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GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 
 

VOOR U GELEZEN… 
 

 

 
 

 

TEN GELEIDE 
 
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Hierbij ontvangt u de februari 2016-editie van Voor u Gelezen…  De geregelde bloemlezing van berichten over 
actuele ontwikkelingen in en om Aruba is geredigeerd door ons bestuurslid Sidney Kock. Uit de reacties die ons 
bestuur ontvangt, maken wij op dat Voor u Gelezen door u wordt gewaardeerd.  
 
Niemand die geïnteresseerd is in het wel en wee van onze Koninkrijksbetrekkingen zal het zijn ontgaan: dit jaar 
viert Aruba dat het 30 jaar geleden zijn Status Aparte verwierf. Aruba heeft sinds 1986 getoond wat een klein 
land op eigen kracht vermag, niet alleen bij het overwinnen van zware economische tegenslagen, maar ook bij 
de ontwikkeling van een sterke economische basis, als antwoord op die tegenslagen.  
 
Anno 2016 is Aruba een duidelijke showcase voor het Koninkrijk, voor de Koninkrijksbetrekkingen en voor de 
landen in de Caribische regio. Niet voor niets noemde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties begin maart Aruba een land dat navolging verdient. Hij deed dat ter gelegenheid van de 
officiële opening van de fototentoonstelling Gezichten van Aruba in Museum Hilversum. Enkele weken later 
hield het Genootschap Nederland-Aruba er voor zijn deelnemers een zeer geslaagde bijeenkomst met veel – 
bijna negentig – belangstellenden. Raymond Rutting, wiens foto’s te bewonderen waren, vertelde op boeiende 
wijze over de achtergronden van zijn werk, over zijn internationale ervaringen en over de jaren waarin hij de 
Koninklijke bezoeken aan o.m. Aruba en Curaçao fotografeerde. 
 
Bij het verschijnen van deze Voor u Gelezen…  wil ik u in het bijzonder attenderen op een artikel over het 
voorzitterschap van minister-president Mike Eman van de Overseas Countries and Territories Association 
(OCTA). Hij hoopt daarmee aandacht te vragen voor de uitdagingen van Small Island Development States 
(SIDS) en de samenwerking met Europa. Voor Aruba betekent het voorzitterschap een belangrijke gelegenheid 
om Europese landen bekender te maken met de meerwaarde van de eilanden. Nout van Woudenberg, 
adviseur Koninkrijkszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Het is goed als Aruba een dergelijke 
voorbeeldfunctie kan vervullen naar andere SIDS.” 
 
Tot slot: wilt u alvast noteren dat onze traditionele Jaarlijkse Bijeenkomst dit jaar op zaterdag 22 oktober 
wordt gehouden. Daarbij verheugt het ons zeer dat de heer Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van 
State en oud-minister, zich bereid heeft verklaard om als gastspreker een inleiding voor het Genootschap 
Nederland-Aruba te verzorgen.    
 
Zie ook onze website waarop enkele nieuwe artikelen zijn verschenen over de relatie Nederland-Aruba: 
www.genootschapnederlandaruba.nl.      
 
Ik wens u veel leesplezier!  
 
Nico van Grieken, voorzitter  
 
 
 
 
 
 

http://www.genootschapnederlandaruba.nl/
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Koninkrijk- en EU-relaties 
 

02 februari : Nederland bezorgd, maar wacht begroting rustig af   
 
ORANJESTAD — De Nederlandse regering is bezorgd en teleurgesteld dat er nog steeds geen goedgekeurde begroting voor 
2016 is, maar blijft positief en geeft Aruba de ruimte. Dat de deadline voor deze begroting al enkele dagen verstreken is, is 
voor Nederland geen reden om direct in te grijpen. 
 
Dat blijkt uit antwoorden van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer op 
vragen van VVD-Kamerlid André Bosman over de verlopen deadline van de begroting van Aruba. Blok vervangt minister 
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die niet aanwezig was omdat hij op werkbezoek in de 
Cariben is. 
 
Bosman maakt zich kwaad dat Aruba nog steeds geen goedgekeurde begroting heeft. Formeel had de begroting eind vorig 
jaar goedgekeurd moeten zijn. De regering vroeg en kreeg echter uitstel van het College Aruba financieel toezicht (CAft) 
om de invoering pas in te laten gaan op 31 januari 2016. “Het is nu 2 februari en het werk is nog niet klaar”, zegt Bosman. 
 
Bosman verwijst naar uitspraken van premier Mike Eman die vijf jaar geleden ‘glashelder’ was over de komst van een 
balanced budget voor Aruba. “Het bijzondere was dat die balans er pas zou komen als de inkomsten de veel te hoge 
uitgaven zouden inhalen. Dat is tot op de dag van vandaag niet het geval, alle beloftes ten spijt.” Het Kamerlid vraagt zich 
dan ook af hoe betrouwbaar Aruba is als partner bij afspraken die betrekking hebben op de financiële degelijkheid. “Als ik 
het rijtje afloop, zie ik dat de behandeling van de begrotingen van Aruba altijd te laat was. De laatste, 2016, is weer niet in 
overeenstemming met het advies van het College Aruba financieel toezicht.” 
 
De Nederlandse regering deelt de zorgen over ‘het financiële gat’, aldus Blok. “Dat was ook de reden om niet alleen in 
gesprek te gaan met de regering van Aruba, maar om ook een College financieel toezicht voor Aruba in te stellen.” De 
minister geeft toe dat het CAft kritische opmerkingen heeft gemaakt over de begroting. “Ik kan daaruit echter niet meteen 
concluderen dat het probleem niet opgelost zal worden.” De Nederlandse regering gaat ervan uit dat de nieuwe begroting 
op korte termijn wordt ingediend, waar het CAft advies over zal uitbrengen aan de Rijksministerraad, aldus Blok 
 
De minister wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid van Aruba als onafhankelijk land binnen het Koninkrijk om de 
begroting op orde te brengen. “Als dat niet is gebeurd, is het aan de rijksministerraad om te bekijken of er aanvullende 
maatregelen moeten geworden genomen. Het is echter de regering zelf die in overleg met de Staten invulling moet geven 
aan die financiële opgave.” 
 
Bosman is het daarmee eens maar merkt fijntjes op dat ‘we in het verleden hebben gezien hoe dat werkt op de Antillen’. 
Hij is bang dat de Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. “Daarom vindt de VVD het 
van belang dat die controle scherp is. We zien nu — met alle respect voor het college, dat daar goed toezicht op houdt — 
dat er iedere keer ruimte komt.” Dat Aruba die ruimte krijgt, vindt Bosman ‘bijzonder’. “Het heeft immers een regering 
met een meerderheidspartij die al vijf jaar aan de macht is en die stappen worden niet gezet.” 
 
 

03 februari: Begroting met krappe meerderheid aangenomen  
 
ORANJESTAD — Met een krappe meerderheid – elf voor, tien tegen – is de Landsbegroting 2016 goedgekeurd door de 
Staten. Twee Statenleden van regeringspartij AVP, die met dertien zetels de absolute meerderheid in de Staten heeft, 
stemden net als de gehele oppositie tegen. De moties van wantrouwen tegen AVP-ministers Arthur Dowers en Benny 
Sevinger werden afgekeurd. 
 
 “Een moeizame bevalling.” Zo noemt Financiën-minister Angel Bermudez de begrotingsbehandeling die vorige week 
dinsdag begon en vannacht, na middernacht, in de Staten werd afgerond. Hij is blij met de goedkeuring, maar waarschuwt 
dat het werk nu pas begint. “Samen met mijn collega’s heb ik al het sap uit de kosten geperst. Aan de andere kant moeten 
we er nu voor zorgen dat de inkomsten, zoals die begroot zijn, ook daadwerkelijk binnenkomen.” Hij benadrukt dat het 
geen feestelijke, maar juist een zuinige begroting is. Dat moest ook, want volgens de afspraken met Nederland mag het 
tekort dit jaar maximaal uitkomen op 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgend jaar mag het 
financieringstekort slechts 0,5 procent van het bbp bedragen en in 2018 moet er begrotingsevenwicht zijn. “In de jaren 
daarna moet de landsbegroting een surplus hebben zodat we kunnen beginnen met het aflossen van de staatsschuld en 
minder kwijt zijn aan rentebetalingen.” 
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Nu de begroting is goedgekeurd door het parlement, is de volgende stap een handtekening van de gouverneur en 
afkondiging, waardoor de begroting legale status krijgt. Bermudez zegt dat de begroting daarna naar het College Aruba 
financieel toezicht (CAft) gaat ‘voor opinie’.  
 

09 februari : Staten teleurgesteld over geschillenregeling  
 
ORANJESTAD — De uitspraak van minister Ronald Plasterk (Koninkrijkrelaties) over een geschillenregeling is de Staten van 
Aruba rauw op het dak gevallen. In een verklaring schrijven de Staten teleurgesteld te zijn over het voorstel. 
 
Plasterk zei na zijn werkbezoek aan St. Maarten eind januari dat de Rijksministerraad uitspraken van een 
geschillencommissie niet naast zich neer kan leggen, behalve als er een behoorlijke motivering voor is. Vorig jaar zei de 
minister nog dat de Rijksministerraad in conflicten tussen de landen in het Koninkrijk altijd het laatste woord hoort te 
hebben.  
 
De Staten van Aruba ‘hebben met grote verbazing en teleurstelling kennisgenomen’ van dit nieuwe voorstel. “Het voorstel 
voldoet niet aan de eisen voor een adequate geschillenregeling, zoals die door de parlementen van de vier landen van het 
Koninkrijk zijn overeengekomen.” De Staten wijzen erop dat een eerder voorstel van de landen is afgewezen en dat het 
huidige voorstel niet voldoet aan verschillende moties over dit onderwerp die door de jaren heen zijn aangenomen in de 
Tweede Kamer. “Het lijkt er daarom op dat de minister niet wenst te voldoen aan de herhaaldelijk en duidelijk aangegeven 
richtlijnen van de vier parlementen voor een geschillenregeling en dus bewust weigert een weg te vinden naar wat de 
aangenomen motie Van Laar ‘eerlijke en constitutioneel zuivere verhoudingen binnen het Koninkrijk’ noemt.” 
 
In de verklaring wordt minister Plasterk gewezen op de gemaakte afspraken tijdens het Interparlementair 
Koninkrijkoverleg (Ipko) dat begin dit jaar werd gehouden. De Staten zeggen vast te houden aan de afspraken met 
betrekking tot de geschillenregeling ‘met bindende uitspraken over juridische interpretaties van het Statuut en daaraan 
gerelateerde regelingen’. 
 
Na het bepalen wat voor regeling er komt, moet nog bepaald worden welk instituut de geschillenregeling gaat uitvoeren. 
Plasterk kiest voor de Raad van State, de landen hebben voorkeur voor de Hoge Raad, omdat dit verder van de politiek af 
staat.  
 

25 februari : Nederland en Aruba spreken over integriteit 
 
ORANJESTAD — De mogelijkheid dat Nederland Aruba expertise biedt, specifiek op het gebied van integriteit, het 
overheidsapparaat en het functioneren van de gevangenis. Dat was één van de thema’s waarover Justitieminister Arthur 
Dowers onlangs sprak met de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Richard 
van Zwol. Volgens Dowers kwamen veel meer thema’s aan de orde tijdens het gesprek. Zoals het uitwisselen van personeel 
tussen Aruba en Nederland in het kader van kennisoverdracht en ook de Kustwacht, Landsrecherche en de samenwerking 
met de Marechaussee kwamen aan de orde. Van Zwol en Dowers spraken verder over een evaluatie van rijkswetten.  
 

25 februari : ‘Meerwaarde eilanden benadrukken bij Europa’ 
 
DEN HAAG — Als voorzitter van de Overseas Countries and Territories Association (OCTA) hoopt minister-president Mike 
Eman ook aandacht te vragen voor de uitdagingen van Small Island Development States (SIDS) en de samenwerking met 
Europa. Eman zei dit in Den Haag op doorreis naar Brussel, waar Aruba het OCTA-voorzitterschap van Curaçao overneemt. 
 
“Mijn grote doel als toekomstig voorzitter van de OCTA is om grote Europese landen bekender te maken met de 
meerwaarde van de eilanden die verbonden zijn aan Europa. Dat staat nog niet zo duidelijk op het netvlies van landen als 
bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Denemarken, die landen en gebieden overzee hebben, en Spanje dat een verleden 
heeft in de regio”, aldus Eman. De uitdagingen die eilanden met elkaar gemeen hebben, komen daarbij ook aan de orde, 
zei hij. 
 
De premier gaf in Den Haag een toelichting op de conferentie Public Private Partnership for Small Islands van 22 tot en met 
24 maart, georganiseerd door de Verenigde Naties. Zoals eerder bekend gemaakt, zijn er vertegenwoordigers van bijna 
veertig eilanden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen over beleid en projecten op het gebied van onder meer groene 
energie, de stijgende zeespiegel en duurzaam toerisme. Centraal staat de vraag hoe de overheid en de private sector 
elkaar kunnen ondersteunen.  
 
Als gastland voor de conferentie is Aruba een eiland met concrete voorbeelden van projecten en een succesvolle 
samenwerking met bedrijven en organisaties als TNO, de Gasunie en Schiphol, aldus Nout van Woudenberg van het 
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ministerie van Buitenlandse Zaken, medeorganisator van de conferentie. “Het is goed als Aruba een dergelijke 
voorbeeldfunctie kan vervullen naar andere SIDS.” 
 
Het ministerie heeft extra belang bij naamsbekendheid van Aruba, namelijk als deel van de campagne voor het 
voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad. De SIDS zullen een voorkeur geven aan Nederland, dat in hun ogen door de 
historische band en samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk beter begrijpt voor welke uitdagingen kleine 
eilanden staan. Bovendien heeft ook Nederland een eeuwenlange strijd gevoerd tegen overstromingen, een actueel 
probleem waar veel eilanden mee geconfronteerd worden. 
 
Eman gaf tot slot aanvullende informatie over het SIDS Center of Excellence, dat tijdens de conferentie geopend wordt. 
Het kenniscentrum, beheerd door TNO, verzamelt informatie over succesvolle projecten in SIDS-landen en kan landen ook 
adviseren, zei Mart van Bracht, managing director Energy bij TNO. De VN helpt om in kaart te brengen welke projecten 
succesvol zijn. 
 
Eman zei dat hij ook een specifieke rol voor Curaçao, Bonaire en de Bovenwindse eilanden ziet. “Om het Center of 
Excellence en de conferentie een meerwaarde te geven voor alle partners binnen het Koninkrijk, is het belangrijk dat we 
onderwerpen onderling verdelen, zodat we elk naam kunnen maken binnen het Center of Excellence. Ik heb hier toevallig 
net met minister Eugene Rhuggenaath over gesproken. Curaçao staat bekend om zijn oceaan- en rifonderzoek. En Bonaire 
is een voorloper op het gebied van wetgeving en bescherming van natuurparken. Ze lopen tien of vijftien jaar vooruit op de 
meeste eilanden in het Caribisch gebied. Dat zijn allemaal ervaringen die je kunt delen met de wereld.’’  
 

26 februari : Staatsraad Croes wijst op verwarring over geschillenregeling 
 
DEN HAAG — Mito Croes, Staatsraad voor Aruba, vreest dat het heel moeilijk is om overeenstemming te bereiken over een 
geschillenregeling voor het Koninkrijk, zolang zaken door elkaar worden gehaald. Volgens hem moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de geschillenregeling over de wijze van besluitvorming in de Rijksministerraad en de geschillenregeling over 
de vraag of de Rijksministerraad wel bevoegd is om ten aanzien van een bepaald onderwerp een beslissing te nemen. 
 
Over de bevoegdheid kan op grond van artikel 38 van het Statuut worden voorzien. Over beide regelingen is bij de laatste 
Statuutwijziging van 10-10-‘10 een motie ingediend, die beide zijn aangenomen. Met een interview hoopt Croes bij te 
kunnen dragen aan duidelijkheid. 
 
Minister Ronald Plasterk heeft een voorstel gedaan voor een geschillenregeling, dat neerkomt op een mogelijkheid voor 
Aruba, Curaçao en St. Maarten om een niet-bindend advies te vragen aan de Raad van State over beslissingen van de 
Rijksministerraad. Wat vindt u van dat voorstel? 
“Het voorstel heeft betrekking op de procedure bij de politieke besluitvorming in de Rijksministerraad, geregeld in artikel 
12 Statuut, nu dus aangevuld met lid a, waarbij Nederland altijd een beslissende stem heeft. Dat is te verklaren als je kijkt 
naar het politiek gewicht van de landen, oppervlakte, inwoneraantal en dergelijke. De Caribische landen willen voorkomen 
dat Nederland misbruik maakt van dat machtsoverwicht, terwijl Nederland het machtsoverwicht wil behouden en niet wil 
dat de politieke besluitvorming in de Rijksministerraad wordt gefrustreerd door een gang naar de rechter. Dit is al jaren 
een moeilijke politieke discussie, maar volgens mij nu toch niet het meest dringende onderwerp van discussie.” 
 
Waar zou de discussie dan nu vooral over moeten gaan? 
“De geschillen van de laatste tijd gingen niet over de besluitvormingsprocedure die geldt in de Rijksministerraad, maar 
over de vraag of de Rijksministerraad deze besluiten mag nemen. Was Nederland volgens het Statuut wel of niet bevoegd 
om in te grijpen in autonome aangelegenheden van de Caribische landen, bijvoorbeeld bij de begrotingen? Die strikte 
grenzen aan de bevoegdheden van Nederlandse instituten en organen met een Koninkrijksfunctie zijn het fundament van 
het Koninkrijk. Het is op grond van die beperking van de macht van Nederland dat de Verenigde Naties destijds akkoord 
gingen met het Statuut als een dekolonisatie-document.” 
 
Als de bevoegdheden ter discussie worden gesteld, verwijst de Nederlandse regering altijd naar de waarborgfunctie. 
Volgens Plasterk kan waarborgen ook uitgelegd worden als ‘het voorkomen van ergere problemen’. 
“Dat is juist de kern van het probleem. De bepalingen van het Statuut zijn vastgesteld met instemming van alle partners. 
Ook de officiële toelichting op die bepalingen van het Statuut is door alle partners geaccordeerd. Dus het kan niet zo zijn 
dat één van de landen na vijftig jaar claimt eenzijdig een eigen interpretatie van de bepalingen te kunnen geven. De 
afgelopen vijftig jaar was er dus geen probleem, omdat iedereen het Statuut op dezelfde wijze interpreteerde. Het is pas 
de laatste jaren dat sommigen in Nederland blijkbaar menen dat Nederland meer bevoegdheden dient te hebben ‘om 
ergere problemen te voorkomen’. 
 
De Caribische landen willen niet dat de interpretatie van het gezamenlijk overeengekomen Statuut voortaan in handen 
komt van één van de landen, Nederland, maar dat het een onafhankelijke rechterlijke instantie is die geschillen over de 
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interpretatie van het Statuut kan beslechten. Deze vraag is toch ook voorgelegd aan de Raad van State die zich hierover 
heeft uitgesproken? Geeft dat niet voldoende duidelijkheid?  
“Nee, je lost een geschil niet op door één van de partijen – niet-bindend – te adviseren. Zoals de Raad van State in de 
Voorlichting van 17 september vorig jaar stelde: ‘Het bereiken van onderlinge overeenstemming verdient de voorkeur, 
maar bij gebrek daaraan moet het mogelijk zijn om een geschil aan een onafhankelijke instantie voor te leggen als ultimum 
remedium ofwel laatste redmiddel’. De Raad van State merkte overigens ook op dat landsorganen niet gehouden zijn aan 
aanwijzingen die in strijd zijn met het Statuut en daarop gebaseerde regelingen. Een gouverneur die dat doet, is zelfs 
strafbaar. De drie minister-presidenten hebben vorig jaar in een gezamenlijke verklaring dan ook expliciet te kennen 
gegeven dat hun landen in de toekomst niet mee zullen meewerken aan de uitvoering van ‘aanwijzingen’ op grond van 
koninklijke besluiten die zij in strijd achten met de wet. Dus ik denk dat het zaak is dat wij snel met een goede voorziening 
komen om grote politieke conflicten in de toekomst te voorkomen.” 
 
Het zou natuurlijk kunnen dat juist Aruba, Curaçao en St. Maarten een onjuiste interpretatie hebben van het Statuut en het 
Reglement van de Gouverneur? 
“Dat kan zeker. Daarom is het nodig dat door een onafhankelijke instantie zo snel mogelijk wordt vastgesteld waar precies 
volgens de bepalingen van het Statuut de grenzen zijn voor het optreden van Nederland in de Caribische landen.” 
 
Hoe zou een geschillenregeling er concreet uit moeten zien? 
“In feite is het simpeler dan het lijkt. Het kan geregeld worden met een voorziening in een Rijkswet op grond van artikel 38 
in het Statuut, dat onderlinge bijstand en samenwerking regelt. De landen moeten overeenkomen dat een onafhankelijke 
rechterlijke instantie geschillen kan beslechten, waarin de rechtmatigheid ter discussie staat van Koninklijke Besluiten en 
Algemene Maatregelen van Rijksbestuur op basis van de waarborgfunctie, ofwel lid 2 van artikel 43. Dat is de bepaling die 
Nederland het recht geeft om in zeer bijzondere gevallen en met heel strenge criteria in te grijpen in wat normaliter 
volgens het Statuut tot de autonomie van de landen behoort. Bij alle conflicten van de laatste tijd ging het om de 
interpretatie van die bepaling. 
Details moeten wel nog uitgewerkt worden, maar we hoeven niet het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. De situatie in 
het Koninkrijk is niet uniek. In elke federatie met bevoegdheidsafbakening tussen deelstaten en het federaal gezag worden 
geschillen over die begrenzing beslecht door een rechter die boven de partijen staat. Federaties als Duitsland, Spanje, de 
Verenigde Staten. Dat dit in het Statuut niet goed geregeld is, komt overigens alleen maar omdat toen het Statuut werd 
opgesteld, alle landen, ook Nederland, ervan uitgingen dat de rechter kon toetsen aan het Statuut.” 
 
Ziet u een rol voor de Raad van State of voor de Hoge Raad? 
“De vraag over welke rechterlijke instantie het meest geschikt is, is een politieke vraag waarop ik als Staatsraad niet kan 
ingaan. Ik kan alleen opmerken dat in de ontwerp-Rijksgrondwet, de voorloper van het Statuut, de Hoge Raad, bijgestaan 
door twee deskundigen in Caribisch recht, was aangewezen als geschilleninstituut.” 
 
Plasterk vreest ook voor een belemmering van besluitvorming door de Rijksministerraad. Politieke beslissingen zouden 
daarmee buiten de Rijksministerraad komen te liggen. 
“Het gaat hier niet om de politieke besluitvorming in de Rijksministerraad, maar om de strikt juridische interpretatie van 
het Statuut en met name de waarborgfunctie: hoe ver mag Nederland gaan? Die juridische interpretatie hoeft niet moeilijk 
te zijn, want de officiële toelichting op de waarborgfunctie is heel duidelijk. Het zal voor een rechter dus niet moeilijk zijn 
om de criteria te interpreteren en vervolgens na te gaan of Nederland rechtmatig ingrijpt of niet. Dat is het werk dat elke 
rechter elke dag doet. Ik denk overigens dat we na twee of drie uitspraken over de interpretatie genoeg duidelijkheid 
hebben voor de komende vijftig jaar. Die jurisprudentie is vooral ook van belang om conflicten te voorkomen. Juridische 
conflicten ontstaan meestal waar onduidelijkheid bestaat. Zolang wij in het Koninkrijk geen onafhankelijke instantie 
hebben die zo’n juridisch conflict kan beslechten, groeit het conflict uit tot een gecompliceerd politiek conflict dat de hele 
samenwerking verziekt. Daar kan niemand vrolijk van worden.” 
 
Verwacht u dat de landen er samen uit zullen komen? 
“Zeker. Als alle landen beseffen dat wij er allemaal belang bij hebben om het risico van politieke conflicten te beperken, 
door juridische geschillen door de rechter te laten beslechten, en er veel meer aan hebben om in Koninkrijksverband met 
elkaar samen te werken dan elkaar tegenwerken, dan komen wij er wel. En we moeten vooral ook niet de oplossing 
gecompliceerder maken door van alles tegelijk te willen regelen. Als wij een onafhankelijke rechterlijke instantie hebben 
die conflicten over de toepassing van de waarborgfunctie in artikel 43 lid 2 Statuut kan beslechten, zijn we er bijna. Dan 
hebben wij genoeg tijd om een geschillenregeling voor andere geschillen te bedenken.”  
 

29 februari : Opvolger gouverneur in beeld 
 
ORANJESTAD — Premier Mike Eman gaf tijdens een persconferentie aan dat de regering een kandidaat heeft die kan 
worden voorgedragen als opvolger van de huidige gouverneur Fredis Refunjol. Volgens Eman is de potentiële opvolger een 
man, die geen politicus is. De premier voorziet dat de procedure rondom de benoeming meer tijd in beslag neemt en 
langer kan duren dan gepland. Als dat het geval is, wordt aan de gouverneur, waarvan op 1 mei de ambtstermijn eindigt, 
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gevraagd om een paar maanden langer aan te blijven. Desgevraagd zegt de directeur van het Kabinet van de Gouverneur, 
Rajen Budhu Lall, tegen Amigoe dat hij nog niet geïnformeerd is over het in beeld zijn van een mogelijke opvolger. Maar 
volgens hem is dat ook aan de overheid. “De regering doet de voordracht.” Hij acht het echter mogelijk dat de gouverneur 
wel is ingelicht. Overigens eindigt ook de ambtstermijn van de huidige waarnemend gouverneur, Ella Tromp-Yarzagaray. Er 
moet dus niet alleen een opvolger voor de gouverneur worden gevonden, maar ook voor haar.  

Financiën en economie 
 

01 februari : Amerikaanse toeristen besteden 80 keer gemiddelde 
 
ORANJESTAD — Tijdens de jaarlijkse Caribbean Hotel and Tourism Association’s (CHTA) Marketplace hebben Mastercard-
adviseurs en CHTA een onderzoek gepresenteerd onder de naam ‘Destination market: Caribbean’. Het is een onderzoek 
dat ingaat op de toerismetrends in de Cariben van de laatste drie jaar. 
 
Het rapport is gebaseerd op de Cariben (Aruba, Bahamas, Dominicaanse Republiek, Jamaica en Puerto Rico). Mastercard 
monitorde uitgaven verspreid over 24 maanden in twee periodes (1 juli 2013 - 30 juni 2014, 1 juli 2014 - 30 juni 2015). De 
uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op anonieme en verzamelde data van Mastercard transacties. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de top 10 van toeristen die het meeste geld te spenderen hebben, afkomstig zijn uit de 
Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nederland, Venezuela, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, 
Zwitserland en Italië. Per bankrekening geven Zwitsers en Britten gemiddeld het meest uit, meer dan toeristen uit andere 
landen. Amerikanen spenderen per persoon tachtig keer zoveel als andere toeristen gemiddeld doen. Op verre afstand 
daarvan volgt het Verenigd Koninkrijk, Britten geven zeven keer zoveel uit als het gemiddelde. 
Toeristen uit Venezuela en Brazilië, de enige Zuid-Amerikaanse landen in de top 10, spenderen het hoogste percentage aan 
retail. Venezuela, Zwitserland en Italië groeien het hardst in het aantal aankopen en het totale bedrag aan dollars dat zij 
uitgeven. Alleen Nederlanders geven steeds minder uit vergeleken met de afgelopen jaren. 
 
Internationale reizen naar de Cariben zijn gedurende het jaar stabiel, de piekmaanden zijn januari en maart. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat de lengte van het verblijf niet direct samenhangt met het geldbedrag dat per bankrekening 
uitgegeven wordt. Zo verblijven Nederlanders gemiddeld het langst op de Cariben, maar geven zij minder dan het 
gemiddelde uit. 
 
Volgens Mastercard verstrekt het onderzoek ‘waardevolle informatie voor alle CHTA-leden om zich verder te ontwikkelen 
en hun concurrentievermogen te versterken door het ontwikkelen van gerichte consumentpakketten gebaseerd op de 
werkelijke dynamiek van de markt’. De voorzitter van CHTA, Karolin Troubetzkoy, reageert op het onderzoek: “Als we 
continue willen groeien, moeten de Cariben de verwachtingen van gasten overtreffen om een concurrentievoordeel ten 
opzichte van andere bestemmingen te behouden. Deze samenwerking met Mastercard heeft voordelen voor alle partners 
en verstrekt ons data-analyses om dat te kunnen doen.”  
 

04 februari : Zandplaten in zee tegen afbrokkelend strand 
 
ORANJESTAD — ‘Dankzij’ het natuurverschijnsel El Niño verdwijnen onze stranden langzaam maar zeker, aldus Toerisme-
minister Otmar Oduber. Om te voorkomen dat Aruba geen strand meer overhoudt, worden mogelijk zandplaten voor de 
kust aangelegd. De werkzaamheden zouden in maart kunnen beginnen. 
 
De oplossing voor de erosie van de Arubaanse stranden lijkt nu een ‘underwater beach fill’ te worden, zoals aangegeven is 
op foto’s die het ministerie van Toerisme heeft vrijgegeven. Zoals het er nu uitziet, worden in de zee zandplaten aangelegd. 
Dat gebeurt iets uit de kust en is een natuurlijke vorm van kustbescherming. Golven breken zodra de zeebodem begint te 
stijgen. Door de zandplaat gebeurt dat verder in zee dan nu het geval is. Het water dat terugloopt, neemt vervolgens zand 
mee, maar tot aan de plaat. Zo zou het strand op een natuurlijke manier moeten aangroeien en ontstaat een natuurlijke 
golfbreker, blijkt uit de publicatie ‘Shore Protection Assessment’ van het Amerikaanse Coastal and Hydraulics Laboratory. 
 
Dat de Arubaanse stranden afbrokkelen, komt volgens minister Oduber door El Niño. Van Druif Beach bij hotel Tamarijn is 
zo goed als geen strand meer over. In oktober vorig jaar vulden verschillende werknemers van Dienst Openbare Werken 
(DOW) tientallen zandzakken om daarmee Druif Beach te stutten. Deze liggen nu echter nog steeds gevuld, maar 
ongebruikt op dezelfde plek als ruim drie maanden geleden.  
 
Momenteel wordt de mogelijke oplossing voor het eroderen van de stranden besproken door de regering. Het is de 
bedoeling dat snel een beslissing wordt genomen, omdat Aruba wil profiteren van twee schepen die op dit moment in de 
buurt van Aruba liggen. Zij zouden de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het project zou in maart van start kunnen gaan 
en binnen een maand klaar moeten zijn. 



 8 

05 februari : Binnenkort start asfaltering Green Corridor 
 
ORANJESTAD — De asfaltering van de weg tussen luchthaven Reina Beatrix en San Nicolas gaat binnen twee tot drie 
maanden van start. Aannemer Odinsa, verantwoordelijk voor de aanleg van het miljoenenproject Green Corridor, is de 
afgelopen maanden bezig geweest met voorbereidingen voor de asfaltering. In oktober 2017 moet het project, ter waarde 
van ongeveer 300 miljoen florin, helemaal klaar zijn. 
 
Dat zegt Marlon Croes, directeur van Dienst Openbare Werken (DOW). Hij legt uit dat de fundering voor de uitbreiding van 
de route tussen de luchthaven en Pos Chiquito, waar straks een vierbaansweg moet komen, gelegd is. Nu moet gewacht 
worden tot de onderlaag stabiel is, voordat het asfalt gelegd kan worden. De huidige tweebaansweg op dit traject wordt 
vernieuwd en moet straks van hetzelfde niveau zijn als de nieuwe weg waar nu aan gewerkt wordt.  
 

15 februari : ‘Regering onderhandelt met Valero over schoonmaakfonds’ 
 
ORANJESTAD — De Arubaanse regering onderhandelt met Valero over het stichten van een schoonmaakfonds voor 
wanneer de raffinaderij in San Nicolas wordt overgedragen aan Aruba. De nieuwe operator Citgo neemt dat fonds 
vervolgens over en wordt aansprakelijk voor alle milieuaspecten van de raffinaderij. 
 
Dit zegt regeringsadviseur Richard Arends tegen Ariën Rasmijn voor het Caribisch Netwerk in reactie op berichten in de 
internationale media. Afgelopen zaterdag verscheen een nieuwsbericht bij persbureau Reuters waarin bronnen zouden 
hebben verklaard dat Valero van aansprakelijkheid zou worden gevrijwaard wanneer ze de raffinaderij verlaat. Ook zou de 
huidige eigenaar van de raffinaderij toch nog vast willen blijven houden aan de haventerminal van de raffinaderij. Volgens 
Arends heeft Reuters niet met de betrokken partijen gesproken.  
 
Momenteel wordt met Valero onderhandeld over het stichten van een permanent fonds voor de schoonmaak van de 
raffinaderij bij vertrek. Het is de bedoeling dat Valero dit fonds volledig financiert, Citgo wat overblijft van dat fonds 
overneemt en eenmaal wanneer de schoonmaak heeft plaatsgevonden zij operator wordt van de raffinaderij. Volgens 
Arends wordt nu met Valero onderhandeld over hoeveel dit fonds zal moeten bedragen en wat voor 
schoonmaakwerkzaamheden het zal dekken. Dat Valero niet van plan zou zijn om de haventerminal los te laten, is ook niet 
waar, verklaart Arends. "Zij willen echt van de raffinaderij af en helemaal weg." 
 
Arends, die namens de Arubaanse regering de onderhandelingen met Citgo leidt, zegt dat Citgo hierna ook volledig 
aansprakelijk wordt doordat zij feitelijk alle milieuverantwoordelijkheden overneemt van Valero. "Het wordt zoiets als 
wanneer je een huis huurt. Je verwacht dat de huurder de woning bij vertrek achterlaat zoals de vorige huurder het had 
achtergelaten", aldus Arends. Over hoe Valero de raffinaderij precies achterlaat wordt nu echter nog onderhandeld.  
 
Volgens Arends ligt het doel, om een definitieve overeenkomst in maart te sluiten, nog op schema. Afgelopen vrijdag en 
afgelopen weekend waren er onderhandelingen en deze week worden er weer documenten uitgewisseld met Citgo, zodat 
volgende week de fysieke onderhandelingen weer kunnen worden hervat. De punten van het in december getekende 
preliminaire akkoord zijn, volgens Arends, ongewijzigd gebleven. De onderhandelaar stelt bovendien dat de uiteindelijke 
overeenkomst met Citgo een stuk gedetailleerder wordt dan die met Valero. "Met Valero gebeurde een hoop simpelweg 
op basis van goede wil. Met de kennis en ervaring die we nu hebben willen we met Citgo veel meer gaan vastleggen. Zo 
willen we dat Citgo voor de volledige duur van haar leasecontract de raffinaderij volwaardig opereert en niet zomaar zoals 
Valero toentertijd kan overgaan tot operatie van slechts de opslagterminal. Er komt dus echt een investeringsschema en 
een investeringsschema voor milieuaspecten, zodat gebouwd kan worden aan een raffinaderij voor de 21e eeuw", aldus 
Arends.  
 

19 februari : ‘Aruba drastisch meer promoten in Amerika’ 
 
ORANJESTAD — Aruba moet zich de komende jaren meer gaan richten op toeristen uit de Verenigde Staten. De focus 
verschuift van de Zuid-Amerikaanse markt en het noordoosten van de VS naar ‘alle plekken waar mogelijkheden liggen’ en 
vooral naar de rest van de VS. Om de extra promotie in de VS te bekostigen, moet het reservefonds van toerismeautoriteit 
ATA aangesproken worden, waar eind dit jaar bijna 20 miljoen florin in moet zitten. 
 
Dat stelt Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) op basis van ontwikkelingen in de toerismesector. In de afgelopen vier 
jaar heeft ATA zich vooral gefocust op diversificatie van de toerismemarkt. Traditioneel is het Arubaanse toerisme gericht 
op Noord-Amerika en vooral het noordoosten van de Verenigde Staten. ATA richtte zich de afgelopen jaren op de 
groeimarkt Latijns-Amerika, met nadruk op Venezuela en Brazilië. Reden was de economische malaise in de VS. Nu de 
economie van Brazilië onverwachts stagneert en de situatie in Venezuela onzeker is, wil minister Oduber zich opnieuw 
richten op de VS waar de economische vooruitzichten ondertussen weer positief zijn. Europa, na de VS en Latijns-Amerika 
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de derde toerismemarkt van Aruba, heeft de afgelopen twee jaar nauwelijks groei gekend. Ook voor 2016 en 2017 wordt 
geen significante groei verwacht vanuit deze markt. 
 
De minister benadrukt dat het veranderen van het toerismebeleid geen paniekvoetbal is en dat het goed gaat met het 
Arubaanse toerisme. “Maar het toerisme is erg gevoelig voor verandering en we moeten deze veranderingen aangrijpen 
om te voorkomen dat we in een negatieve spiraal terechtkomen.” Eén van de dingen, die de minister zorgen baart, is de 
toename van een bepaald type toerist uit Venezuela. Hij stelt dat deze nieuwe toerist, die gemiddeld weinig uitgeeft en in 
goedkope appartementen verblijft, een gevaar vormt voor de welgestelde Venezolaanse toerist die van oudsher in Aruba 
vakantie komt vieren. Oduber stelt dat deze welgestelde toerist niet geassocieerd wil worden met de economische toerist 
en niet onderworpen wil worden aan extra screening en vereisten voordat ze ons land binnen kunnen. 
 
Toerisme-minister Oduber heeft het nieuwe beleid recent besproken met ATA en de toerismepartners in de VS. Binnenkort 
zal de minister het parlement en de Raad van Toezicht van ATA benaderen voor toestemming om het reservefonds van 
ATA aan te spreken. Oduber denkt dat het goed is om het geld nu al, nog voordat we in een crisis terechtkomen, te 
gebruiken om te voorkomen dat het toerisme terugloopt. Het geld moet gebruikt worden om Aruba in de rest van de VS op 
de kaart te zetten. De minister wil binnenkort ook met luchthaven Reina Beatrix om tafel om samen met de ‘airlift 
commissie’ te kijken of luchtvaartmaatschappijen kunnen meewerken om verdere groei van de Amerikaanse markt te 
bewerkstelligen. De Amerikaanse toerismemarkt is overigens in de afgelopen 14 maanden gegroeid. Aruba kent zelfs de op 
een na hoogste groeicijfers van Amerikaanse toeristen in de Cariben, aldus de minister. 
 

23 februari : AAA wint Routes Airport Marketing Award 
 
ORANJESTAD — Voor de tweede keer wint Aruba Airport Authority (AAA) de regionale Routes Airport Marketing Award in 
de categorie luchthavens met minder dan 4 miljoen passagiers. Een trotse AAA-delegatie, die voor het 
marketingevenement naar San Juan in Puerto Rico was afgereisd, nam de marketingprijs in ontvangst. Concurrenten van 
luchthaven Reina Beatrix voor deze regionale award waren Charleston International, die tweede werd, en Hato 
International Airport in Curaçao, die op de derde plaats eindigde. Cyril E. King St. Thomas Airport en Medellín City Airport 
in Colombia hadden het nakijken. AAA kreeg een eervolle vermelding in de categorie snelst groeiende routes en snelst 
groeiende markten. De luchthaven verwerkte vorig jaar 2,8 miljoen passagiers, een groei van 14 procent als het gaat om 
het ‘aantal passagiers’ en 18 procent als het gaat om ‘capaciteit’ in vergelijking met 2014.  
 

27 februari : Kamer: ‘Voor- en nadelen heropening raffinaderij goed afwegen’ 
 
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) heeft ernstige vraagtekens bij de mogelijke heropening van de 
olieraffinaderij in San Nicolas. De organisatie denkt dat een heropening minder aan de economie en de werkgelegenheid 
bijdraagt dan wordt gehoopt. Bovendien maakt de Kamer zich zorgen over wat er gaat gebeuren na de raffinaderij. Wie 
gaat de vervuiling opruimen en wordt nagedacht over de onvermijdelijke toekomst zonder raffinaderij? 
 
De regering onderhandelt momenteel met Citgo, de Amerikaanse dochter van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA, 
over heropening van de olieraffinaderij in San Nicolas. Als Citgo de raffinaderij overneemt, zal het geen volwaardige 
raffinaderij worden maar een zogeheten upgrader. Hier kan hele zware ruwe olie geraffineerd of gemengd worden tot een 
lichtere variant. Deze variant moet elders nog verder geraffineerd worden tot een eindproduct. 
 
Heropening van de olieraffinaderij is volgens de Kamer hooguit een tijdelijke oplossing. Fossiele brandstoffen raken op en 
alternatieve energiebronnen worden steeds goedkoper. “We moeten blijven nadenken over de toekomst”, stelt de Kamer. 
Bovendien belemmert een heropening mogelijk andere ontwikkelingen in San Nicolas die niet passen bij een vervuilende 
industrie of die gebruik willen maken van het terrein van de raffinaderij. De Kamer benadrukt dat zij niet per se tegen 
heropening is, maar dat alle voor- en nadelen goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. 
 
De heropening brengt natuurlijk voordelen voor de overheid, de werkgelegenheid, contractanten en andere commerciële 
diensten. Het is echter moeilijk om deze voordelen in concrete cijfers weer te geven, aldus de KvK. Verschillende keren 
wordt een verlies van 12 tot 15 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gemeld, na de sluiting van de raffinaderij 
in 2012. Het nominale bbp daalde in 2012 echter slechts 0,6 procent en groeide in 2013 zelfs met 2 procent. Het aantal 
verblijfstoeristen groeide met 4 procent in 2012 en met 8,3 procent in 2013. De Kamer concludeert dat het toerisme niet 
zodanig is gegroeid dat het een verlies van 12 tot 15 procent op het bbp kon goedmaken. De KvK gaat er dan ook niet 
vanuit dat een heropening zorgt voor een grote toename van het bbp. Bovendien is maar de vraag of Citgo, als nieuwe 
eigenaar, de volledige productiecapaciteit van 235.000 vaten per dag gaat gebruiken. Bij onderhandelingen tussen de 
huidige eigenaar Valero en PDVSA in 2011 werd gesproken over een ingebruikname van een deel van de 
productiecapaciteit en een aanvankelijke investering van 100 miljoen dollar. Dat geeft volgens de Kamer aan dat de 
heropening nu waarschijnlijk ook gepaard gaat met minder kapitaal. 
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Een andere onbekende factor is arbeid. Als de olieraffinaderij opnieuw open gaat, is niet bekend hoeveel arbeidsplekken 
dat oplevert. Er zijn geen garanties dat Citgo evenveel personeel nodig heeft als Valero had, waarschuwt de Kamer. Ook is 
onbekend hoeveel contractanten de nieuwe eigenaar wil gebruiken. “Het is daarbij belangrijk om te onthouden dat bij de 
heropening in 2011 een aanzienlijk aantal contractanten geïmporteerd werd, omdat het voormalige raffinaderij-personeel 
niet meer beschikbaar was”, aldus de Kamer. 
 
Als het de bedoeling is dat het terrein van Valero wordt overgenomen door een staatsbedrijf, moet vooraf goed geregeld 
worden wie verantwoordelijk wordt voor het saneren van het terrein, op het moment dat de raffinaderij ontmanteld 
wordt. De Kamer vindt het van cruciaal belang dat de financiering van de schoonmaak opgenomen wordt in een 
overeenkomst met Valero en Citgo, zodat na sluiting weer andere economische activiteiten kunnen worden ontplooid. 
 
 

Duurzame energie 
 

18 februari : Deel Madiki over op LED 
 
ORANJESTAD — Een nieuwe lading van 12.000 Smart LED-verlichting is aangekomen in Aruba. Elmar kon daardoor weer 
verder met het project ‘Straatverlichting in de wijk’ dat in 2012 is begonnen. De overheid is bezig om de huidige 
conventionele straatverlichting te vervangen door LED-verlichting, omdat dit beter is voor het milieu, goedkoper is en 
omdat de verlichting helderder is. Dat laatste brengt volgens de overheid meer veiligheid op straat en in de wijk, waardoor 
bewoners prettiger wonen. Premier Mike Eman en minister van Infrastructuur Benny Sevinger waren in de Timonstraat 
aanwezig toen Elmar daar de eerste nieuwe lampen installeerde.  

Onderwijs 
 

11 februari : Universiteiten bestormen Latijns-Amerikaanse markt 
 
ORANJESTAD— Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar, Jos Hamers, vicedecaan van de Universiteit van 
Maastricht (UM) en Glenn Thodé, rector magnificus van de Universiteit van Aruba (UA) bezegelden hun samenwerking. Zij 
tekenden een overeenkomst voor het aanbieden van een zogenoemde Double Degree Master Programme in International 
and European Tax Law. Het geheel Engelstalige programma wordt met ingang van het academisch jaar 2016/2017 door de 
Faculteiten der Rechtsgeleerdheid van beide universiteiten aangeboden. Volgens Hamers, die reeds acht jaar gastdocent is 
bij de UA, ziet UM dit als ‘een kroon op een samenwerking die al vele jaren loopt en succesvol is’. Ook zegt hij vanochtend: 
“Maastricht hoopt, en ik spreek die hoop uit naar collega’s hier in Aruba, dat deze master een vliegende start zal hebben 
en in haar bestaan uitermate succesvol zal zijn. Voor u, maar ook voor ons, is dit een mogelijkheid om de Arubaanse maar 
ook de Latijns-Amerikaanse markt te bestormen.” 
 

11 februari : Lancering vacaturesite voor studenten 
 
ORANJESTAD — Op de banenmarkt die in april van dit jaar plaatsvindt, wordt ook een vacaturesite voor studenten 
gelanceerd. Deze moet gaan dienen als springplank voor Arubaanse studenten, hier en in Nederland, op mbo-, hbo- en 
universitair niveau. Oppositiepartij MEP wil nog een stukje verder gaan om de zogenoemde brain drain terug te dringen. 
 
Dat laat Arbeid-minister Paul Croes aan Amigoe weten. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2016 kwam dit 
onderwerp al aan de orde. Croes gaf toen aan bezig te zijn met het creëren van een digitaal platform waar lokale bedrijven 
vacatures kunnen plaatsen en studenten de mogelijkheid hebben om hun curriculum vitae (cv) online te uploaden. “Er zal 
een protocol moeten komen tussen commerciële organisaties, de hotelsector, het arbeidsbureau en de afdeling Onderwijs 
in Den Haag.”  
 
AVP-parlementariër Jennifer Arends-Reyes wil graag dat er op de website naast een aanbod van vacatures ook een 
mogelijkheid komt voor het aanbieden van stageplekken op hbo- en universitair niveau. Hiervoor diende zij tijdens de 
begrotingsbehandeling een motie in. Croes liet weten dat deze motie in lijn ligt van het uitgestippelde beleid en dus voor 
deze uitbreiding te zijn. Hij wil met de site zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de behoefte van de studenten en daarvoor 
de noodzakelijke overeenkomsten sluiten.  
 
Oppositiepartij MEP wil, als het gaat om het tegengaan van de brain drain, dat er een nauwere samenwerking komt tussen 
het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, en het Arubaanse arbeidsbureau. Desgevraagd geeft de minister 
aan dat ook het Arubahuis bij het project betrokken wordt. “Voornamelijk in de steun aan studenten bij stages.” Maar de 
oppositiepartij wil nog een stukje verder gaan. Het nauwelijks terugkeren van in het buitenland afgestudeerde Arubaanse 
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studenten is hen een doorn in het oog. “Banen moeten worden beschermd voor onze jongeren die in hun studie hebben 
geïnvesteerd. Er moeten strikte regels komen zodat geen enkele werkgever buitenlands personeel aan kan nemen”, aldus 
MEP-lid Gerick Croes. Maar helemaal ‘de deuren gesloten houden’, vindt de minister van Arbeid geen goed plan. “Dat zou 
contraproductief voor de economie kunnen zijn. Je kunt je voorstellen dat in bepaalde gevallen specialistisch personeel 
nodig is, bijvoorbeeld bij de raffinaderij. Wat doe je als er niemand is?” Volgens hem was er voorheen, in 2008, meer 
sprake van een zogenoemd open door policy en is het huidige beleid al voldoende op de door MEP genoemde bescherming 
afgestemd. “Maar we moeten ook rekening houden met productiviteit en economische omstandigheden. Bovendien als de 
procedure goed doorlopen wordt en aan alle voorwaarden is voldaan, kun je niet weigeren.” 
 
Ook vindt de partij dat onderzoek moet komen naar carrières, waarbij gekeken wordt in welke beroepsgroep vraag is naar 
professionals. De resultaten hiervan moeten op jonge leeftijd gepresenteerd worden aan toekomstige professionals. 
“Begin bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd met informeren, wacht niet tot het laatste jaar van het voortgezet onderwijs of de 
beroepsopleiding”, aldus het MEP-lid. Ondertussen maakt MEP zich hard voor een aanpassing in de wet om de studielening 
gedurende tien jaar aftrekbaar te maken voor de belasting tot een maximum van 10.000 florin per jaar.“Aruba moet 
aantrekkelijker worden voor onze professionals. Nu is de realiteit dat er tevergeefs veel geld wordt geïnvesteerd in hun 
studie en toekomstige carrière.”  
 

25 februari : Colegio Arubano zet in op hoger slagingspercentage 
 
ORANJESTAD — Meer havo- en vwo’ers die slagen, dat is waar Colegio Arubano op mikt met een vernieuwde en 
intensievere examentraining. Hiermee wil de school een herhaling van het slechte examenjaar in 2015 voorkomen. 
 
Vorig jaar lag het slagingspercentage voor eindexamenkandidaten havo op 43,2 procent. Na het herexamen steeg dit naar 
ruim 54 procent. De vwo-leerlingen wisten na het herexamen het percentage van 58,3 procent op te schroeven naar 66,4 
procent. Deze resultaten waren beduidend slechter ten opzichte van bijvoorbeeld 2014 toen 81 procent van de vwo-
leerlingen hun diploma behaalde. 
 
Colegio Arubano-woordvoerder en biologiedocent Zaida Everon, laat weten dat de stand na drie schriftelijke examens er al 
beter uitziet dan vorig jaar. Als de leerlingen nu examen zouden moeten doen, zou 22 procent van de vwo- en 33 procent 
van de havo-kandidaten zakken voor het komende eindexamen, vertelt Everon. Voor 67 procent van de ouders van de 
eindexamenkandidaten havo en 78 procent van de vwo’ers is dit goed nieuws. De andere ouders moeten zich zorgen 
maken. Zij ontvingen een extra brief naast de uitnodiging voor de ouderavond, die afgelopen woensdag en donderdag 
plaatsvond. Hierin werd onder meer het belang van hun aanwezigheid benadrukt. Tijdens die avonden konden ouders 
namelijk in gesprek met de mentor van hun kind en inzicht krijgen in de tot nu toe, tijdens de schriftelijke examens 
behaalde resultaten. 
 
De school zet in op een examentraining nieuwe stijl en focust twee weken lang op het eindexamen. Niet alleen voor de 
leerlingen die er slecht voorstaan, maar voor alle eindexamenkandidaten. “Van 4 tot en met 15 april worden onder 
schooltijd speciale lessen in de vorm van workshops gegeven aan de leerlingen ter voorbereiding op het eindexamen. Elke 
sectie heeft een programma voorbereid met een eigen invulling.” Wat niet nieuw is, is de motivatiespeech waarvoor 
advocaat Monica Kock wordt uitgenodigd. Net als de week waarin proefexamens worden afgenomen. “Dat gebeurt na die 
twee weken. Dan krijgen de klassen een examenopstelling.” Voor deze proefexamens moeten de leerlingen zich digitaal 
opgeven via het schoolsysteem. 
 

Zika 
 

02 februari : Internationale noodtoestand wegens zika-virus 
 
ORANJESTAD — De World Health Organization (WHO) heeft gisteren de internationale noodsituatie afgeroepen omtrent 
de verspreiding van het zika-virus. Internationaal optreden is hard nodig, aldus de WHO. Wat de consequenties hiervan zijn 
voor Aruba, is onbekend. Tot op heden zijn er lokaal geen gevallen van microcefalie en de verlammingsziekte Guillain-Barré 
bekend die gekoppeld kunnen worden aan het zika-virus. 
 
Tijdens een nieuw spoedberaad in Genève heeft de WHO de internationale noodsituatie uitgeroepen. Dit wegens de snelle 
verspreiding van het zika-virus, het mogelijke verband tussen het virus en neurologische afwijkingen, zoals microcefalie 
(het geboren worden met een klein hoofd en kleine hersenen) en Guillain-Barré en het feit dat er nog geen vaccinaties en 
immuniteit bestaat tegen het virus. Volgens WHO is een internationaal gecoördineerde reactie nodig om de dreiging van 
het virus in andere landen te minimaliseren en om verdere internationale verspreiding te verminderen. Dit vereist toezicht 
op mogelijke neurologische afwijkingen, de bestrijding van muggenpopulaties en het versnellen van de ontwikkeling van 
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diagnostische testen en vaccins om mensen, zwangere vrouwen in het bijzonder, te beschermen, aldus de 
gezondheidorganisatie. Tot op heden bestaan er nog geen verdere opgelegde beperkingen voor reizigers en handel. 
 
Wat deze noodtoestand voor consequenties heeft voor Aruba, is bij Amigoe onbekend. Directie Volksgezondheid (Despa) 
was vanochtend niet bereikbaar om een reactie te geven. Wel gaf Despa afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie met 
betrekking tot het zika-virus aan dat zij zich inzetten om de muggenpopulatie zo laag mogelijk te houden. De Gele Koorts 
en Muskieten Bestrijding (GKMB) speelt in deze missie een belangrijke rol. Clayton Croes, waarnemend diensthoofd van de 
GKMB, geeft aan dat de bevolking ook alert moet zijn en er op toe moet zien dat broedplekken in en rondom het huis 
worden verwijderd. 
 

03 februari : Nationaal plan zika-bestrijding op komst 
 
ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman kwam met Volksgezondheid-minister Alex Schwengle, Infrastructuur-
minister Benny Sevinger en verschillende instanties, zoals de Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB), Serlimar, 
Dienst Openbare Werken (DOW) en de city-inspector samen om te praten over het opstellen van een nationaal zika-
bestrijdingsplan. 
 
“De situatie rondom het zika-virus heeft onze aandacht, ondanks dat er nog geen lokale gevallen zijn geregistreerd”, aldus 
Eman. Hij stelt dat het werk van de GKMB zeer effectief is, omdat er lokaal veel minder gevallen van dengue en 
chikungunya zijn geregistreerd in vergelijking met andere landen binnen het Caribisch gebied, zoals Curaçao. Wel geeft hij 
aan dat we onze krachten lokaal moeten bundelen om de muggenpopulatie zo laag mogelijk te houden en ons te 
beschermen tegen zika. Om die reden werd ook de bijeenkomst tussen de verschillende ministers en instanties 
georganiseerd; om met een nationale campagne te komen en om meer samen te werken om de mug die de ziekte 
verspreidt, te bestrijden. Het is de bedoeling dat de regering binnen een week met een preventieplan komt met betrekking 
tot het zika-virus. Onderdeel hiervan is ook een media-actie die de bevolking bewust moet maken van wat de ziekte 
inhoudt en hoe het voorkomen kan worden.  
 

11 februari : 4 zika-gevallen in Aruba bevestigd 
 
ORANJESTAD/DEN HAAG — Aruba telt officieel vier mensen die besmet zijn met het zika-virus. Dat blijkt uit de resultaten 
van de bloedtesten die Directie Volksgezondheid gisteren ontving uit Nederland. In totaal zijn er op het moment 66 
verdachte zika-gevallen, waarbij het virus nog niet bevestigd is. Zij worden wel als zika-patiënt behandeld. 
 
Dat maakte Maribelle Tromp, hoofd van de afdeling Epidemiologie van Directie Volksgezondheid (Despa), bekend tijdens 
een persconferentie. De gevallen die in Aruba bevestigd zijn, zijn personen die de afgelopen tijd hebben gereisd naar 
Brazilië, Venezuela en Colombia. Opnieuw is een aantal bloedtesten gestuurd naar Nederland van verdachte zika-gevallen. 
Despa maakt niet bekend om hoeveel bloedtesten dit gaat. De focus ligt nu op preventie, geven Gezondheidsminister Alex 
Schwengle en Tromp samen aan. “Er zijn nog weinig muggen op Aruba. Zika transmissie is niet mogelijk zonder muggen. 
Dus preventie is heel belangrijk“, aldus Tromp. 
 
Ook in Den Haag wordt veel gesproken over het zika-virus en de eventuele gevolgen hiervan. Experts op het gebied van 
infectieziekten hebben vandaag tijdens een briefing aan de Tweede Kamer de mogelijkheden van het verband tussen het 
zika-virus en andere ziektes besproken. Zij stellen dat er nog weinig met zekerheid te zeggen valt over het virus. Tijdens de 
briefing kwam een aantal sterfgevallen aan bod waarin zika mogelijk een rol gespeeld heeft. In Suriname zouden vorige 
week vier mannen overleden zijn aan de gevolgen van zika. Marion Koopmans, hoofd virologie van het Erasmus Medisch 
Centrum zegt hierover: “Is het overlijden met zika, of overlijden aan zika? Dat is een heel belangrijk verschil dat je met de 
gegevens die we nu hebben niet kunt maken.” Ze voegt eraan toe dat patiënten met het syndroom van Guillain-Barré 
(GBS), een zenuwaandoening, kunnen overlijden als de ademhalingsspieren verlamd raken. Het verband tussen zika en GBS 
wordt onderzocht, maar staat niet vast. Hoogleraar Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert: “Ik heb met de behandelende artsen gesproken. Er zijn 
in het krantenartikel te weinig details gegeven om duidelijk te maken dat het zieke patiënten zijn. Het waren allemaal 
patiënten met onderliggende medische problematiek. Al kun je het ook niet uitsluiten.” 
Ook wilden leden van de Tweede Kamer weten hoe er gereageerd wordt in Caribisch Nederland en of de eilanden 
voorbereid zijn. Volgens Rob Sardeman, projectmanager gezondheidszorg Caribisch Nederland, is Caribisch Nederland 
voorbereid op het zika-virus. “Op alle eilanden is er een bestaand programma dat controles doet. Die kijken of er 
broedplaatsen voor muggen zijn. Die activiteit is nu opgeschroefd.” Agnes Wolbert (PvdA) haakt daar op in: “Je hoort 
eigenlijk niks van zwangere vrouwen, hoe gaat de bevolking daar ermee om?” Van Dissel: “Er was veel onrust door een 
informatieachterstand, dat is nu over de top heen. Er wordt daar vrij nuchter gereageerd.”' 
 
Ook Nederlandse reisorganisaties die actief zijn in de Cariben reageren gelaten. Petra Kok, woordvoerder van TUI: “Zika is 
ook niet heel schadelijk, behalve mogelijk voor zwangere vrouwen.” Die groep kan kosteloos omboeken, enkele tientallen 
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hebben dat in de afgelopen tijd gedaan. “Maar zika speelt al langer en zeker de mensen zijn goed op de hoogte. Het aantal 
omboekingen loopt inmiddels terug.” 
 

12 februari : Despa ontwikkelt zika-protocol voor verloskundige en gynaecoloog  
 
ORANJESTAD — Nu Aruba officieel vier zika-besmettingen kent, is Directie Volksgezondheid (Despa) bezig met de opzet 
van een speciaal protocol voor verloskundigen en gynaecologen die werken met zwangere vrouwen die (mogelijk) besmet 
zijn geraakt met het zika-virus. Het protocol omvat een onderzoeksstappenplan dat de groei en de gezondheid van de baby 
moet monitoren en de aandoening microcefalie vroegtijdig moet detecteren. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie (NVOG) 
hebben een richtlijn opgesteld waarin staat dat zwangere vrouwen die naar zika-landen zijn geweest het advies krijgen zich 
te laten onderzoeken. Maribelle Tromp, het hoofd van de afdeling Epidemiologie van Despa, vertelt aan Amigoe dat Despa 
tevens bezig is met een speciaal protocol voor gynaecologen en verloskundigen die in contact komen met zwangere 
vrouwen die (mogelijk) besmet zijn met het zika-virus. In dit protocol komen onderzoeksafspraken te staan over echo’s, 
bloedtesten en vruchtwaterpuncties die de groei en de gezondheid van de baby moet monitoren en de aandoening 
microcefalie vroegtijdig moet detecteren. Ondanks dat Tromp hoopt dat dit protocol deze week nog afkomt, geeft zij aan 
dat de ontwikkeling niet makkelijk is. “We moeten kijken wat haalbaar is voor Aruba”, vertelt zij. “Je krijgt adviezen van 
buitenaf, maar we moeten een protocol opstellen dat in ons eigen land werkt.” Zo geeft zij aan dat de Nederlandse situatie 
niet te vergelijken is met de Arubaanse. “In Nederland is het makkelijk, daar heb je de mug niet die de ziekte overbrengt en 
kunnen alle zwangere vrouwen getest worden die in een zika-land op vakantie zijn geweest. Bij ons is dat anders, wij 
hebben de mug die de ziekte overdraagt wel én we hebben zika.” 
 
Het protocol schrijft voor wanneer een gynaecoloog of verloskundige welke stappen moet ondernemen. Daarnaast staan 
in het protocol afspraken over het gebruikte materiaal. Tromp: “We moeten kijken welk materiaal we bijvoorbeeld kunnen 
gebruiken voor een echo om microcefalie vast te stellen en wat voor soort testen we moeten gebruiken.” Maar ook daar 
eindigt het niet mee, vertelt het Epidemiologie-hoofd. “De moeilijkheid van Zika is dat het een mild virus is en dat niet 
iedereen ziekteverschijnselen ontwikkelt. We kunnen moeilijk alle zwangere vrouwen standaard een screening 
aanbieden.” Daarom is goede communicatie belangrijk, benadrukt Tromp 
 

19 februari : CDC waarschuwt voor reizen naar Aruba wegens zika  
 
ORANJESTAD — Aruba is als zika-land opgenomen in de lijst van het Amerikaanse Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Deze organisatie informeert reizigers en clinici over actuele gezondheidskwesties op verschillende 
bestemmingen. 
 
De lijst met Caribische landen waar zika heerst, werd gisteren geüpdate. Nu zijn ook Aruba en Bonaire toegevoegd aan de 
lijst. Andere landen die CDC noemt zijn onder meer Barbados, Curaçao, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Jamaica, Saint 
Martin en Guadeloupe. Omdat het zika-virus van moeder op ongeboren kind wordt overgedragen en mogelijk kan leiden 
tot microcefalie, het geboren worden met een te klein hoofd en te kleine hersenen, worden zwangere vrouwen 
aangeraden om hun reis naar zika-gebieden uit te stellen.  
 
Mannelijke partners die hebben gereisd naar een zika-gebied moeten zich volgens CDC onthouden van seks of consequent 
condooms gebruiken tijdens de zwangerschap. Vrouwen die zwanger willen worden in een zika-gebied moeten dit eerst 
overleggen met de dokter. In dit stadium moeten zowel de man als de vrouw voorkomen dat zij gebeten worden door een 
mug. Ook bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn Aruba, Curaçao en Bonaire in de lijst van landen, 
waar het zika-virus op dit moment voorkomt, opgenomen.  
 

19 februari : Zika kan vooral Caribische economieën schaden’  
 
ORANJESTAD — Volgens de Wereldbank kan het zika-virus vooral Caribische landen schaden. “Dit omdat ze sterk 
afhankelijk zijn van het toerisme.” De organisatie heeft bekendgemaakt 150 miljoen dollar te verstrekken om zika te 
bestrijden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. 
 
In een verklaring meldt de Wereldbank, die gevestigd is in Washington, bereid te zijn de financiële steun te verhogen 
indien nodig. De bank verstrekt financiële steun in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De leningen komen tot 
stand na overleg met regeringen en maatschappelijke organisaties. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de huidige 
eisen van de getroffen landen en evaluaties van deskundigen. 
 
De bank schat in een prognose dat de economische gevolgen in de regio gelijk zullen zijn aan een daling van gemiddeld 
0,06 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit komt neer op 3,5 miljard dollar. Mexico en Cuba worden naar 



 14 

verwachting het hardst getroffen, met een daling van respectievelijk 744 en 664 miljoen dollar van het bpp. In verhouding 
tot het percentage van het bbp wordt de sterkste daling verwacht in Belize (1,22) gevolgd door Cuba (0,86), Jamaica (0,81), 
Dominica (0,77) en de Dominicaanse Republiek (0,50). In Brazilië, het land waar de meeste zika-gevallen zijn 
geconstateerd, verwacht de bank een daling van slechts 0,01 procent. De schatting voor het Caribisch gebied ligt hoger (1 
procent of hoger), omdat het meer afhankelijk is van de toerismesector. 
 
“Onze analyse onderstreept het belang van dringende maatregelen om de verspreiding van het zika-virus een halt toe te 
roepen en om de gezondheid van de mensen in de getroffen landen te beschermen”, aldus de directeur Jim Yong Kim. De 
financiering van de bank omvat een breed scala aan maatregelen. Zo zal met het geld onder andere de monitoring van de 
verspreiding van het virus, vectorcontrole en (post)natale zorg worden ondersteund. Ook zullen er technische experts naar 
de regio worden gestuurd en campagnes worden gefinancierd. 
 
Gezondheidsminister Alex Schwengle gaf tijdens een persconferentie al aan dat zika gevolgen kan hebben voor de 
toeristische sector. Directie Volksgezondheid (Despa) stelt dat de veiligheid van de toeristen op Aruba als prioriteit wordt 
beschouwd. Zo werkt de instantie samen met de Aruba Tourism Authority (ATA). De toerismesector is volgens Despa bezig 
om de nodige maatregelen te treffen in de hotels en appartementen om de volwassen muggen te bestrijden en de kans op 
een muggenbeet te minimaliseren. 
 

24 februari : Aantal zika-gevallen geschat op 44 
 
ORANJESTAD — Directie Volksgezondheid (Despa) schat dat momenteel 44 mensen in Aruba geïnfecteerd zijn met het 
zika-virus. Dat werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst over zika van medische specialisten, doktoren en 
laboratoriumexperts in het Renaissance Convention Center. 
 
Tijdens de conferentie lichtte Maribelle Tromp, hoofd van de afdeling Epidemiologie van Directie Volksgezondheid (Despa), 
de huidige stand van zaken omtrent het zika-virus toe. Momenteel telt Aruba elf officiële zika-gevallen. Dagblad Bon Dia 
schrijft dat Despa schat dat dit aantal in werkelijkheid vier maal hoger ligt, namelijk op ongeveer 44 patiënten. Dit omdat 
Despa incalculeert dat slechts één op de vier mensen werkelijk de dokter bezoekt, omdat men het virus kan verwarren met 
griep.  
 

27 februari : ‘Angst voor zika grote gevolgen voor vliegverkeer Antillen’  
 
ORANJESTAD — Het aantal mensen dat een vlucht heeft geboekt naar Aruba, is volgens cijfers van de Britse 
luchtvaartanalist Forward Data met 9 procent gedaald. Deze daling heeft volgens de Nederlandse krant Het Parool te 
maken met de angst voor het zika-virus. 
 
“De angst voor zika-infecties heeft grote gevolgen voor het vliegverkeer naar de Antillen en Suriname.” Dat stelt Het Parool 
gisteren op haar website. De krant liet cijfers samenstellen door Forward Data over het aantal boekingen naar de Antillen 
en Suriname. Daaruit blijkt dat het toerisme naar de ABC-eilanden en St. Maarten de afgelopen maand (tussen 15 januari 
en 21 februari) ten opzichte van diezelfde periode in 2015, behoorlijk is gedaald. Zo kelderde het aantal boekingen naar 
Aruba met 9 procent en daalde het toerisme naar St. Maarten met 14 procent. Forward Data stelt dat het aantal vluchten 
naar Bonaire is afgenomen met 6,4 procent. Gegevens van Curaçao zijn niet bekend, en die durft Foward Data niet te 
geven, schrijft Het Parool. “We zien opvallend veel boekingen vanuit Venezuela naar Curaçao”, zegt een woordvoerder van 
Forward Data tegen Het Parool. “Als we die eruit halen, is ook het aantal boekingen naar Curaçao significant lager.” Ook 
naar Suriname daalde het aantal boekingen met een kwart.  
 
Onduidelijk is of de Britse luchtvaartanalist dan wel Het Parool direct een verband leggen tussen het dalen van het aantal 
boekingen en de opkomst van het zika-virus. In het artikel van Het Parool wordt geen rekening gehouden met mogelijke 
andere factoren die de daling kunnen veroorzaken en er worden ook geen absolute aantallen genoemd. 
Luchtvaartmaatschappijen KLM, touroperator TUI en Surinam Airways zouden zich niet herkennen in de cijfers.  
 
De Spaanse luchtvaartanalist Forward Keys publiceerde onlangs een analyse op haar website waarin de impact van zika op 
luchtvaartboekingen wordt onderzocht. Hierin wordt getoond dat wereldwijd het aantal boekingen daalt sinds het 
Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op 15 januari een reiswaarschuwing uitzond en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 1 februari wereldwijd de gezondheidsnoodtoestand uitriep.  
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Diversen 
 

12 februari : Eer voor toerismepioniers  
 
ORANJESTAD — Op Plaza Turismo, het plein bij Linear Park, is het Ike Cohen Monument onthuld. Op het monument staan 
de namen van twintig pioniers uit het toerisme. 
 
Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) onthulde het monument in het bijzijn van waarnemend gouverneur Ella Tromp-
Yarzagaray en familie van wijlen Ike Cohen. Alle pioniers en of familieleden waren aanwezig om trots hun naam op het 
monument tevoorschijn te zien komen. Oduber feliciteerde ze en gaf aan dat nog elke dag te zien is wat zij hebben 
betekend en nog steeds betekenen voor het eiland. 
 
Elke pionier wordt met een plakkaat en een omschrijving op het monument genoemd. Cohen wordt gezien als de grootste 
pionier op het gebied van toerisme, vandaar dat het monument naar hem vernoemd is. Cohen richtte in 1964 het Strand 
Hotel op, is de grondlegger van Aruba Hotel and Tourism Association en werd als eerste tot ‘Hotelier van het Jaar’ 
benoemd door de Caribbean Hotel Association in 1978. Andere pioniers zijn Luis ‘Wichi’ De Palm, die als eerste transport 
voor toeristen aanbood met De Palm Tours, Eline Bartels-Daal die onder andere het Manchebo Beach hotel oprichtte en 
Eduardo Ellis die als eerste Arubaan de functie van Food & Beverage Manager vervulde.  
 
De andere pioniers zijn Eduardo de Veer, Oscar Henriques, Harold Malmberg & Ramon Richardson, Louis Pavlis, Simon 
Oduber Jr., Juan Enrique ‘Juancho’ Irausquin, Raymond Maduro, Jesus ‘Joy’ Kock, Lloyd K. Jean-Baptiste, Herman 
‘Manchito’ Ponson, Charlie Brouns Sr. & Charlie Brouns Jr., Ewald Biemans en Chaiben & Maurice Neme. 
 

17 februari : De pareltjes van Aruba  
  
ORANJESTAD — De kunst- en cultuurpareltjes van Aruba die je als toerist niet mag missen. Vogue Nederland publiceert 
daarover op haar website en geeft elf verschillende doe-tips. Van natuurschoon tot en met carnaval en van musea tot en 
met goede restaurants. 
 
“Aruba staat symbool voor hagelwitte stranden met kristalheldere wateren die wel oneindig lijken voor je Blue Lagoon-
moment à la Milla Jovovich, maar het heeft veel meer. In de komende paar jaar worden de deuren geopend van meerdere 
musea, gezeteld in onder meer imposante, koloniale panden in snoepkleurtjes, en ook de lokale scene onder jonge 
kunstenaars bruist”, dat schrijft de Vogue gisteren op haar website. Elf tips passeren de revue in het artikel, ondersteunt 
door lokale foto’s, om te ondernemen op het eiland. De eerste aanraders gaan in op het natuurschoon. Zo worden Arikok 
National park, de Fontein Grot en Black Stone Beach genoemd. Ook zwemmen bij de Natural Pool en snorkelen in het 
heldere water van Mangel Halto komen aan bod. Het bestaan en de geschiedenis van de Aloe Vera-plant en het 
bijbehorende Aruba Aloe Museum, wordt tevens aangestipt. 
 
Naast deze bekende attracties wordt in het artikel ook aandacht besteed aan bezienswaardigheden die minder bekend zijn 
voor de gemiddelde toerist. Zo wordt San Nicolas omschreven als het cultureel epicentrum van het eiland waar je het 
Industrieel Museum kan bezoeken alsook het Culturele Gemeenschapsmuseum. Ook wordt aandacht besteed aan het 
groeiende fenomeen Korteweg Art Street, de pop-up kunstmarkt voor de lokale straatkunst. Natuurlijk mag het carnaval in 
het artikel ook niet ontbreken. “Niet alleen in Brazilië, maar ook in Aruba pakken ze uit tijdens carnaval”, aldus Vogue.  
 

22 februari : MFA Paradera eind dit jaar open 
 
ORANJESTAD — In navolging van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Noord wordt ook hard gewerkt aan het 
realiseren van zulke centra in San Nicolas, St. Cruz, Savaneta en Paradera. Bij die laatste nam premier Mike Eman onlangs 
een kijkje, samen met de directies van de MFA’s, het hoofd Hulpbestuurskantoor Carina Croes en architect Joel Croes, die 
bij aannemer Thiel Corporation werkt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in Paradera in juli afgerond en kan deze 
MFA in het laatste kwartaal van dit jaar geopend worden, zei de premier.  
 

26 februari : Vierde tram aangekomen in Aruba 
 
ORANJESTAD — De vierde en voorlopig laatste tram kwam gistermiddag aan in Aruba. Het is een rode dubbeldekker en 
daarmee komt het wagenpark van Arutram op twee gewone en twee dubbeldekkers. Eén daarvan is altijd reserve, de 
andere drie vervoerden sinds begin 2013 ruim 350.000 passagiers door de binnenstad. De kleuren van de trams (rood, 
blauw, groen en oranje) zijn afgeleid van het nationale wapen van Aruba. Het project van de tram, die vooral bedoeld is om 
toeristen vanaf de cruiseterminal de stad in te trekken, is onderdeel van het grootschalige opknappen van de binnenstad.  

*  *  *  *  *  *  * 


