De huidige boot, genaamd
Andicuri, wordt namelijk binnen de komende twee maanden uit de vaart genomen. De nieuwe boot
is moderner en heeft meer capaciteit. APA ziet zich genoodzaakt om daarom haar sleeptarieven te
verhogen en ook dat moet Astec in haar kosten en dus haar tarieven meenemen. APA benadrukt dat
de vervanging van deze sleepboot niets te maken heeft met de verhuizing naar de nieuwe
containerhaven en dat de aankoop van de nieuwe boot al enige tijd op de planning staat. APA gaat
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de komende dagen met scheepsagenten om tafel zitten om uit te leggen wat het motief is en wat de
gevolgen zijn van al deze veranderingen.

15 april: Minister Bermudez op het matje wegens verjaring winstbelasting
ORANJESTAD — Oppositiepartij MEP wil Financiën-minister Angel Bermudez aan de tand voelen
over de blunder van de Belastingdienst waardoor het Land 11 miljoen florin aan winstbelasting
misloopt. MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes zegt dat Bermudez wordt uitgenodigd om in de
Staten uitleg te geven.
Dat heeft MEP tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Wever-Croes refereert naar het
Amigoe-artikel ‘Land loopt 11 miljoen winstbelasting mis’ van 6 april waarin duidelijk werd dat
vanwege blunders bij de Belastingdienst de Aruba Bank haar winstbelasting (geschat op 11 miljoen
florin) over het jaar 2003 niet meer hoeft te betalen, omdat de aanslag is verjaard. “Ik vraag me af
welk beleid premier Mike Eman en minister Bermudez hanteren. Want gepensioneerden worden
wel achter de broek gezeten voor het luttele bedrag van 11 florin, maar een bedrijf dat 11 miljoen
florin schuldig is, wordt verwaarloosd”, aldus Wever-Croes.
De fractieleider zegt dat ze al enkele jaren probeert om het grote aantal verjaringen bij de
Belastingdienst onder de aandacht te krijgen. “Elke week zit ik op ons partijkantoor met burgers om
tafel om ze te helpen met aanslagen van de Belastingdienst die al verjaard zijn. Ik schrijf brieven
voor hun.” Ze vindt het spijtig dat ze de minister op het matje moet roepen en dat hij niet op eigen
initiatief uitleg komt geven. Volgens Wever-Croes is het tekenend voor deze regering: “Totaal niet
transparant.”
De problemen bij de Belastingdienst zijn echter niet alleen van deze tijd. Uit de rechterlijke uitspraak
in de zaak tussen Aruba Bank tegen het Land Aruba blijkt dat de definitieve aanslag winstbelasting
2003, in 2007 werd opgelegd. Aruba Bank ging daar direct tegen in bezwaar en vroeg tegelijkertijd
om uitstel van betaling. Daar werd niet op gereageerd. Nilo Swaen van de toenmalige MEP-regering,
was toen minister van Financiën. De eerste aanmaning werd op 15 februari 2012 gestuurd, ten tijde
van het eerste kabinet Mike Eman (AVP). Toen was de aanslag echter al verjaard.

16 april: Plasterk beantwoordt vragen over Arubaanse schuld
ORANJESTAD — Het verschil in cijfers over het begrotingstekort van de Centrale Bank Aruba (CBA)
en het Land Aruba was aanleiding voor VVD-Tweede Kamerlid André Bosman om daar vragen over
te stellen aan minister Ronald Plasterk van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarop
antwoordde Plasterk dat dit een verklaarbaar, terugkerend verschijnsel is.
“De verschillen in cijfers tussen het Land en de CBA zijn een jaarlijks in meer of mindere mate
terugkerend verschijnsel. Dit verschil is met name te verklaren uit het feit dat de financiële
overzichten van het Land Aruba (conform de comptabiliteitswetgeving) op transactiebasis zijn
opgesteld en enkel het Land Aruba bevatten”, schrijft Plasterk. “De CBA stelt daarentegen haar
overzichten op kasbasis (kasstelsel) op.” Het overzicht van de CBA bevat de ontvangsten en uitgaven
van Aruba samen met de investeringen vanuit Fondo Desaroyo Aruba (FDA). De economische
classificaties van uitgaven en ontvangsten die de CBA hanteert, wijken af van die van het Land.
Plasterk geeft daarbij als voorbeeld de dividenduitkering van overheidsbedrijven. “De CBA
verantwoordt deze op het moment van ontvangst, terwijl het Land deze verantwoordt op het
moment dat het besluit tot uitkering door de aandeelhoudersvergadering is genomen.”
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De minister laat op de vraag of Aruba zijn financiële zaken op orde heeft, weten dat de eerste
positieve resultaten van het financiële toezicht zichtbaar worden. “Echter, zo waarschuwt ook het
CAft, de houdbaarheid van de financiën op de lange termijn vergen nog de nodige structurele
maatregelen en hervormingen.”
Nederland heeft onlangs ook ingestemd met de mogelijkheid voor Aruba om internationaal geld te
lenen. Bosman wil de reden daarachter weten. Plasterk legt in zijn brief uit dat Aruba hiertoe
toestemming moet vragen aan de Rijksministerraad. “De Rijksministerraad kan instemming alleen
onthouden wanneer de belangen van het Koninkrijk zich daartegen verzetten. Ik heb advies
gevraagd aan het CAft. Het CAft heeft geadviseerd in te stemmen met deze geldlening. Aangezien de
belangen van het Koninkrijk zich niet tegen dit verzoek verzetten, heeft de Rijksministerraad
ingestemd met het verzoek van Aruba.”

28 april: Fitch geeft Aruba opnieuw ‘BBB-’ beoordeling
ORANJESTAD — Kredietbeoordeler Fitch Ratings handhaaft opnieuw de kredietwaardigheid van
Aruba op BBB-, een stap boven junkstatus, en houdt ook het vooruitzicht op stabiel. Bij
aanhoudende verbetering van de openbare financiën en het terugdringen van het begrotingstekort,
kan deze beoordeling hoger worden. Ook het aantrekken van investeringen in de privésector en
groeiende binnenlandse bestedingen kunnen leiden tot verbetering van de kredietwaardigheid.
Blijven de overheidsinkomsten achter en groeit de staatsschuld meer dan verwacht, dan kan de
beoordeling op termijn verder verlaagd worden. Ook verslechtering van de ‘institutionele relatie’
tussen Aruba en het financieel stabiele Nederland, kan volgens Fitch leiden tot een lagere
beoordeling. Dat maakte het kredietbureau dinsdag bekend naar aanleiding van een jaarlijks
onderzoek naar de Arubaanse financiën.
Hoewel de staatsschuld minder snel oploopt, is het nog altijd hoog (ruim 80 procent van het bbp
vorig jaar) vergeleken met andere landen met dezelfde ‘BBB’ rating. Het begrotingstekort moet
volgens Fitch de komende tijd vooral worden aangevuld via externe financiering. De tijdige
goedkeuring van de Landsbegroting 2016, zeker vergeleken met voorgaande jaren, vergemakkelijkt
volgens Fitch de toegang tot externe financiering. Het kredietbureau zelf is ook van grote invloed op
het verkrijgen van financiering, maar vooral op ook de hoogte van de rente bij deze financiering. Hoe
hoger de beoordeling van bureau’s als Fitch Ratings, Moody’s en Standard & Poor’s, hoe lager het
risico voor beleggers en dus hoe lager de rente.
De regering maakt volgens Fitch aantoonbaar vooruitgang in het stabiliseren van de openbare
financiën. Het begrotingstekort kwam in 2015 uit op 3,7 procent, binnen de 4 procent die de
overheid zichzelf tot doel had gesteld. Dat is gebaseerd op cijfers van de Centrale Bank van Aruba
(CBA). Zelf rapporteerde de overheid een tekort van 2 procent. Het verschil heeft volgens de
overheid te maken met de verschillende methodes waarop de cijfers gebaseerd zijn. Welke methode
ook gehanteerd wordt, het is een forse vooruitgang ten opzichte van het begrotingstekort van 2014,
dat op 9,4 procent uitkwam. Fitch verwacht dat het begrotingstekort dit jaar en volgend jaar verder
afneemt. In 2018 moet er begrotingsevenwicht zijn. Het kredietbureau is bovendien positief over de
rol van het College Arubaans financieel toezicht (CAft) bij het onder controle houden van de
openbare financiën.
Met een reële groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 01, procent in 2015, doet Aruba
het slechter dan landen met een vergelijkbare BBB beoordeling. Fitch constateert dat de minimale
groei mede komt door groeiende toerisme-inkomsten. De groei in het toerisme wordt echter
grotendeels teniet gedaan door dalende particuliere consumptie en overheidsuitgaven’. Het
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kredietbureau verwacht dit jaar een bescheiden groei van 1 procent en voor volgend jaar een groei
van 2 procent. Dat kan aanzienlijk hoger uitvallen, stelt Fitch, als de olieraffinaderij heropent wordt.
De verwachting is dat medio mei duidelijk wordt wat er met de raffinaderij gaat gebeuren. Fitch zal
haar verwachtingen bijstellen zodra hierover meer duidelijk is.

29 april : Aruba zet in op het wellness-toerisme
ORANJESTAD — Aruba Tourism Authority (ATA) ziet een sterke groei van het wellness-toerisme en
stelt dat er op dit gebied kansen zijn weggelegd voor ons ‘vriendelijke’ en ‘rustgevende’ eiland. Om
deze nieuwe soort toeristen naar Aruba te trekken, wordt juni gebombardeerd tot Aloë wellnessmaand. In deze maand staan bewegen en gezond eten centraal.
Ronella Tjin Asjoe-Croes, hoofd van ATA, lanceerde de nieuwe maand in het bijzijn van gezondheidsen bewegingsexperts en internationale pers tijdens een zogenaamde ‘PR Buzz’ in New York. Gekozen
is voor de Aloë maand, omdat Aruba Aloë Balm 125 jaar bestaat en producten hiervan inmiddels
worden gebruikt ter bevordering van de genezing van brandwonden en bij het verminderen van
littekens.
Tijdens de Aloë wellness-maand krijgen eilandbezoekers verschillende pakketten aangeboden. Zo
kunnen ze danstherapie volgen, fitness lessen nemen of meedoen aan yogasessies. Mensen die van
nature actiever en sportiever van aard zijn, kunnen hun hart ophalen met verschillende activiteiten
zoals hiking, kajakken en Stand-Up Paddle boarding (SUP). Spa’s bieden tijdens de wellness-maand
behandelingen aan waarbij het product Aloë wordt gebruikt en chefs van diverse restaurants zullen
in deze periode extra gezonde gerechten op het menu zetten.
Tijdens de presentatie werd Aruba met haar ‘rustgevende wind, kristalhelder water, vriendelijke
services, gecombineerd met de natuur, relaxatie en plezier’, gedemonstreerd als nieuwe ‘wellness
destination’. De lokale yoga-instructeur Kat Fowlet gaf een interactieve yogasessie. Cado de Lanoy,
Armando Goedgedrag en Ashlin Bislip van het creatieve team Korteweg waren aanwezig om hun
portretten, schilderijen en eigengemaakte tassen te tonen. Van Maria Onni kregen de mensen een
workshop ‘drijfhout verven’ aangeboden en een team van Aruba Aloë toonde hoe je het beste je
handen kunt scrubben. Tot slot serveerde een vertegenwoordiger van Manchebo Beach Resort
verschillende gezonde hapjes en smoothies die gemaakt waren van organische producten.

30 april: Alternatieve accommodatie haalt hotelverblijf in
ORANJESTAD — De trend om voor een alternatieve verblijfplaats te kiezen in plaats van een hotel is
al langere tijd zichtbaar. Voor het eerst zijn de hotels echter ingehaald, blijkt uit de maandelijkse
cijfers van toerismeorganisatie ATA.
Volgens ATA koos in januari en februari nog 34,8 procent van de toeristen voor een verblijf in een
vakantiehuis, villa of appartement tegenover 35,8 procent die in een high rise hotel verbleef. Nu zijn
de rollen omgedraaid, in maart boekte 35,2 procent een alternatieve accommodatie en 34,8 procent
een hotel. Ook de timeshares winnen aan populariteit. In maart was dit 22,5 procent, een stijging
van 0,2 procent vergeleken met de eerste twee maanden van dit jaar.
Maart was een goede maand voor het toerisme, aldus ATA. Het aantal bezoekers steeg met 6,3
procent ten opzichte van dezelfde maand in 2015. Het totale aantal verblijfstoeristen kwam
daarmee op 109.998. Ook het cruisetoerisme trok weer aan. In totaal bezochten 48 cruiseschepen
ons land en brachten zij 96.736 passagiers mee. Een groei van respectievelijk 29,2 en 36,8 procent
vergeleken met 2015.
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De eerste drie maanden van dit jaar hield de onderzoeksafdeling van ATA een enquête onder rijke
Noord-Amerikaanse toeristen. Met de resultaten wil ATA meer inzicht krijgen in het gedrag van deze
toeristen, de manier waarop zij hun vakantie plannen, hun uitgavenpatroon en of zij tevreden zijn
over Aruba. Uit de enquête bleek dat Aruba populair is, omdat het een veilige bestemming is, het
weer goed is, de stranden mooi zijn en er geen serieuze volksgezondheidsproblemen zijn. Hoeveel
de respondenten uitgeven aan een bestemming, staat niet in de top 5 met prioriteiten. Daaruit
concludeert ATA dat deze groep toeristen bereid is meer te betalen voor deze bestemming. De
uitkomst van het onderzoek laat volgens de organisatie zien dat het belangrijk is om veel te
investeren in de stranden en de veiligheid op Aruba.
De Noord-Amerikaanse markt blijft nog steeds het grootste aandeel hebben en groeide in maart met
0,8 procent naar 58,4 procent. Latijns-Amerika neemt een marktaandeel in van 32,2 procent (+10,3).
De groei vanuit Venezuela is nog steeds sterk (13 procent), maar Colombia overtreft die ruimschoots
(+24,7 procent). Het marktaandeel van Europa blijft klein met 5,7 procent (+0,6). Er kwamen iets
meer bezoekers uit Nederland (+4,7 procent) en Zweden (+0,5 procent) ten opzichte van maart
2015.
De gemiddelde prijs per hotelkamer (ADR) steeg met 3,7 procent en de opbrengst per hotelkamer
(Revpar) met 5,1 procent. Ook waren meer hotelkamers bezet dan vorig jaar (+2,6 procent). ATA
benadrukt dat bij deze cijfers rekening gehouden moet worden met het feit dat Riu Palace een week
dicht was door brand en dat het paasweekend dit jaar in de laatste week van maart en de eerste
week van april viel. Volgens de Centrale Bank Aruba (CBA) zijn de inkomsten uit het toerisme in 2015
gestegen ten opzichte van 2014 met 2,8 procent. Het totale bedrag kwam op ruim 2,94 miljard
dollar.
Toerisme-minister Otmar Oduber is blij met de financiële positie van ATA, laat hij in een persbericht
weten. In 2015 hield ATA 17,1 miljoen florin over en momenteel wordt besproken hoeveel van dit
geld aangewend kan worden voor de Landsbegroting. De afgelopen vijf jaar heeft de overheid ATA
moeten subsidiëren met in totaal 30 miljoen florin. De organisatie inde 27 miljoen aan
toeristenbelasting, maar de uitgaven waren 57 miljoen. Nu er eindelijk geld overblijft, volgens
Oduber dankzij het verhogen van de toeristenbelasting, is het de bedoeling dat ATA dit ‘teruggeeft’
aan de overheid. Het bedrag aan reserves was berekend op 18,7 miljoen, maar met dit bedrag toont
de minister zich ook tevreden.

Duurzaamheid
07 april: Zonnepanelen voor 15 scholen
ORANJESTAD — Nog meer schooldaken voorzien van zonnepanelen, dat is de wens van zowel
scholen als de overheid. Daarom zaten afgevaardigden van water- en elektriciteitsbedrijf WEB en
nutsbedrijf Utilities om de tafel met de directie van verschillende scholen, Onderwijs-minister
Michelle Hooyboer-Winklaar en premier Mike Eman. Besproken werden de (technische)
mogelijkheden en de voordelen van het installeren van zonnepanelen op schooldaken. Wat
overblijft van de opbrengst van de gegenereerde stroom, kan in een apart fonds worden gestopt,
omdat er een fixed fee wordt gehanteerd. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld
schoolmaterialen. Een ander voordeel is het gebruik van duurzame energie en dus het zijn van een
groene school, wat dan ook heel zichtbaar is voor de leerlingen. Op deze manier wordt op meerdere
vlakken een bijdrage geleverd aan de maatschappij. Het is de bedoeling dat in de komende maanden
vijftien scholen worden voorzien van zonnepanelen op het dak.
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12 april: Planten op duurzame daken
ORANJESTAD — Primaire Sector-minister Otmar Oduber bezocht onlangs de University of the
District of Columbia (UDC) die zich op verschillende terreinen bezig houdt met duurzaamheid en
besparing. Zo wordt het gehele universiteitsdak gebruikt voor het verbouwen van groente en fruit
en wordt op natuurlijke wijze het gebouw van binnen koel gehouden. Oduber sprak met
verschillende mensen van de UDC, waaronder directeur Ronald Mason Jr. en de hoofden van de
afdelingen Agricultuur, Architectuur en Stedelijke Ontwikkeling. De minister kreeg een uitgebreide
presentatie over de methodes die de universiteit gebruikt om water te recyclen en hoe zij hun eigen
voedsel produceren. Oduber sprak op zijn beurt over de nieuwe Arubaanse wet die ervoor zorgt dat
boeren op Aruba belastingvrij kunnen produceren en hoe zij de primaire sector aantrekkelijker
willen maken voor onze studenten. Het plan is dat het hoofd van UDC binnenkort Aruba bezoekt om
te onderzoeken wat ons eiland voor mogelijkheden biedt op het gebied van aquaponics en
hydroponics. Daarnaast wordt gekeken of Aruba ook daken heeft waarop in de toekomst groente en
fruit verbouwd kan worden.

13 april: Aruba moet voorbeeld zijn op gebied VN-duurzaamheidsdoelen
ORANJESTAD — Leden van de United Nations Development Programme (UNDP) bezochten Aruba
om te praten hoe ons eiland de zeventien duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties (VN)
hebben gelanceerd, handen en voeten gaat geven. Dit omdat Aruba volgens het UNDP als voorbeeld
moet fungeren voor andere Small Island Developing States (SIDS).
Richard Kenney en Isele Cooper-Lee, beiden leden van UNDP, bezochten Aruba om te praten over de
nieuwe VN-ontwikkelingsagenda bestaande uit 17 duurzame doelen, die op haar beurt weer zijn
onderverdeeld in 169 subdoelen. De doelen, die in dialoogsfeer met internationale organisaties,
academici en handelsorganisaties vorig jaar september unaniem werden aangenomen door 193
lidstaten van de VN, moeten ertoe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en
ziektes.
De leden van UNDP spraken met verschillende leden van de regering, met mensen uit de privésector
en andere instanties. Onduidelijk is met welke instanties er precies is gesproken en of concrete
afspraken zijn gemaakt tussen UNDP en Aruba. Wel stelt Cooper-Lee dat zij de regering willen
helpen om de doelen te implementeren. “We zijn aan het kijken hoe we samen kunnen werken met
de regering van Aruba en hoe we de doelen van de VN kunnen inpassen in lokale context. We
hebben veel ervaring met andere eilanden en we hebben de intentie deze ook te delen met Aruba.”
Lee ziet een overeenkomst tussen de context waarin Aruba zich beweegt en andere SIDS in de regio.
Om die reden wil UNDP dat in samenwerking met Aruba een projectdossier wordt opgesteld, zodat
andere eilanden hieraan een voorbeeld kunnen hebben. Echter, ze benadrukt ook dat er geen
blueprint bestaat voor alle kleine eilanden. “Er bestaat geen programma, zoals ‘one size fits all’.
Eilanden moeten zelf beslissen welke doelen zij gaan uitvoeren en ook voor Aruba moeten we kijken
welke relevant zijn en een bijdrage kan leveren aan de samenleving.”
Milton Ponson, hoofd van Rainbow Warriors Aruba, die in de werkgroep Beyond 2015 zat en sinds
2012 continu feedback en commentaar heeft gegeven op de VN-doelen, is niet blij met de wijze
waarop het bezoek van UNDP is verlopen. “In de ontwikkelingsagenda staat dat het gesprek over de
doelen open en inclusief moet zijn en dat alle duurzame aspecten op integrale wijze besproken
moeten worden. Iedereen moet hierbij aan boord zijn, zodat de regering niet meer kan doen aan
cherry picking en alleen de organisaties kan kiezen die zij leuk vinden.” Dat is volgens hem echter
niet gebeurd. “Stakeholders zijn niet betrokken en uitgenodigd. Zo is Directie Natuur en Milieu
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(DNM) wel uitgenodigd voor een gesprek, maar ze was niet aanwezig bij de sessies tussen UNDP en
Mike Eman. De minister-president houdt de VN voor de gek.”

18 april: Bouw duurzame woonwijk in Kibaima gestart
ORANJESTAD — Na ruim twee jaar vertraging heeft het project Smart Community Aruba (SCA)
vandaag het startsein gekregen om te beginnen met de bouw van een duurzame woonwijk in
Kibaima. In de woonwijk moeten na afronding verschillende energie- en waterbesparende middelen
worden getest.
Het innovatieve project SCA mag vandaag beginnen met de bouw van de duurzame woonwijk
bestaande
uit
twintig
woningen.
Medio
februari
2014
tekende
TNO
een
samenwerkingsovereenkomst met verschillende partijen, waaronder Web, Elmar, Setar, Utillities
Aruba, FCCA en de overheid voor de vorming van het zogenaamde Smart Community Aruba
consortium. Het voorbereidingstraject werd afgerond en er werden afspraken gemaakt over de start
van de bouw die slechts één jaar in beslag zou gaan nemen, maar tot voor kort was er geen enkele
bouwactiviteit waarneembaar. Voor een lange tijd sierde slechts een plattegrond van het project het
braakliggende gebied bij Kibaima, omdat het project ‘on hold was gezet in verband met financiering’.
Toch hield TNO Carribean Brance office-directeur Jan Ebbing, die het project coördineert, hoop. In
een eerder interview met deze krant zei hij: “Wij geloven nog steeds in de opzet van de SCA. Wij
denken dat je met dit project veel bedrijven kan trekken die bijvoorbeeld hun nieuwe windmolens of
hun nieuwe zonnepanelen hier in het echt willen komen testen. Ook is het goed voor de lokale
spelers, zoals WEB en Elmar, die met deze wijk veel praktijkkennis opdoen over duurzame energie
en dit kunnen uitdragen naar andere landen.”
In een persbericht laat de regering weten dat dit project belangrijk is voor Aruba in haar weg naar de
vergaring van een volledige duurzame samenleving in het jaar 2020. “Aruba is klein van stuk, maar
heeft een grote visie op het gebied van innovatie.” De bedoeling is dat men bij het project gaat
experimenteren met duurzame bouwtechnieken, smart technologieën, kleine windturbines, zonneenergie en de lokale energie-opslag.

19 april: Overheid gaat over op LED-verlichting
ORANJESTAD — Infrastructuur-minister Benny Sevinger en premier Mike Eman ondertekenden
onlangs een contract met Philips voor levering van LED-verlichting. De overheid gaat in 35 van haar
gebouwen de verlichting vervangen voor de duurzame en op termijn goedkopere lampen.
Het contract werd mede ondertekend door Hector Mendoza, salesmanager van Philips Centraal
Amerika. De van oorsprong Nederlandse multinational levert niet alleen LED-lampen voor de
overheidsgebouwen, maar ook voor Plaza Padu en Plaza Paardenbaai (vroeger Welcome Plaza).
Doordat de lampen minder energie verbruiken, zijn ze duurzaam en bespaart de overheid op langere
termijn geld. De investering is fors, maar moet binnen vijf jaar terugverdiend zijn, denken de
ministers. Welk bedrag gemoeid is met de overeenkomst, is niet bekendgemaakt.
Twee jaar geleden tekende de overheid een Memorandum of Innovation met Philips. Daarmee werd
een begin gemaakt met het onderzoeken van mogelijkheden voor het terugbrengen van
energieverbruik, met name in overheidsgebouwen.
Oppositiepartij MEP is niet blij met de keuze voor Philips. Zo schrijft parlementariër Dangui Oduber
op zijn Facebookpagina dat ‘deze regering een schande voor ons land is’. Hij wijst op het feit dat er
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verschillende lokale ondernemers zijn die werken met LED-verlichting en vraagt zich af waarom de
overheid een groot bedrijf als Philips verkiest boven ‘onze eigen mensen’.

25 april: Ruimtelijk Ontwikkelingsplan opnieuw evalueren’
ORANJESTAD — Tijdens een werkbezoek aan verschillende projecten liet Infrastructuur-minister
Benny Sevinger weten dat het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) voor Aruba opnieuw bekeken
moet worden. Zo kloppen veel zaken daarin niet en dat moet opgelost worden.
Het ROP zorgde de laatste maanden voor veel onrust in de samenleving, omdat gebouwd zou
worden in natuurgebied. “Deze overheid is de eerste die met een ROP werkt”, aldus Sevinger. “We
hebben verschillende dingen geconstateerd die aangepast moeten worden.” Hij verwijst naar het
Bubaligebied. Dat was volgens de minister een woongebied, waarvan de helft verklaard werd tot
groene zone. Op dat moment was er al infrastructuur (een weg) en waren drie van de vier huizen in
aanbouw. Dat klopt niet, vindt de minister.
“Het ROP is niet statisch”, zegt Sevinger. “Overheden en generaties veranderen, dus ook hierin moet
verandering mogelijk zijn.” Terreinen moeten mee kunnen veranderen met veranderingen in de
economie of industrie. “Maar er moet wel een plan in grote lijnen zijn, want we moeten onze natuur
beschermen.” Daarbij wil de minister kijken of er een connectie gemaakt kan worden tussen de
maatschappij en de natuur. “Er staan tienduizend mensen op de wachtlijst voor een terrein. 3500
mensen wachten op een sociale woning. Het is belangrijk dat daarom beslissingen worden
genomen.” Daarover vergadert Sevinger met experts.
Op het gerucht dat er terreinen uitgegeven zijn in de buurt van Boca Catalina, reageert de minister
dat dit niet waar is, maar dat de terreinen jaren geleden al zijn gemarkeerd. Duizenden mensen
zouden daar al een aanvraag voor hebben ingediend en die zijn allemaal afgewezen. Sevinger laat
weten dat de ministerraad bezig is met het nemen van beslissingen om dit gebied juist rustig te
houden. Op die plek terreinen uitgeven zal volgens de minister nooit gebeuren.

Onderwijs
11 april: Overheid wil nulmeting niveau rekenonderwijs
ORANJESTAD — De nationale eindtoets keert als nulmeting na zes jaar weer op alle basisscholen in
het onderwijs terug. De overheid wil met de toets op landelijk niveau inzicht krijgen in het niveau
van rekenonderwijs op de scholen.
De rekentoets, die anoniem wordt afgenomen, heeft geen invloed op de cijfers en het schooladvies
van de leerlingen. Ook hoeven de leerlingen van tevoren niet te oefenen of extra te leren. Wel is de
toets verplicht, laat Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar vanochtend weten. Op de
vraag of leerlingen dan mogelijk minder geneigd zijn om hun best te doen en dit een negatief
resultaat tot gevolg kan hebben, maakt de minister duidelijk: “In het verleden had het ook geen
consequentie voor de cijfers. Het kan beide kanten op, meestal zijn de resultaten slechter als er
meer druk op ligt. We werken samen met SLO (het nationale expertisecentrum voor
leerplanontwikkeling in Nederland, red.) en de contactpersoon bij Cito (Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling, red.). Zij hebben er ervaring mee.”
Winklaar benadrukte recent, tijdens een bijeenkomst met alle schoolhoofden van de basisscholen,
dat het doel van de toets is om te meten wat het onderwijsniveau is als het gaat om rekenen. Een
zogeheten nulmeting die weergeeft wat het niveau van de leerlingen en de school is. Dus niet om te
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kijken of de kerndoelen, die in oktober vorig jaar werden ingevoerd, al behaald zijn. Met de uitkomst
van de nulmeting krijgen zowel de scholen als de overheid meer inzicht in het niveau van
rekenonderwijs en de onderlinge verschillen per school. Hierop kan, als dat nodig blijkt te zijn,
ingespeeld worden. Zo kunnen er door de scholen verbeterplannen worden opgesteld en de
overheid kan nagaan of er aanpassingen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld extra nadruk leggen
op sommige onderdelen.

18 april VNO tussenpersoon voor onderwijs op Aruba en Nederland
ORANJESTAD — Scholen op Aruba kunnen de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO)
inschakelen als intermediair voor studenten die in Nederland gaan studeren of voor docenten uit
Nederland die op Aruba komen lesgeven. “Daar wil ik graag een lans voor breken.” Dat zei
vestigingsmanager en plaatsvervangend directeur Tanja Timmermans vrijdagmiddag tijdens het
eerste open huis van VNO.
Het was een vraag van een bezoeker die eerst opmerkte dat kunstacademies en universiteiten in
Nederland steeds vaker een persoonlijk sollicitatiegesprek als voorwaarde stellen voor studenten
om te kunnen worden aangenomen. De vraag aan VNO was of ze daarin wellicht kunnen
bemiddelen. De Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Henk Brons, reageerde dat dit
inderdaad een correcte constatering is en dat dergelijke gesprekken vaak ook moeten plaatsvinden
in een periode dat hier op Aruba examens plaatsvinden.
Timmermans vulde hem aan dat VNO geen directe invloed heeft op de toelatingseisen in Nederland,
maar dat er wel een andere optie is. “Wat wel kan, en daar wordt weinig gebruik van gemaakt, en
daar wil ik ook een lans voor breken, we zijn er niet alleen voor de onderwijsinstellingen op het
gebied van kunst en cultuur, maar ook voor de scholen op Aruba.” Ze wees op de videoconferenceroom in het gebouw van VNO, met apparatuur om een veilige videoverbinding tot stand
te brengen. “Scholen hebben leerlingen die in Nederland willen studeren, maar daarvoor contact
met de Nederlandse instelling moeten leggen. Of ze willen docenten uit Nederland hier naartoe
halen. VNO is bereid en werkt graag mee aan het leggen van het eerste contact tussen de scholen op
Aruba en de onderwijsinstellingen in Nederland.”

Zika
01 april: WHO: Wetenschappelijke consensus over verband zika en microcefalie
ORANJESTAD — De World Health Organisation (WHO) zegt dat er een ‘sterke wetenschappelijke
consensus’ is over een verband tussen het zika-virus en aandoeningen aan het centraal
zenuwstelsel. Niet eerder drukte de WHO zich zo sterk uit.
Pieter Hofmann van nieuwssite Caribisch Netwerk sprak hierover met Byron Martina, viroloog van
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De viroloog legt uit wat het WHO precies bedoelt. “Er
zijn de afgelopen maanden onderzoeken gedaan. Als het zika-virus verantwoordelijk is voor
microcefalie, zou je een aantal dingen verwachten. Bijvoorbeeld dat het virus bepaalde cellen
infecteert. En omdat dat zo is gezien, wordt het verband wetenschappelijk sterk.” Bij experimentele
studies op cellen buiten het lichaam en studies op dieren zijn de verbanden gevonden. Dat maakt de
waarschijnlijkheid van een verband groter.
Toch ligt het bewijs niet vast zonder lange termijnonderzoek. Waarom voert de WHO dan toch de
graad van waarschijnlijkheid op? Martina: “Er zijn wetenschappelijke voorwaarden waaraan voldaan
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moet zijn. Op dit moment is microcefalie alleen aangetroffen in Brazilië. In andere landen is dat één
keer voorgekomen. Je moet wel rekening houden met het moment waarop de epidemie is
begonnen. Dus het kan zijn dat je zes tot negen maanden later ook microcefalie-gevallen buiten
Brazilië gaat zien.” De gevolgen voor de Benedenwindse eilanden zijn nu nog niet te voorspellen.
Martina: “Ik heb niet paraat wanneer precies het virus daar begonnen is. Als je uitgaat van januari,
dan zou je daar rond september of oktober gevallen van moeten zien. Nogmaals: het hangt er vanaf
of het verband er is. Het betekent nu dat twee dingen tegelijk voorkomen. Maar we kunnen bij zika
nog niet zeggen: A veroorzaakt B.”
De bekendste aandoeningen die met het zika-virus geassocieerd worden, zijn microcefalie en het
syndroom van Guillain-Barré. Dat zijn niet de enige. Martina: “Je kunt het samenvatten als
aandoeningen die het centraal zenuwstelsel aantasten. Je ziet met alle virussen die affiniteit hebben
met zenuwcellen dat het zich niet beperkt tot één ziektebeeld. In de loop der tijd zal bijvoorbeeld
hersenvliesontsteking of myelitis (ontsteking aan ruggenmerg, PH) voorkomen bij zika-patiënten.
Maar het aantal gevallen is zo klein dat we dat niet zeker weten.”
Een Finse studie bevestigt het verband tussen het zika-virus en aangeboren afwijkingen als
microcefalie, schrijft NOS.nl. Artsen hebben met behulp van een serie MRI-scans bijna live kunnen
meekijken hoe het zika-virus de hersenen van een foetus verwoest. Een 33-jarige zwangere Finse,
woonachtig in de Verenigde Staten vrouw die de baby droeg, kreeg in de derde maand van haar
zwangerschap zika nadat ze tijdens een reis door Midden-Amerika was gebeten door muggen. Ze
had korte tijd griepachtige verschijnselen, maar werd niet ernstig ziek. Een bloedtest wees uit dat ze
inderdaad zika had gehad. Een echo van de baby liet niets bijzonders zien. Vanaf de zestiende week
van de zwangerschap onderging de vrouw een serie MRI-scans waarop wel duidelijk werd dat haar
baby ernstige problemen had. De hersenen van de foetus werden ‘vloeibaar’, zoals onderzoeker Olli
Vapalathi van de universiteit van Helsinki het noemt. Op de scans was duidelijk te zien hoe het
hoofdje steeds verder kromp. Hersenbeschadiging leek onoverkomelijk. De vrouw brak daarom de
zwangerschap met 21 weken af. Nader onderzoek van het hersenweefsel toonde aan dat de foetus
inderdaad besmet was met het zika-virus.
Het onderzoek is een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen voor het
detecteren en het uiteindelijk bestrijden van het virus, zegt Vapalathi. “Met dit onderzoek hopen we
in de toekomst meer vrouwen in een voorstadium te kunnen testen.”

Diversen
04 april San Nicolas krijgt nieuw cultureel gezicht
SAN NICOLAS — De werkzaamheden om het stadsaanzicht van San Nicolas volledig te vernieuwen,
zijn van start gegaan. De bedoeling is dat de stad het kloppende cultuurhart wordt van het eiland. De
infrastructurele werkzaamheden moeten volgens planning eind juli/begin augustus klaar zijn en
kosten 10 miljoen florin. In september wordt de cultuurstad officieel geopend met een grote
kunstfair.
Samen met het cultuurdepartement is inmiddels vastgelegd dat er meer werk wordt gecreëerd in
San Nicolas, dat kunstenaars en artiesten naar de stad worden getrokken en het aantal toeristen
naar het nieuwe cultuurhart bevorderd wordt. Zo is Toerisme-minister Otmar Oduber in
onderhandeling met de touroperators om bustours naar San Nicolas te promoten onder de
cruisetoeristen, maar ook voor de toeristen die verblijven in hotels.
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Daarnaast wordt gewerkt aan de bestaande monumenten en de ontwikkeling van nieuwe musea,
waaronder het community-museum. De bedoeling is volgens Toerisme-minister Oduber dat in
september een grote kunstfair wordt georganiseerd, waarbij de nieuwe musea officieel geopend
worden. Hierbij zal volgens hem ook ‘de CEO van de World Tourism Organization aanwezig zijn,
alsook de algemene secretaris van Unesco

07 april : Zien en gezien worden bij Zara
ORANJESTAD — Het centrum van Oranjestad heeft er een blikvanger bij: modeketen Zara opent haar
eerste vestiging in het Nederlands Caribisch gebied.
Het bruine, gedateerde Aventura-gebouw is gesloopt en op die plek staat nu een wit, hoog en
modern pand. Daarin is de Spaanse modeketen Zara gevestigd. Vandaag opent de winkel de deuren
voor publiek. Daarbij was het zien en gezien worden. Modellen flaneerden door de zaak en er waren
veel afgevaardigden van de keten uit Spanje overgekomen. Naast de Arubaanse pers was ook het
bedrijfsleven vertegenwoordigd, net als Justitieminister Arthur Dowers en premier Mike Eman. In
een toespraak noemde Eman de komst van Zara ‘een eer voor Aruba’. “Het gebouw past precies in
de plannen van de regering om de binnenstad te verfraaien.”
De commercieel directeur van Zara sprak van een gevoel van thuiskomen op Aruba, toen het team
hier rondkeek voor het openen van een nieuwe vestiging. “Op Curaçao en St. Maarten hadden we
dat niet. Hier sliepen we in het Renaissance, tegenover deze locatie. De vriendelijkheid van de
mensen, de schoonheid van het eiland en de mogelijkheid om op deze locatie te beginnen, zorgden
ervoor dat we Aruba hebben gekozen.”

12 april: ‘Kasteelheer’ Denzel Dumfries naar Eredivisie
ROTTERDAM — De Arubaanse verdediger Denzel Dumfries viert met fans de 3-1 winst van zijn
voetbalclub Sparta Rotterdam maandagavond op Jong Ajax. Sparta Rotterdam won de wedstrijd in
het eigen stadion Het Kasteel (vandaar de bijnaam ‘kasteelheren’) en verzekerde zich, ondanks dat
ze nog drie wedstrijden te spelen hebben, van de titel in de Jupiler League. De club is zesvoudig
landskampioen, maar speelde in seizoen 2009/2010 voor het laatst in de Eredivisie. Nu, na zes jaar,
is Sparta Rotterdam weer terug in deze hoogste voetbaldivisie van Nederland. Dumfries was Ajeugdspeler bij BVV Barendrecht, toen hij in 2014 door bondscoach Giovanni Franken als basisspeler
werd opgesteld voor het Arubaans elftal. In maart 2014 debuteerde hij als international tegen
Guam. Daarna werd hij door Sparta Rotterdam gecontracteerd en maakte zijn debuut in de Eerste
Divisie in februari 2015.

13 april: IOC-lid Hoevertsz in Rio voor voorbereidingen Spelen
ORANJESTAD — Bijna alle sportlocaties voor de aankomende Olympische Spelen in Rio zijn klaar.
Atleten kunnen in de beste omstandigheden meedoen aan de competities. Dat laat Nicole Hoevertsz
weten vanuit Rio.
Hoevertsz is lid van de Coördinatie Commissie van het IOC die belast is met de Olympische Spelen
Rio en is nu in Brazilië om samen met de andere commissieleden te kijken hoe het met de
voorbereidingen gaat. De afgelopen dagen heeft ze diverse sportlocaties bezocht, zoals het Olympic
Aquatic Center en het Olympic Park, waar straks veertien sportcompetities zullen plaatsvinden. Ze
was ook bij de inauguratie van het Main Press Center en de ‘Live Site’. Bij het bezoek van de
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Coördinatie Commissie waren ook de Braziliaanse minister van Sport aanwezig en de burgemeester
van Rio de Janeiro.
De Coördinatie Commissie is samengesteld door de voorzitter van het IOC, Thomas Bach, direct
nadat in 2009 de Spelen van 2016 aan Rio werden toegewezen. In de commissie zitten (staf)leden
van het IOC, leden van de internationale federaties, leden van het Internationale Paralympisch
Comité en enkele internationale experts. De voorzitter is Nawal El-Moitawakel uit Marokko. Zij is
een voormalig atleet die tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 als eerste Afrikaanse
en islamitische vrouw een gouden medaille won. Volgens El-Moitawakel zijn er in Rio nog duizenden
details die moeten worden aangepakt of opgelost tussen nu en 5 augustus. Ze heeft er alle
vertrouwen in dat dit gaat lukken.

21 april: Minister bespreekt ‘artistieke stadstour’ San Nicolas
SAN NICOLAS — Tijdens een bijeenkomst met Ateliers ‘89 legden kunstenaars hun ideeën voor aan
Cultuurminister Otmar Oduber. Daarmee willen zij onder meer bijdragen aan het verder ontwikkelen
van San Nicolas als cultuurhoofdstad. Eén van de voorstellen is het realiseren van ‘city tours’. Er
zouden twee versies gemaakt kunnen worden: één voor Oranjestad en één voor San Nicolas. Cruiseen verblijfstoeristen kunnen deze route volgen en worden zo langs allerlei kunstinitiatieven geleid.
De minister reageerde enthousiast op dit idee. Door middel van deze artistieke stadstour kan Aruba
laten zien wat het in huis heeft wat betreft cultuur en historie. Ook zouden op de route lokale
producten aangeboden kunnen worden. Ateliers ‘89 kondigde ook aan dat zij in samenwerking met
de Aruba Art Fair.

26 april: Lintjesregen voor 5 Arubanen
ORANJESTAD — Vijf Arubanen zijn onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen
deze onderscheiding uitgereikt door gouverneur Fredis Refunjol.
De vijf Arubanen zijn mevrouw M.A. Maduro-Tromp en de heren F.N. Dijkhoff, D.G. Figaroa, J.P. Ras
en N.F. Sprok.
Mevrouw M.A. Maduro-Tromp is sinds 2001 vrijwilliger bij Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba
(Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon) en zet zich daar in als telefonist en counselor. Ze
biedt een luisterend oor aan kinderen, geeft hulp en verwijst, indien nodig, door naar de juiste
instanties. Tromp verrichtte in het verleden ook vrijwilligerswerk als dirigent van het koor Coro
Santa Anna en ze was leider van dansgroep Flor di Kibrahacha. Dat deed ze naast intensieve en
langdurige mantelzorg voor haar hulpbehoevende moeder.
De heer F.N. Dijkhoff levert een grote bijdrage aan de voetbalsport in Aruba. Hij is sinds 1999 actief
als voetbalscheidsrechter en Match Commissioner en is, na het volgen van FIFA-cursussen, door de
FIFA ingezet als scheidsrechter bij diverse interlandwedstrijden in de regio. Dijkhof is bestuurlijk
actief geweest bij de Arubaanse Voetbalbond en de Scheidsrechterscommissie. Sinds 2003 is hij
scheidsrechtersinstructeur en hij leidt de nieuwe generatie voetbalscheidsrechters op.
De heer D.G. Figaroa is sinds 1986 actief in het bestuur van sportvereniging Volvox. Hij is
trainer/coach van diverse volleybalteams en sinds 2011 penningmeester van de Arubaanse
Volleybalbond. Figaroa is ook sinds 2000 actief als assistent-leider van de folkloristische dansgroep
Grupo di Baile Folclorico St. Cruz en organiseert voorstellingen bij instellingen. Aan zijn lijst van
verdiensten kan ook worden toegevoegd dat hij bestuurlijk actief is bij Preparacion Matrimonial en
trainer is van jeugdteams van basketbalvereniging SV Estrella.
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De heer J.P. Ras zet zich sinds 1990 in bij zorginstelling Huize Maris Stella in Savaneta, waar hij de
bewoners vergezelt en activiteiten organiseert. Ras is sinds 2005 vrijwilliger bij de parochie Sagrado
Curason in Savaneta. Hij is lid van het Marialegioen, beheert en onderhoudt de kerk en pastorietuin
en hij luidt de klokken van de kerk.
De heer N.F. Sprok legt zich sinds 1990 toe op het bespelen en restaureren van het
muziekinstrument Caha di Orgel, een instrument dat dreigde verloren te gaan. Hij promoot de
muziek van dit orgel op diverse plekken in de Arubaanse samenleving, maar ook internationaal.
Sprok deed een orgel cadeau aan het eiland Bonaire. Hij organiseert sinds 2011 het Festival Caha di
Orgel. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan het behoud van de Arubaanse traditie van
orgelspelen. Sprok heeft diverse onderscheidingen ontvangen voor zijn betekenis voor de Cultuur
van Aruba en in 2014 is de straat waarin hij woont naar hem vernoemd: Caya Nelson Florencio
Sprok.

29 april: Petitie voor erkenning Zomercarnaval op erfgoedlijst
ORANJESTAD — De gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland, Alfonso Boekhoudt, tekent
een petitie om het Zomercarnaval op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed-lijst
(Unesco) in Nederland te plaatsen. Het tekenen van het voordrachtformulier vond plaats in de
zogenaamde ‘Betico-zaal’ onder het toeziend oog van de voorzitter van Stichting Zomercarnaval
Nederland, Karel Willems. De stichting organiseert al sinds 31 jaar het Zomercarnaval in Rotterdam,
dat gepaard gaat met verschillende evenementen, zoals de verkiezing van de carnavalskoningin, ‘the
Battle of the Drums’. Aangezien een groot aantal deelnemers aan het carnaval afkomstig is van
Aruba, Curaçao en St. Maarten, vroeg de stichting om steun van Boekhoudt om de petitie te
tekenen. Unesco zet zich in voor de identificatie, bescherming en behoud van (immaterieel)
cultureel erfgoed binnen landgrenzen.Voordat het Zomercarnaval wordt opgenomen op de
werelderfgoedlijst, moet de traditie volledig worden gescreend en moet gewerkt worden aan een
zogenaamd ‘erfgoedzorgplan’.
* * * * * * *
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