GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
VOOR U GELEZEN…

TEN GELEIDE
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!
Hierbij ontvangt u de januari 2016-editie van Voor u Gelezen… Deze geregelde bloemlezing van berichten over
actuele ontwikkelingen in en om Aruba is ook nu weer geredigeerd door ons bestuurslid Sidney Kock. Uit de
reacties die het bestuur ontvangt, maken wij op dat u onze nieuwsbrief waardeert.
2016 is een bijzonder jaar voor Aruba en het Koninkrijk der Nederlanden. Gevierd en gememoreerd wordt dat
Aruba dertig jaar geleden zijn lang gewenste zelfbeschikkingsrecht verwierf. Een historische gebeurtenis. Het
Genootschap Nederland-Aruba, opgericht in 1997, feliciteert Aruba van harte met zijn 30-jarige Status Aparte.
Vijftien jaar geleden verscheen ter gelegenheid van het derde lustrum het boek ‘Aruba en de Status Aparte,
mijlpaal en uitdaging’.(onder redactie van Luc Alofs en m.m.v. Alice van Romondt) De toenmalige ministerpresident van Aruba, Henny Eman, schreef daarin: ‘Terugblikkend op vijftien jaar Status Aparte kan met
voldoening worden geconcludeerd dat de visie van onze voorouders de juiste is gebleken. De jonge natie
Aruba heeft zich in een relatief korte periode weten op te bouwen tot een erkend en gewaardeerd lid van de
internationale gemeenschap’.
Henny Eman achtte dat jaar het moment aangebroken om de toekomst van Aruba over te dragen aan een
nieuwe generatie. Dat deed hij met groot vertrouwen en optimisme: ‘Zij zullen zonder enige twijfel een frisse
en positieve impuls geven aan de verdere ontwikkeling van ons land’. Inderdaad kunnen wij anno 2016
concluderen dat ook de ‘nieuwe generatie’ politieke leiders zich heeft laten inspireren door hun strijdbare
voorgangers en voortbouwt aan verdere versterking van een solide basis voor de jonge parlementaire
democratie Aruba.
In hetzelfde boek gaf de toenmalige Gevolmachtigde Minister van Aruba - en huidige Staatsraad - Mito Croes,
met vooruitziende blik aan dat de staatkundige strijd weliswaar is gestreden, maar dat er nieuwe uitdagingen
zijn voor onze politici. Hij vond het belangrijk dat de koninkrijkspartners gezamenlijk een gemeenschappelijke
visie formuleren op de toekomst van het Koninkrijk. ‘Het kan niet zo zijn dat zij elkaar alleen ontmoeten bij
problemen en conflicten.’
Vastgesteld kan worden dat Aruba bij monde van premier Mike Eman de afgelopen jaren bij voortduring, met
overtuiging en met succes heeft gehamerd op hechtere betrekkingen en dito samenwerking tussen de landen
van het koninkrijk. Een daadwerkelijke ‘Koninkrijksregering’ is er nog niet, maar de ingezette profilering door
minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken onder de titel ‘Eén Koninkrijk - vier landen’ is hoopgevend.
Het Genootschap Nederland-Aruba besteedt dit jaar veel aandacht aan 30 jaar Status Aparte. Op 19 maart
houden wij een bijeenkomst in Museum Hilversum waar fotojournalist Raymond Rutting zijn tentoonstelling
‘Gezichten van Aruba’ voor ons zal inleiden. De uitnodiging daarvoor ontvangt u zeer binnenkort.
Voorts hebben wij enkele auteurs gevraagd om een essay te schrijven over de betekenis van Aruba’s Status
Aparte. Het eerste essay, gewijd aan de economische veerkracht en toenemende stabiliteit van Aruba, is
geschreven door ons erelid Henk Timmer en is te lezen op www.genootschapnederlandaruba.nl). Volgende
essays gaan over de staatkundige, politieke en Europese dimensie van 30 jaar Status Aparte.
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Voor u ligt een omvangrijke bloemlezing, met bijzondere aandacht voor de manier waarop Aruba met het
zikavirus omgaat. Ik wens u veel leesgenoegen!
Nico van Grieken, voorzitter
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Koninkrijk- en EU-relaties
05 januari 2016: Buitenlandse Zaken spijkert ambtenaren bij
DEN HAAG — Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat Nederlandse ambtenaren bijspijkeren op het gebied van het
Koninkrijk. In een gratis online-cursus van drie uur krijgen deelnemers informatie over de geschiedenis van het Koninkrijk,
de staatkundige structuur en cultuurverschillen.
“Als ambtenaar werkzaam op het gebied van internationale betrekkingen kom je soms of misschien zelfs vaak in situaties
waarin je ook de belangen van het Caribische deel van het Koninkrijk hoort te behartigen. Maar hoe zit het ook alweer
precies met het Koninkrijk der Nederlanden?”, aldus het ministerie in een aankondiging van de cursus.
De cursus is behalve voor de eigen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bedoeld voor ambtenaren
van andere ministeries en medewerkers van ambassades en consulaten in het buitenland en voor geïnteresseerde
ambtenaren van Aruba, Curaçao en St. Maarten en medewerkers van het Curaçaohuis, Arubahuis en Sint Maartenhuis. Het
initiatief sluit aan bij de veelgehoorde klacht van Curaçaose, Arubaanse en Sint Maartense politici dat veel Nederlandse
ambtenaren zich vaak niet bewust zijn dat het Koninkrijk uit meer dan Nederland bestaat.

05 januari 2016: Koninkrijksoverleg Ipko van start
ORANJESTAD — Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) tussen de parlementen van Curaçao, St. Maarten, Aruba
en Nederland vindt plaats in St. Maarten, van 5 tot 8 januari. Voorafgaand aan het Ipko was gisteren overleg tussen
parlementariërs van Curaçao, St. Maarten en Aruba, het zogenoemde tripartiete overleg.
Tijdens het tripartiete overleg werd gesproken over onderwerpen zoals een gezamenlijk constitutioneel hof, een
testamentregister, hoger beroep in belastingzaken en de mogelijkheid om de roaming-kosten tussen de Caribische landen
van het Koninkrijk te verlagen.
Het voorstel voor een gezamenlijk constitutioneel Hof komt uit de koker van de Curaçaose coalitiepartij Pais, die deze
week met twee leden, Statenlid Alex Rosaria en parlementsvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco, op het Ipko
vertegenwoordigd is. Volgens Rosaria heeft zijn partij een voorstel hierover aan alle Koninkrijksparlementariërs doen
toekomen. “Het is belangrijk dat er een orgaan komt dat belast zal worden met de oplossing van geschillen binnen het
Koninkrijk. Op dit moment is het Nederland dat bepaalt wat er gebeurt bij disputen op Koninkrijksniveau. Je kunt dan niet
praten over deugdelijkheid van bestuur. Je kunt niet praten over een rechtsstaat als Nederland zich over zijn eigen
handelen moet uitspreken. Dit gaat dus niet. Je hebt een onafhankelijk orgaan nodig”, aldus Rosaria.
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Het voorstel van Pais gaat uit van een onafhankelijk orgaan dat met een bindende uitspraak komt bij een geschil binnen
het Koninkrijk. In dit hof zullen personen zitting moeten nemen die kundig zijn, maar ook totaal los zijn van politieke
invloed. Rosaria benadrukt dat altijd voorkomen moet worden dat een dispuut bij het hof terechtkomt. Dit houdt in dat
alle mogelijke bemiddelingspogingen benut moeten worden voordat een zaak bij het hof terechtkomt.
Na het tripartiete overleg is het Ipko vandaag van start gegaan. Onderwerpen die hier aan bod zullen komen zijn onder
meer gezondheidszorg, economische kansen binnen het Koninkrijk, energie, studiefinanciering en studeren in de regio en
een geschillenregeling voor het Koninkrijk. Ook staan presentaties gepland van het Bevolkingsregister in St. Maarten over
nationaliteitszaken en van het Openbaar Ministerie over hoe het omgaat met mensenhandel. Verder zijn er ook
werkbezoeken gepland aan de Princess Juliana International Airport en de Seven Seas Seawater Reverse Osmosis
Desalination Facility in Pointe Blanche.

05 januari 2016: Justitie-ministers in Aruba
ORANJESTAD — Gouverneur Fredis Refunjol bood de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur,
een rondleiding aan over Aruba. De minister is hier voor het Justitieel Vierlanden Overleg. Ook Justitie-ministers Nelson
Navarro (Curaçao) en Dennis Richardson (St. Maarten) zijn daarbij aanwezig, net als de Arubaanse minister Arthur Dowers.
De delegatie van de gouverneur ging langs bekende punten in San Nicolas, Savaneta, Oranjestad, de High Rise, California
Lighthouse en via Noord weer terug.

06 januari 2016: Koninkrijk wisselt dit jaar DNA dader en slachtoffer uit
ORANJESTAD — Nog dit jaar zullen Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten DNA van criminelen en slachtoffers
uitwisselen. Dat beloofden de vier ministers van Justitie nadat zij het halfjaarlijkse Justitieel Vierlanden Overleg (JVO)
afrondden op Aruba, zo meldt het Caribisch Netwerk.
Hun boodschap: samenwerken is belangrijker dan ooit in de criminaliteitsbestrijding. Met de krappe begrotingen is er nooit
geld genoeg voor Justitie. “Laten we eerlijk zijn, de baas van een Colombiaans kartel heeft meer geld dan de begroting van
Aruba, Curaçao en St. Maarten”, zegt Justitie-minister Nelson Navarro (Pais). De criminelen werken ook steeds
internationaler, zegt zijn Arubaanse collega Arthur Dowers. Daarom blijft informatie-uitwisseling prioriteit. De landen gaan
naast DNA ook informatie over gevangenen en verdachten delen. “Zodat iedereen op de hoogte is wie waar zit”, aldus de
Nederlandse minister Ard van der Steur. Een paar jaar terug werd bekend dat voortvluchtige criminelen ongestoord op de
Caribische eilanden konden vertoeven.
Zoals de Amigoe eerder berichtte, maakte Van der Steur de plannen hiervoor al afgelopen september aan de Tweede
Kamer bekend, in een toelichting op het wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken. De uitwisseling wordt ook vastgelegd
in een regeling voor onderlinge samenwerking, zoals beschreven in het Statuut voor het Koninkrijk.
De vier landen van het Koninkrijk wisselden al onderling DNA-gegevens uit, maar moesten daarvoor altijd eerst een
rechtshulpverzoek indienen. Dat is straks niet langer nodig, omdat de landen toegang tot elkaars databank met DNAgegevens krijgen. Zo kan eenvoudig gekeken worden of een DNA-profiel van een onbekende verdachte in het ene land
misschien overeenkomt met het DNA-profiel in de databank van een ander land binnen het Koninkrijk. Als twee DNAprofielen overeenkomen, dan moet er alsnog een rechtshulpverzoek ingediend worden voor de bijbehorende
persoonsgegevens. De DNA-databanken geven die niet automatisch vrij, een gevolg van het recht op de bescherming van
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet vrijgegeven als DNA gedeeltelijk overeenkomt en er dus familieleden
van een verdachte zijn gevonden.
Curaçao, Aruba en St. Maarten beschikken net als Nederland over een eigen DNA-databank, die beheerd wordt door het
Nederlands Forensisch Instituut. Alle landen binnen het Koninkrijk mogen zelf bepalen welke DNA-profielen ze eraan
toevoegen en welke niet. In alle landen gaat het overigens hoofdzakelijk om DNA van bekende of nog onbekende
verdachten en van overleden slachtoffers van misdrijven. Caribisch Netwerk meldt verder dat de plannen ook gericht zijn
om meer geld van criminelen af te pakken. Daarvoor wil het Koninkrijk sterker samenwerken met de VS, waar veel
geldstromen langsgaan, en met Latijns-Amerika.

07 januari 2016: ‘Enorm verschil van mening met kabinet’
ORANJESTAD — “Mijn intentie is om per 1 maart op te stappen, als ik geen veranderingen zie op het gebied van justitie en
financiën en als ik voor mijn zorgen over het welzijn van het land geen steun vind bij collega-ministers.” Minister Otmar
Oduber van Toerisme, Transport, Cultuur en Primaire Sector diende gistermiddag zijn ontslagbrief in bij gouverneur Fredis
Refunjol.
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Na het onderhoud met Refunjol stond Oduber buiten voor het kabinet van de gouverneur de pers te woord. “Ik neem mijn
functie serieus. Ik zit 6,5 jaar in de regering, acht jaar in het parlement en volgend jaar ben ik twintig jaar politicus, voor
AVP. Er komt een moment om te evalueren wat je aan het doen bent.”
Op de vraag of de carnavalsdiscussie of vergunningen de reden zijn voor zijn besluit, zegt de minister: “Ik maak me zorgen
om het algemeen welzijn van de bevolking. Er is sprake van een crisis, een enorm meningsverschil tussen mij en het
kabinet. Carnaval, vergunningen, dat zijn topjes van de ijsberg. Als je geen gehoor meer vindt op het gebied van justitie of
veiligheid in de samenleving, als je geen gehoor vindt over je bezorgdheid op het gebied van financiën, als je deel uitmaakt
van een team waar je geen gehoor meer vindt, dan is het tijd om een beslissing nemen.”
Oduber wil voor 1 maart verandering zien op de gebieden justitie en financiën. Ziet hij die verandering niet, ervaart hij die
steun niet, ‘dan wordt het voor mij moeilijk om mijn werk naar behoren te blijven doen’. De minister geeft aan dat er hard
wordt gewerkt en dat alle portefeuilles bij één persoon horen, ‘namelijk het Land Aruba’. “Samen moeten we interesse
hebben in en werken aan het algemeen welzijn. Toerisme is onze bread and butter, we leven ervan. Toerisme heeft
raakvlakken met alle ministers en met alle burgers. Criminaliteit leeft onder alle mensen, in alle gremia, onder de
vakbonden, bij associaties. Er is een moment dat we even moeten stoppen, dat sommige projecten moeten worden
stilgelegd om prioriteiten te kunnen stellen.”
Premier Eman
Minister-president Mike Eman wil nog niet reageren op het besluit van Oduber. De premier zegt dat hij eerst met zijn
minister wil praten op basis van collegialiteit en vriendschap en in het belang van het land. Na dat gesprek wil Eman wel
een reactie geven.
Eman reageerde wel op een specifiek punt dat Oduber naar voren had gebracht, namelijk dat de regering zich meer moet
houden aan de voorwaarden van het College Aruba financieel toezicht (CAft), zodat Aruba zo snel mogelijk af is van de
financiële supervisie. Tegen Arien Rasmijn van Caribisch Netwerk zei Eman dat de aanvullende begroting van 2015 is
goedgekeurd met steun van alle ministers, en dat geldt ook voor de begroting van 2016.
Caribisch Netwerk meldt ook dat Oduber zich zorgen maakt over de mogelijke heropening van de raffinaderij. De minister
is van mening dat de interesse van Citgo diepgaander moet worden onderzocht. Zeker gezien de plannen voor de langere
termijn die zijn eigen ministerie voor het gebied rond San Nicolas had. Zo is de aangekondigde komst van een luxueus hotel
Bahia Principe van Grupo Pinero in San Nicolas uitgesteld tot duidelijk is of de raffinaderij heropent of niet. Bij heropening
heeft Grupo Pinero al aangekondigd niet meer te willen bouwen.
Oduber houdt de deur open voor discussie. Hij blijft zichzelf identificeren als lid van de partij AVP, maar als de dag komt
dat hij niet meer in de partij wil en zich andere opties voordoen, zal hij niet aarzelen om die aan te pakken.

07 januari 2016: ‘Geen betere politici bij lager salaris’
ORANJESTAD — AVP-fractieleider René Herdé zet vraagtekens bij het voorstel dat Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP)
onlangs in de media naar voren bracht over het verlagen (nivelleren) van de salarissen van parlementariërs in heel het
Koninkrijk. Herdé denkt niet dat je betere politici krijgt door hen minder te betalen.
Hij heeft, in tegenstelling tot Van Raak, juist het idee dat ‘een lager inkomen voor politici in posities van invloed op
besluitvorming, de mogelijkheid op corruptie zou kunnen vergroten’. Dagblad The Daily Herald uit St. Maarten interviewde
Tweede Kamerlid Van Raak voor het begin van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) deze week in St. Maarten. In
dat interview sprak de Nederlandse parlementariër over zijn voorstel voor een gelijkwaardig salaris voor alle
parlementsleden in het Koninkrijk, gebaseerd op het gemiddelde inkomen van het betreffende land. Dat zou een
salarisverlaging inhouden voor de parlementariërs van alle landen in het Koninkrijk. Van Raak wil het voorstel deze week
tijdens het Ipko bespreken.
De motivatie van Van Raak is dat parlementsleden niet te veel om geld zouden moeten geven. Wanneer je
volksvertegenwoordigers veel betaalt, trekt dat een bepaald slag mens, iemand die voor geld werkt, denkt hij. Dat
verhoogt volgens Van Raak de kans op corruptie. “We hebben politici nodig die zich niet laten leiden door geld en die niet
gevoelig zijn voor omkoping uit hebzucht”, liet hij weten.
Desgevraagd laat Rene Herdé aan Amigoe weten dat hij de indruk die Van Raak schept, dat het in zijn ogen te hoge
inkomen van parlementariërs een directe relatie heeft met corruptie in de politiek, zeer twijfelachtig vindt. “De grootste
corruptiezaken in samenlevingen overal ter wereld en in de politiek hebben volgens mij niet te maken met het directe
inkomen van de betrokkenen, maar met andere belangen waarvoor de politiek gebruikt wordt. De gedachte dat je
corruptie in de politiek kunt bestrijden door politici lager te belonen, is eveneens twijfelachtig.”
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MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes zegt het voorstel van Van Raak niet te hebben ontvangen. “Het is prematuur om nu
al te reageren zonder te weten wat precies de bedoeling is”, laat ze desgevraagd weten. Ze vraagt zich bovendien af onder
welk agendapunt hij het voorstel zal presenteren. “Er zijn strikte regels dat je geen minderheidsvoorstel mag indienen
tijdens de Ipko-vergaderingen en ook niets dat niet op de agenda staat. Dus moeten we afwachten.”
PDR-fractieleider Andin Bikker kent het voorstel ook niet. Hij kon daarom niet direct inhoudelijk reageren. Bovendien wijst
ook hij er op dat het voorstel niet op de agenda van Ipko staat.
Statenlid Herdé zegt ten slotte dat zijn partij het heel graag over de inkomensverdeling binnen de landen van het Koninkrijk
en binnen het Koninkrijk wil hebben, ‘maar dan niet op deze populistische wijze’. Hij noemt de achterstelling van de
bevolking op de BES-eilanden op verschillende gebieden als onderwijs, volksgezondheid, inkomen en sociale voorzieningen
als een concreet voorbeeld. “Als mijn socialistische vriend Van Raak een echte waardevolle bijdrage wil leveren aan
verkleining van verschillen en ongelijkheden, dan had hij dat anders kunnen doen”, besluit Herdé.

08 januari 2016: Van der Steur rondgeleid op vliegveld
ORANJESTAD — De Nederlandse Justitie-minister Ard van der Steur maakte tijdens zijn bezoek aan Aruba een tour op de
luchthaven Reina Beatrix. Terwijl hij door Aruba Airport Authority (AAA) werd rondgeleid langs de verschillende faciliteiten
die het vliegveld biedt, kreeg hij uitleg over de uitbreidingsplannen die het vliegveld heeft en de al gemaakte
verbeteringen. Zo gaf AAA CEO James Fazio de Nederlandse Justitie-minister en zijn delegatie de mogelijkheid om de
verschillende elektronische boardings-systemen te bekijken, waaronder Happy Flow en de APC’s voor Amerikaanse
passagiers. Tijdens deze tour legde Gerald Vingal, hoofd van de immigratiedienst Iasa, uit wat de voordelen zijn van deze
automatische grenscontrolesystemen voor Aruba en het vliegveld.

08 januari 2016: Geschillenregeling bron van onenigheid
PHILIPSBURG — De geschillenregeling voor het koninkrijk heeft voor wat onenigheid gezorgd tijdens het Interparlementair
Koninkrijksoverleg (Ipko) in St. Maarten. De drie Caribische landen – Aruba, St. Maarten en Curaçao – willen het proces
versnellen door een ‘Initiatief Koninkrijkswet’ in te dienen, maar dat vindt de Nederlandse delegatie prematuur.
De Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt benadrukt dat eenheid het sterke punt is van het IPKO en dat dit het
instrument is om druk op de regering uit te oefenen. “Als de drie Caribische landen met hun eigen voorstellen komen, dan
valt die eenheid weg”, aldus Recourt. De Nederlandse delegatie vindt dat de koninkrijksregering aan zet is. “We zijn
teleurgesteld over wat er tot nu toe is bereikt”, zegt Recourt. “In oktober hebben we nog een motie ingediend die
onderstreept dat de geschillenregeling noodzakelijk is. We willen de druk op de regering opvoeren en de minister vragen
om een concreet voorstel. Daarna gaan we in debat.”

08 januari 2016: Ipko: Regeringen tot mei tijd voor voorstel geschillenregeling
ORANJESTAD — De parlementaire delegaties van het Koninkrijk dringen bij hun regeringen aan om ‘zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk medio mei 2016’, een uitgewerkt gezamenlijk voorstel voor de geschillenregeling gereed te hebben en de
parlementen hierover te informeren. Een tijdelijke regeling met bijvoorbeeld de Raad van State als instantie die geschillen
beoordeelt, werd afgewezen.
Dat staat in de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat vandaag na afloop van de conferentie
werd gepubliceerd. Mochten de regeringen van de landen niet in staat blijken om voor medio mei 2016 de parlementen te
informeren over een uitgewerkt voorstel, dan kan het proces versneld worden door het indienen van een initiatiefvoorstel
voor een rijkswet, zoals eerder voorgesteld door Aruba, St. Maarten en Curaçao.
In de afsprakenlijst van het Ipko staat verder dat de delegaties zeer teleurgesteld zijn over het gebrek aan voortgang dat op
regeringsniveau is geboekt in het tot stand brengen van een geschillenregeling. De delegaties achten een dergelijke
regeling van cruciaal belang voor een eerlijke en constitutioneel zuivere verhoudingen binnen het Koninkrijk. Zij roepen de
regeringen op bij de besprekingen hierover hun verantwoordelijkheid te nemen en onverwijld uitvoering te geven aan
hetgeen hierover inmiddels bijna zes jaar geleden is vastgelegd in het Statuut en aan hetgeen hierover in het Ipko van
maart 2013 en mei 2015 is afgesproken. Een tijdelijke regeling waarbij de Raad van State oordeelt over geschillen, zoals
recent voorgesteld door de Nederlandse minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is niet
wat de parlementaire delegaties in het Ipko van mei 2015 hebben afgesproken.
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11 januari 2016: Ipko: Inventarisatie discriminatie in Koninkrijk
ORANJESTAD — Discriminatie in het Koninkrijk moet geïnventariseerd worden. Dat is afgesproken tijdens het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat vorige week in St. Maarten werd gehouden. Op de afsprakenlijst staat dat
de parlementen van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland hun respectievelijke regeringen hiervoor zullen benaderen.
De parlementaire delegaties vinden het wenselijk dat de regeringen van de landen in het Koninkrijk in hun landen (en wat
Nederland betreft ook voor Caribisch Nederland) op eenvormige wijze de stand van zaken van discriminatie inventariseren.
Deze inventarisatie dient te gebeuren uitgaande van dezelfde vraagstelling, zodat de gegevens niet alleen onderling
vergelijkbaar zijn, maar dat zij ook in een ‘Koninkrijksbreed perspectief’ kunnen worden geplaatst.
De delegaties zijn verder overeengekomen dat de werkgroep discriminatie van het Ipko bij haar werkzaamheden de
aandacht mede zal richten op het terrein van gelijke behandeling. Overeengekomen is dat het onderwerp ook op de
agenda van de eerstvolgende Ipko-bijeenkomst zal worden geplaatst.

12 januari 2016: Oppositiepartij MEP hekelt gestegen overheidskosten
ORANJESTAD — Het parlement bespreekt binnenkort de Landsbegroting 2016. In voorbereiding op het begrotingsdebat
wijst oppositiepartij MEP op gestegen overheidskosten en negatieve adviezen van zowel de Raad van Advies (RvA) als het
College Aruba financieel toezicht (CAft).
“Ik weet niet hoe de regering deze problemen gaat oplossen”, zegt MEP-leider Evelyn Wever Croes. De fracties moeten
morgen hun vragen over de begroting inleveren. Eén van de zaken die haar opvalt bij het bestuderen van de begroting is
de bezuiniging op stichtingen. Deze zijn drie jaar geleden fors gekort op hun jaarlijkse overheidssubsidies. Deze
bezuinigingsmaatregel heeft volgens Croes bij diverse stichtingen gezorgd voor serieuze financiële problemen. Bovendien
is de subsidie nooit meer teruggekeerd naar het niveau van voor de bezuinigen. De MEP-leider vindt het vooral tragisch
voor stichtingen die zich inzetten voor jongeren en ouderen. “Allen strijden om voldoende inkomsten te krijgen zodat ze de
kosten dekken, maar het lukt niet.”
In schril contrast heeft de regering wel nog steeds 336 coördinatoren op de loonlijst, aldus Croes. “En dat zijn slechts de
officiële cijfers.” Volgens Croes worden sommige coördinatoren ook via een bedrijfscontract betaald of zijn op andere
manieren opgenomen in de begroting. Maar alleen al die 336 coördinatoren kosten de overheid 33 miljoen dit jaar. Ze kan
het niet nalaten om een vergelijking te maken met de regeringsperiode van MEP. Destijds had de MEP regering zeven
ministers en 106 adviseurs/coördinatoren, gemiddeld vijftien per minister. Nu, met AVP aan de macht, zijn er negen
ministers met 336 coördinatoren, een gemiddelde van 37 personen per minister. “Waar zijn al die mensen?”, vraagt de
MEP-leider zich af. “Het Bestuurskantoor heeft geen plek voor zo veel mensen.” Ze vindt het een sprekend voorbeeld van
het misbruik van premier Mike Eman en zijn regering. “Hij heeft geen enkele intentie om de financiële chaos die hij zelf
heeft gecreëerd op te ruimen.” Als de AVP-regering het aantal ministers zou terugbrengen van negen naar zeven, zoals in
de tijd van de MEP-regering, dan zou dat het land 17 miljoen per jaar schelen, aldus Croes.

13 januari 2016: Eerste gesprek tussen Oduber en Eman
ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman en de minister van Toerisme, Transport, Cultuur en Primaire Sector Otmar
Oduber hebben, nadat Oduber een week geleden zijn ontslag aankondigde, gisteravond laat voor het eerst met elkaar
vergaderd op neutraal terrein. Details over de eerste ontmoeting die ongeveer twee uur duurde, zijn nog niet
bekendgemaakt, maar volgens beiden verliep het gesprek in goede sfeer. Volgens Eman en Oduber zijn alle problemen die
bestaan niet in één keer opgelost, maar kost het tijd en meer gesprekken. Oduber diende vorige week woensdag zijn
ontslagbrief in bij gouverneur Fredis Refunjol met daarbij de aankondiging dat hij de intentie heeft om per 1 maart op te
stappen als hij geen veranderingen ziet op het gebied van justitie en openbare financiën en als hij voor zijn zorgen over het
welzijn van het land geen steun vindt bij zijn collega-ministers. Oduber werd in 1997 lid van de AVP en kreeg, de eerste
keer dat hij verkiesbaar was stond, 555 stemmen voor de parlementsverkiezingen. In 2009 ontving hij 1647 stemmen en in
2014 4008 stemmen.

13 januari 2016: Gouverneur bezorgd over politieke onrust
ORANJESTAD — Tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie afgelopen vrijdag hield gouverneur Fredis Refunjol zijn
traditionele toespraak. Daarin uitte hij onder meer zijn bezorgdheid over de toenemende polarisatie in de politiek, oftewel
het versterken van tegenstellingen die tot conflicten kunnen leiden. “Het is een bedreiging voor ons one happy and safe
Aruba.”
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Bij de receptie was ook MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes aanwezig. Zij reageerde op de politieke polarisatie dat die
signalen er al zijn zolang zij in de politiek zit. Ze spreekt over ‘een verdeeld Aruba en gevuld met haat’. Er is volgens WeverCroes een gebrek aan respect voor andermans mening en je wordt, als je er een andere mening op na houdt, vervolgd. “De
arrogantie van de overheid leidt tot verlies van onze autonomie”, vindt de fractieleider. Het is volgens haar belangrijk dat
men elkaar respecteert, dat onder meer alle parlementsleden gelijk behandeld worden zonder vooroordeel en dat het
politieke debat gevoerd kan worden zonder elkaars familieleden te beledigen. “Om escalatie te vermijden, moeten we
terug naar dialoog voeren”, besluit Wever-Croes.
De gouverneur haalde in zijn toespraak verder de hoogtepunten van het afgelopen jaar aan, zoals Sail Aruba met het
bezoek van het koninklijk paar en de viering van 200 jaar Koninkrijk. Ook roemde hij het recht op persvrijheid, maar drong
erop aan om dat niet te zien als een ‘vrijbrief voor laster, pijn doen of beledigen van anderen’. De pers moet volgens
Refunjol onafhankelijke informatie verstrekken en objectief zijn over sociale ontwikkelingen, over politiek en de overheid.
Wat betreft het toerisme als grootste pijler voor de economie, zei de gouverneur dat hij de proactieve en innovatieve
houding ten opzichte van het ‘Product Aruba’ waardeert en daarin gelooft. Daarbij maakte hij de kanttekening dat het
belangrijk is dat zowel Arubanen als toeristen goed omgaan met de natuur op Aruba, om het land goed te bewaren voor de
toekomstige generaties, hetzelfde geldt voor cultuur.

16 januari 2016: MEP: ‘Regering moet zelf bezuinigen’
ORANJESTAD — Oppositiepartij MEP wil dat de regering zelf de broekriem aantrekt. Met suggesties voor bezuinigingen op
het aantal ministers, coördinatoren en dienstreizen alsook het verminderen van de huurkosten, kosten voor marketing en
advocaten, kan in totaal 50 miljoen florin bespaard worden dit jaar, rekent de partij uit “Dan hoef je het volk niet met meer
maatregelen te belasten.”
Dat zegt MEP-leider Evelyn Wever-Croes na het bestuderen van de Landsbegroting 2016 die binnenkort in het parlement
behandeld moet worden. Het grote aantal coördinatoren en adviseurs die voor de negen ministers van Kabinet Eman II
werken, is al langer een doorn in het oog van de oppositiepartij. Volgens de Landsbegroting 2016 zijn dit jaar bijna 340
coördinatoren werkzaam voor de diverse ministers. Premier Mike Eman spant daarbij de kroon met maar liefst 114
coördinatoren. Maar ook ministers Benny Sevinger (69), Mike de Meza (37) en Arthur Dowers (36) hebben veel mensen in
dienst. Vakminister Angel Bermudez heeft met zeven het minste aantal coördinatoren.
Oppositieleider Wever-Croes concludeert uit de cijfers van de begroting dat deze coördinatoren gemiddeld ruim 8000
florin per persoon per maand verdienen. In totaal kost dat het land 32,5 miljoen florin in 2016. “Hoe kan dat?”, vraagt
Wever-Croes zich af. Om kosten te besparen stelt zij voor om het aantal ministers van negen terug te brengen naar zeven,
waarmee op jaarbasis 17 miljoen florin wordt bespaard. Als het aantal coördinatoren verlaagd wordt, kan volgens MEP nog
eens 24 miljoen florin bespaard worden. Het verminderen van de huurkosten, kosten voor marketing en advocaten levert
ten slotte een besparing op van 9 miljoen florin.

16 januari 2016: Handelsmissie Cuba ‘groot succes’
DEN HAAG — De handelsmissie naar Cuba, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, was een groot
succes. Dat laat de Nederlandse minister Lilianne Ploumen die ook meereisde, weten. Het Caribische deel van het
Koninkrijk werd tijdens de missie vertegenwoordigd door de Vrijhandelszone van Aruba, Curaçao International Airport en
het Havenbedrijf St. Maarten.
“De reis naar Cuba heeft zijn waarde bewezen. Bestaande relaties zijn verstevigd en vele eerste nieuwe contacten zijn
gelegd. Mede dankzij de inzet van de 77 bedrijven en organisaties die zijn meegereisd, konden we laten zien dat Nederland
veel te bieden heeft: niet alleen economisch, maar juist ook op die gebieden die voor de Cubanen zo belangrijk zijn, zoals
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en natuurbehoud”, zei Ploumen deze week op de tweede en laatste dag
van de reis naar Cuba.
Hoewel de missie vooraf vooral werd gezien als een eerste verkenning, zijn al de eerste contracten getekend. Zo zette
Unilever de handtekening voor het bouwen van een fabriek voor cosmetica. Ook zette het Wereld Natuurfonds de
handtekening onder een samenwerkingsakkoord om bedreigde vissen als haaien en pijlstaartroggen te beschermen en
ecologisch verantwoord toerisme te bevorderen. Het Nederlandse bedrijf Womy gaat hijskranen leveren voor de
ontwikkeling van investeringszone Mariel.
Bijzonder was volgens Ploumen ook de deelname van 23 bedrijven uit de Caribische delen van het Koninkrijk en twee
ministers van Aruba en Curaçao: “De sterke persoonlijke en culturele banden van onze Koninkrijklanden met Cuba laten
letterlijk zien dat we naast Cuba staan en gedeelde belangen hebben. Daar komt bij dat er voor landen als Aruba en
Curaçao veel kansen liggen voor samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en duurzame energie.”
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“Met de hervormingen in Cuba en de toenadering tussen het land en de Verenigde Staten is de weg vrij om de
economische betrekkingen tussen de twee landen verder te normaliseren. (...) Door Cuba aan ons te verbinden in plaats
van te isoleren, werken we aan regionale veiligheid, welvaart en stabiliteit. Dat is ook in het belang van onze Caribische
koninkrijksdelen”, liet Ploumen kort voor de handelsmissie weten. Naast Unilever waren ook andere grote bedrijven
aanwezig zoals Philips en Heineken, maar ook voetbalclub Feyenoord, die betrokken is bij een straatvoetbalproject in Cuba.

19 januari 2016: ‘Ruimtelijk Ontwikkelingsplan activeren en respecteren’
ORANJESTAD — Volksgezondheid-minister Alex Schwengle wil dat het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) voor Aruba
wordt geactiveerd, gemoderniseerd en gerespecteerd.
Dat zegt hij naar aanleiding van de zaak omtrent boutique hotel Ocean Z in Malmok, dat geen vergunningen bleek te
hebben. De eigenaar en het Land verloren een rechtszaak van bewoners van Malmok, verenigd in Preserva Malmok. “Om
deze zaken te vermijden, is het nodig dat het ROP actief gemaakt wordt”, zegt de minister. Ook moeten de wetten voor het
toestemming geven en vergunningen verlenen gemoderniseerd worden, omdat er nu tegenstrijdigheden in zitten.
“We moeten goed bedenken wat we met Aruba willen. Gebieden waar kinderen veilig buiten spelen, daar moet geen
appartementengebouw komen waar tot diep in de nacht gedronken wordt. Er moet geen onderneming komen die effect
heeft op de rust in de wijk,” vindt Schwengle. Hij stelt voor om aan het ROP een vergunningstelsel te hangen, waarbij ook
de typen ondernemingen genoemd moeten worden.

27 januari 2016: ‘We hebben elkaar keihard nodig’
ORANJESTAD — Een grote rampenoefening zoals gisteren op de marinierskazerne te Savaneta is ‘letterlijk van
levensbelang’, aldus de Nederlandse Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert. “Nu is het een oefening, maar de
volgende keer kan het echt zijn.”
Kinderen van basisschool de Schakel spelen enthousiast dat ze hun ouders kwijt zijn geraakt en door de enorme wind is
een gewonde man op het dak van de kapel beland. De Defensieminister werd gisteren halverwege de middag van de Zr.
Ms. Zeven Provinciën naar de kazerne gevaren om met eigen ogen het ‘rampgebied’ te zien. De minister legt uit dat
Defensie niet op eigen houtje besluit tot het verlenen van noodhulp, maar dat Defensie daarin wel kan aanvullen en
versterken. “Daar mogen we trots op zijn met z’n allen, dat kunnen we binnen het Koninkrijk voor elkaar boksen.”
De minister vindt het goed om in het gehele Koninkrijk der Nederlanden te kijken wat er gebeurt en wat eventueel
verbeterd kan worden. De aanwezigheid van de marinierskazerne op Aruba vindt zij van ‘groot belang’, net als de
oefeningen die gehouden worden. In gesprek met premier Mike Eman, Financiën-minister Angel Bermudez en Justitieminister Arthur Dowers hoorde zij gisterochtend onder andere over het reilen en zeilen van de economie en hoe zowel
Nederland als Aruba probeert zich daar een weg uit te vinden. “We zijn allemaal landen van het Koninkrijk en hebben
elkaar keihard nodig. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van grenzen en rechtshandhaving.
Daarover hebben we gesproken en dat zullen we ook blijven doen.”
De commandant van de marinierskazerne Jan ten Hove heeft als doelstelling om de maritieme veiligheidspartner voor
Aruba te worden. Voor zover de minister dat heeft kunnen zien, verloopt dit prima. “Dat is wat de ambitie is en waar we
op blijven inzetten. Als ik kijk wat wij kunnen doen in aanvulling op hulpverleningsorganisaties hier ter plaatse, dan is dat
eindeloos veel.”
Met de premier en collega-ministers sprak Hennis-Plasschaert ook over de situatie in Venezuela. “Als dat voor Aruba een
probleem is, is dat het voor ons ook. Aruba kan er van op aan dat wij goed in de gaten houden wat de geopolitieke kaders
zijn en wat de gevolgen zijn voor dit deel van het Koninkrijk.” De politieke situatie komt altijd ter sprake tijdens een
dergelijk bezoek. Nederland ervaart een instroom van migranten en dat is op Aruba weer op een andere manier aan de
orde, aldus de minister. “Dat soort zaken staan altijd op de agenda.”

28 januari 2016: Overleg over te starten Inspectie Volksgezondheid
ORANJESTAD — De Nederlandse expert en oud-inspecteur van Volksgezondheid, Wim Schellekens, is ingehuurd om te
helpen bij het opzetten van de Arubaanse Inspectie Volksgezondheid. Het is de bedoeling dat deze onafhankelijke inspectie
vanaf 1 januari 2017 van start gaat. Schellekens brengt expertise mee die op Aruba nog niet aanwezig is.
Dat bleek onlangs tijdens een vergadering over de start van de Inspectie, waarbij diverse vertegenwoordigers uit de zorg
aanwezig waren. Volksgezondheid-minister Alex Schwengle, ziektekostenverzekeraar AZV, het Horacio Oduber Hospital,

9

Imsan, Directie Volksgezondheid, de huisartsenvereniging Hava, de vereniging van medisch specialisten, het Wit Gele Kruis,
verplegersorganisatie Odea, fysiotherapeuten, apothekers, ouderenzorg Saba en tandartsen waren aanwezig. Ook KPMG
was er; dit bedrijf won de aanbesteding om te helpen bij het opzetten van de Inspectie.

29 januari 2016: PPP-conferentie VN in maart op Aruba
ORANJESTAD — De Verenigde Naties (VN) organiseren in maart een conferentie over Public Private Partnerschip (PPP) in
Aruba. Minister van Infrastructuur Benny Sevinger wil daar een ‘side event’ voor Aruba bij organiseren. Tijdens dat
evenement worden internationale projecten gepresenteerd en kunnen ontwikkelaars meteen op zoek naar financiering.
De driedaagse conferentie wordt gehouden van 22 tot en met 24 maart in het Renaissance congrescentrum en is een
samenwerking tussen de VN en de Arubaanse regering. 37 Small Island Developing States (SIDS) zijn daar
vertegenwoordigd samen met wereldleiders in de publiek-private samenwerking. Door de conferentie wordt een
internationaal platform gecreëerd om de samenwerking te versterken en gezamenlijk de Sustainable Development Goals
te bereiken. Zowel aankomende als lopende PPP-projecten worden getoond en besproken tijdens het congres. Op Aruba
zijn voorbeelden van dergelijke projecten de Green Corridor en de Watty Vos Boulevard/Ringweg 3. Er zijn zeven sessies,
namelijk Oceanen, Infrastructuur, Duurzaam toerisme, Verbinding (ICT en transport), Duurzame agricultuur, Duurzame
energie en Financiën.
Infrastructuur-minister Sevinger wil een stapje verder gaan, door een side event te organiseren tijdens de conferentie. Alle
37 aanwezige landen zullen projecten presenteren, maar zoeken daar ook financiering voor en daar moet Aruba op
inspringen, vindt Sevinger. Zo kunnen alle partijen presentaties geven aan een publiek van aannemers, banken, architecten
en financiële instellingen. Grote projecten kunnen door dit side event in de komende jaren vrijwel zeker gerealiseerd
worden, denkt de minister, omdat de partijen ter plekke aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

29 januari 2016: Plasterk kiest toch Raad van State voor geschillen
DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk wil geschillen tussen de vier landen van het Koninkrijk toch aan de Raad van State
voorleggen en niet aan de Hoge Raad, zoals de Statenleden van Aruba, Curaçao en St. Maarten willen. Pais-leider Alex
Rosaria uit Curaçao noemt het voorstel respectloos.
Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) deden de Statenleden en leden van de Eerste en Tweede Kamer
een oproep aan hun regeringen om vóór mei met een uitgewerkt voorstel voor een geschillenregeling te komen, waar alle
landen zich in kunnen vinden. De parlementariërs wezen een tijdelijke oplossing van de hand om geschillen voor te leggen
aan de Raad van State van het Koninkrijk, waarbij met name de Caribische Statenleden bezwaar maakten tegen de Raad
van State, dat immers een Nederlands instituut is en tevens adviseur van de Nederlandse regering.
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft nu dat hij graag gehoor geeft aan de oproep van
het Ipko om voor mei met een volwaardige geschillenregeling te komen, maar herhaalt in feite precies het afgewezen
voorstel voor een tijdelijke regeling.
Het voorstel komt erop neer dat er bij geschillen tijdens vergaderingen van de Rijksministerraad een zogeheten voortgezet
overleg plaatsvindt: een vergadering tussen premier Mark Rutte, twee Nederlandse ministers, de gevolmachtigde minister
en een andere minister of vertegenwoordiger van het land dat bezwaar maakt. Als ook dan geen overeenstemming wordt
bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk, die advies uitbrengt. Het advies is niet
bindend, maar als de Rijksministerraad er van af wil wijken, dan moeten daar wel heel goede redenen voor zijn. De
regeling wordt vastgelegd in een Rijkswet.

Financiën en economie
05 januari 2016: Top 10 cruisehavens Cariben
ORANJESTAD — Aruba staat in de top 10 van de beste en mooiste cruisehavens in het Caribisch Gebied. De haven staat
bekend om haar ‘turquoise water en witte zandstranden’. De website CruiseFever.net vroeg bezoekers om te stemmen op
de beste cruisehaven van 2015, zodat zij de jaarlijkse Cruise Fever Fan Award konden uitreiken. Uit alle stemmen is een top
10 samengesteld en Aruba eindigde op nummer 8. Vorig jaar maakte de website nog een top 7, waar St. Maarten de eerste
prijs won. Ook dit jaar staat St. Maarten op nummer één, vanwege de onvergetelijke ervaring van Maho of Airport Beach,
‘vooral als er een 747 overkomt’. De lijst vervolgt met St. Thomas op twee, dan Cozumel, Grand Cayman, Grand Turk, San
Juan (Puerto Rico) en St. Kitts. Op acht dus Oranjestad, nummer negen is Ocho Rios (Jamaica) en onderaan staat Roatan
(Honduras).
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04 januari 2016: Megadrukte op luchthaven tijdens nieuwjaarsweekend
ORANJESTAD — Maar liefst 27.250 mensen maakten afgelopen weekend gebruik van de luchthaven Reina Beatrix. Met de
installatie van extra elektronische poortjes was het vliegveld daar goed op voorbereid.
Het eerste weekend van het nieuwe jaar wordt bij Aruba Airport Authority (AAA) het ‘Super Weekend’ genoemd. Zaterdag
2 en zondag 3 januari zijn de drukste dagen voor de luchthaven en de verwachting van 25.000 passagiers werd ruimschoots
gehaald.
AAA investeerde de afgelopen tijd 2,25 miljoen dollar in Automated Border Control (ABC) poortjes en Automated Passport
Control (APC) kiosken. Er zijn nu veertien zogenaamde ABC ‘e-gates’, elektronische poortjes. Zes daarvan staan bij de
aankomst en acht bij vertrek, zowel bij USA- als non-USA departures. Door deze poortjes kunnen passagiers met een epaspoort automatisch verwerkt worden door middel van biometrische gegevens. Het Happy Flow-project kan hiermee ook
verder uitgebreid worden.
Daarnaast zijn twaalf nieuwe APC kiosken geïnstalleerd in het USA pre-clearance gebied, waarmee het totaal op 22 komt.
De eerste APC’s werden al in december 2014 geïntroduceerd. De twaalf nieuwe apparaten hebben een upgrade gehad ten
opzichte van de bestaande en beschikken over gezichtsherkenning en kunnen Visa-kaarthouders verwerken. Dit verbetert
volgens AAA de veiligheid in dit gebied en verbetert ook de reiservaring van de passagiers.

06 januari 2016: 350 minder bijstandgerechtigden
ORANJESTAD — Sinds de start van Ban Traha in januari 2014 is het aantal bijstandsgerechtigden afgenomen met 350
personen.
Dat laat Sociale Zaken-minister Paul Croes weten, twee jaar na de start van het project. Toen Ban Traha begon, kregen
2910 mensen bijstand. Er zijn nu ‘meer dan 350 mensen’ minder die bijstand kregen, waarmee het totaal op 2560 komt. Er
is in die tijd een besparing op de begroting Bijstand gerealiseerd van ruim 3 miljoen florin. Mensen zijn door re-integratie
en goede begeleiding in contact gebracht met bedrijven. Ook doen 35 mensen mee aan een speciaal programma van Ban
Traha, dat in Nederland al tot goede resultaten heeft geleid.
‘Ban Traha’ is een project om voor bijstandstrekkers te bemiddelen op de arbeidsmarkt, ook vinden strengere controles
plaats. Het is een samenwerkingsverband tussen Directie Sociale Zaken en het arbeidsbureau DPL. Ban Traha krijgt volgens
de minister zeker een vervolg. Naast vijf miljoen florin in twee jaar tijd moet door het project zo veel mogelijk
bijstandsgerechtigden weer gaan participeren op de arbeidsmarkt, een positieve arbeidsbeleving krijgen en daarmee een
bijdrage leveren aan de samenleving, aldus Croes.

09 januari 2016: Minder cruisetoeristen in 2015
ORANJESTAD — Het was al te zien in de maandelijkse cijfers, maar het aantal cruisetoeristen dat Aruba bezocht in 2015 is
lager dan het totale aantal in 2014. Dat blijkt uit cijfers van Aruba Ports Authority (APA). Het gaat om een verschil van zo’n
60.000 passagiers. In 2014 kwamen met 328 calls nog 667.095 toeristen naar ons eiland, terwijl dat in 2015 607.019
mensen waren op 296 calls. Het gemiddelde aantal passagiers per schip nam wel toe van 2034 in 2014 naar 2051
afgelopen jaar. Voor de maand december is, net als in november het geval was, wel een sterke groei te zien ten opzichte
van het vorige jaar. Afgelopen maand kwamen er 91.707 cruisetoeristen naar Aruba (48 calls), terwijl dat in december
2014 nog 82.367 mensen waren (43 calls).

11 januari 2016: InselAir mag naar Cali
ORANJESTAD — InselAir heeft van de Colombiaanse overheid toestemming gekregen om een lijndienst te openen van
Aruba naar Cali. Dat meldt directeur Edward Heerenveen in het Antilliaans Dagblad. InselAir wil de route in mei of juni van
dit jaar starten. Op dit moment vliegt InselAir vanaf de ABC-eilanden met negentien vliegtuigen op 25 bestemmingen in het
Caribisch gebied en Noord- en Zuid-Amerika. InselAir heeft de vloot uitgebreid met van KLM Cityhopper afkomstige Fokker
70's. Steeds vaker wordt koers gezet richting Zuid-Amerika. Vorig jaar werden al routes gestart naar onder meer Manaus in
Brazilië en Quito in Ecuador, beide vanaf Aruba. Ook een route naar het Colombiaanse Bucaramanga behoort tot de
plannen.
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11 januari 2016: Delegatie Citgo bezoekt raffinaderij
ORANJESTAD — Minister Mike de Meza van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu vertelt dat momenteel
een delegatie van oliemaatschappij Citgo in Aruba is voor verdere onderhandelingen en onderzoek naar een mogelijke
heropening van de olieraffinaderij van San Nicolas.
De Meza hoopt volgende week tot een ‘definite negotiation agreement’ te komen, nadat eind vorig jaar al een ‘heads of
agreement’ werd afgesloten. In deze voorlopige afspraak staat dat Aruba eigenaar wordt van de raffinaderij, die nu nog
eigendom is van Valero. Daarover wordt echter nog onderhandeld, verklaarde De Meza al eerder. Daarna leaset Aruba de
raffinaderij aan Citgo voor een periode van tussen de 15 en 25 jaar, met de optie om met 10 jaar te verlengen. Over wie
eventueel na die periode de ontmanteling en sanering voor zijn rekening neemt wordt nog gesproken. In het voorlopige
akkoord staat verder dat zoveel mogelijk banen binnen de raffinaderij naar Arubanen moeten.
Een definitief akkoord wordt voor 31 maart verwacht. Volgens De Meza verloopt alles volgens plan. Hij legt uit dat nog wel
veel details uitgewerkt moeten worden om het mogelijk te maken dat Citgo de raffinaderij heropent. Eén van deze details
is de overdracht van het erfpachtterrein waarop de raffinaderij is gevestigd. Bovendien moeten bepaalde wetten
aangepast worden en die moeten eerst door het parlement worden goedgekeurd. Om de eigendomsoverdracht van Valero
naar het Land Aruba mogelijk te maken, moet ook een staatsbedrijf worden opgericht dat straks het eigendom van de
raffinaderij gaat beheren. Met de huidige eigenaar Valero moet ook nog onderhandeld worden, verklaart de minister.
De Meza zegt dat directe onderhandelingen met Citgo - een dochteronderneming van het Venezolaanse staatsoliebedrijf
PdVSA - in totaal 2,5 jaar hebben geduurd. Zoals eerder gemeld, heeft de regering tijdens deze onderhandelingen ook
advies ingewonnen bij derden, onder meer van de in Houston woonachtige Venezolaanse zakenman Roberto Rincon. Deze
zakenman werd onlangs door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd op verdenking van omkoping van functionarissen
van PdVSA. Hij zou eigenaar zijn van meerdere bedrijven op Aruba, en bevriend zijn met Hugo Carvajal die vorig jaar op
verdenking van drugshandel is aangehouden op verzoek van het Amerikaanse OM. Carvajal is vervolgens in opdracht van
Nederland weer op vrije voeten gesteld. De Meza liet al eerder weten meerdere malen contact te hebben gehad met
Rincon, maar in die periode geen aanleiding te hebben gehad om te denken dat hij met criminele activiteiten bezig was. Hij
ontkent dat Rincon of anderen als tussenpersoon hebben gefungeerd tijdens de onderhandelingen met Citgo.

15 januari 2016: Bahia Principe wacht besluit over raffinaderij af
ORANJESTAD — De Spaanse hotelketen Bahia Principe, die een hotelproject ter waarde van 200 miljoen florin heeft
gepland in Seroe Colorado, gaat vooralsnog geen aanklacht indienen tegen het Land Aruba als zij de keuze maakt om de
olieraffinaderij in San Nicolas te heropenen. Juridische stappen worden echter niet uitgesloten. Moederbedrijf Grupo
Pinero wacht in stilte de laatste onderhandelingsfase tussen Aruba en Citgo af.
De werkzaamheden voor de bouw van het hotel Bahia Principe liggen al een aantal maanden volledig stil wegens de
serieuze interesse van de regering en Citgo om de olieraffinaderij in San Nicolas te heropenen. De heropening van de 100jaar oude Valero-raffinaderij begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. De minister van Economische Zaken,
Communicatie, Energie en Milieu, Mike de Meza, bezocht deze dagen Houston (USA) om persoonlijk met de president van
de Amerikaanse oliemaatschappij Citgo, Nelson Martinez, te praten over de laatste fase van de onderhandelingen. Als alles
goed verloopt, moet hieruit uiteindelijk een ‘Definitive Participation Agreement’ rollen. De Meza maakt op zijn Facebook
bekend dat hij enorm blij is over het verloop van de ‘kick-off’ van de laatste fase. “Yes, yes, yes! Wat een geweldige dag
voor Aruba. (..) We gaan werkelijk vooruit met goede stappen! De vergadering ging supergoed vandaag en ik ben zo blij
voor Aruba! Ik ben heel erg trots!”
In de laatste fase moeten intensieve gesprekken plaatsvinden tussen de Arubaanse regering en Citgo. “Naast het algemene
akkoord moet ook onderhandeld worden over het commerciële model en daarnaast moeten ook milieuaspecten,
arbeidsaspecten, fiscale aspecten en technologische aspecten worden bekeken”, legt De Meza uit. Maar de regering moet
ook in gesprek met Valero die tot op heden eigenaar is van de raffinaderij. De regering moet nog de gehele overdracht van
de Valero-raffinaderij afwikkelen. In een eerder gesprek met Amigoe vertelde Richard Arends, hoofd personeel van
Economische Zaken en senior-adviseur van minister-president Mike Eman, dat daarom nog niet met 100 procent zekerheid
gesteld kan worden dat de raffinaderij ook werkelijk haar deuren gaat openen, omdat ook in deze laatste fase nog steeds
partijen kunnen afhaken. De Meza: “De periode die voor ons ligt, is cruciaal.”
Zolang geen duidelijkheid is over de heropening van de raffinaderij, blijft Bahia Principe afwachten, vertelt advocaat Ronald
Wix van moederbedrijf Grupo Pinero, aan Amigoe. “De afspraken zijn duidelijk. Als de raffinaderij open gaat, dan gaat het
hotel niet door”, aldus de advocaat. Of de hotelketen een rechtszaak gaat aanspannen tegen het Land of een schadeclaim
gaat indienen wegens het verloren geld als de raffinaderij heropent, kan Wix niet met zekerheid zeggen. “Dat is vooralsnog
niet de bedoeling, maar dit is niet uitgesloten. Maar ik kan er geen uitspraken over doen, want dat moet de cliënt
beslissen.”
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18 januari 2016: Citgo-desk voor werknemers in aantocht
ORANJESTAD — Vooruitlopend op de heropening van de raffinaderij door het bedrijf Citgo maakt Arbeid-minister Paul
Croes bekend dat er een speciale Citgo-desk voor geïnteresseerde werknemers komt. Dit is reeds afgestemd met Citgo zelf,
aldus Croes. Dat betekent dat er niet alleen tijdens de jobfair in april sprake zal zijn van een speciale Citgo-desk, maar dat
dit een aparte kantoorservice wordt.
De desk heeft als doel om zowel nieuwe als reeds bekende werknemers van de raffinaderij direct in contact te brengen
met personeelszaken van Citgo. Ook wordt een adviescommissie in het leven geroepen om de overheid te adviseren over
het aantrekken en vervolgens aanstellen van specialistisch personeel uit het buitenland.

18 januari 2016: ATA presenteert plannen 2016
ORANJESTAD — Tijdens een persontbijt lanceerde Aruba Tourism Authority (ATA) vorige week haar plannen voor het
komende jaar. De focus ligt op het verbeteren van het toeristische product van Aruba. ATA stelt zichzelf een aantal doelen.
Zo moet het totale aantal toeristen dit jaar groeien met 5,5 procent. De RevPar (opbrengst per hotelkamer) moet stijgen,
voor de periode 2014-2017 moet dat een groei van 9 procent zijn. Daarnaast verwacht ATA dat het cruisetoerisme weer
aantrekt en dat er dit jaar een stijging zal zijn van 3 procent ten opzichte van 2013.
Op dit moment heeft Aruba 8950 hotelkamers, inclusief timeshare en appartementen. Dat aantal is gegroeid doordat het
Divi hotel zestig extra kamers heeft gerealiseerd. Daarnaast zijn verschillende hotels aan het renoveren of gaan zij dat
binnenkort doen, zoals het Hilton, Tropicana, Bucuti & Tara en het Occidental Grand. Volgens ATA is er steeds meer vraag
naar timeshare via websites als Airbnb, Homeaway en Flipkey.
De belangrijkste drie trends waar ATA zich dit jaar op focust, zijn de nog steeds toenemende vraag naar all-inclusive
vakanties, de politieke situatie in Venezuela en de gevolgen daarvan op het toerisme en Cuba als nieuwe populaire markt
onder Amerikaanse toeristen.
Om het Product Aruba te verbeteren, heeft ATA het Aruba Certification Program, waarin werknemers uit de toeristische
sector een cursus kunnen volgen over het promoten van Aruba. Dit jaar worden kwaliteitseisen geïntroduceerd, wordt het
project Duna Aruba e Miho di Bo voortgezet. Ook zet ATA in op veiligheid, educatie, cultuur, de ontwikkeling van San
Nicolas en de binnenstad. Er moeten informatieborden komen en verwijsborden naar bepaalde plaatsen, gratis WiFi en
verdere inzet van de Happy Information Officers.

20 januari 2016: Statenbehandeling Landsbegroting uitgesteld
ORANJESTAD — De behandeling van de Landsbegroting 2016 in de Staten is ‘tot nader order’ uitgesteld. Schriftelijke
vragen van parlementariërs, ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling, zijn namelijk nog niet door de regering
beantwoord, zo laat Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp desgevraagd weten.
De eerste openbare vergadering voor de behandeling van de Landsbegroting 2016 stond gepland voor morgen. Zodra de
regering antwoorden heeft gegeven op de vragen van de Statenleden, kan Lopez-Tromp de openbare vergadering
oproepen. “Deze week dus niet meer”, zegt ze.
Naast de officiële verklaring dat de vragen van het parlement nog niet zijn beantwoord, zijn er ook andere factoren die
vermoedelijk een rol spelen bij het uitstel. Zo is de regering ‘in rouw gedompeld’ na het overlijden van Piet Pronk, adviseur
van premier Mike Eman. Ook de kabinetscrisis met het opstappen van Toerisme-minister Otmar Oduber zou de regering
parten spelen en daarnaast is Justitie-minister Arthur Dowers onverwachts naar Nederland gereisd wegens privéredenen.
MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes is niet te spreken over het uitstel en al helemaal niet over de manier waarop ze het
nieuws heeft ontvangen. Ze moest via de media vernemen dat de begrotingsbehandeling 2016 niet meer deze week zal
aanvangen. Volgens de MEP-leider begint de behandeling van de begroting nu waarschijnlijk op 26 januari, terwijl
Nederland de ‘deadline’ op 31 januari heeft gesteld.

20 januari 2016: Upgrade raffinaderij kost Aruba niks
ORANJESTAD — Aruba hoeft geen cent te betalen om de honderd jaar oude olieraffinaderij in San Nicolas te moderniseren.
Als de Amerikaanse oliemaatschappij Citgo de raffinaderij heropent, komen de kosten van modernisering volledig op haar
schouders. Het gaat om een investering van naar schatting tussen de 600 en 800 miljoen dollar. Mocht Aruba de
raffinaderij van Valero overnemen, dan wordt de overheid wel verantwoordelijk voor de beheerkosten.
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Na het bericht van Economische Zaken-minister Mike de Meza dat de onderhandelingen met Citgo over een ‘Definitive
Participation Agreement’ zeer voorspoedig voorlopen en dat zij akkoord gaan om de raffinaderij op gas te laten draaien,
gingen geruchten dat Aruba zelf honderden miljoenen dollars moet investeren om de raffinaderij weer volledig
operationeel te maken. Richard Arends, hoofd personeel van Economische Zaken en senior-adviseur van ministerpresident Mike Eman, veegt deze beweringen van tafel. “Citgo doet onderzoek naar de kosten om de raffinaderij helemaal
up to date te maken en op gas te laten draaien. Citgo wordt ook verantwoordelijk om de raffinaderij operationeel te
maken en te moderniseren naar een raffinaderij van de 21e eeuw. Dat is de afspraak.” Wat de precieze kosten zijn, kan
Arends niet zeggen. “Dat zijn gegevens die Citgo heeft.”
Dat betekent niet dat Aruba helemaal niets hoeft te betalen. Het land wordt, wanneer de raffinaderij wordt overgenomen
van de huidige eigenaar Valero, verantwoordelijk voor de beheerkosten van de raffinaderij. “Aruba heeft natuurlijk ook
financieel belang bij de raffinaderij en dus zullen er ook dingen zijn die wij moeten betalen, aangezien wij eigenaar zijn. We
betalen wat er toebehoort tot de eigenaar, zoals de verzekering, of het doen van bepaalde onderzoeken.” Over hoeveel dit
Aruba gaat kosten, wil Arends geen uitspraak doen. “Op dit moment kunnen wij die details niet verstrekken. We zijn
midden in de onderhandelingen over het businessmodel.”
Bekend is dat de olieraffinaderij, net zoals vroeger, halffabrikaten zal produceren. De bedoeling is dat zware olie uit
Venezuela op het eiland wordt bewerkt. Volgens Arends is deze business voor Citgo, ondanks de extreem lage olieprijs (28
dollar per vat), nog steeds ‘lucratief’. “De olie uit Venezuela moet bewerkt worden, want dit is zo zwaar dat het nu geen
waarde heeft als het niet geraffineerd wordt. Het is namelijk zo hard als steen, het lijkt op asfalt. Ondanks dat de prijs zo
laag is per vat, kan Citgo er nog steeds winst op maken.” De halffabrikaten worden weer verkocht aan andere
raffinaderijen die het product weer verder kunnen raffineren tot een brandstof, zoals benzine of kerosine. Welke
raffinaderijen onze halffabrikaten zullen kopen, is tot op heden nog niet bekend. Gedacht wordt aan verschillende
raffinaderijen in de Verenigde Staten of de raffinaderij in Curaçao.

22 januari 2016: Regering beantwoordt vragen, weg vrij voor
begrotingsbehandeling
ORANJESTAD — De Landsbegroting kan volgende week worden behandeld. De regering heeft gisteren schriftelijk antwoord
gegeven op Statenvragen waarmee de weg vrij is voor de begrotingsbehandeling. De antwoorden zijn ondertekend door
alle ministers van het kabinet, waaronder Otmar Oduber, minister van Toerisme en Transport.
Minister Oduber had een ‘enorm verschil van mening’ met het kabinet hetgeen op 6 januari van dit jaar resulteerde in het
aanbieden van zijn ontslag bij de gouverneur. Hij liet weten per 1 maart te willen opstappen als hij geen veranderingen zag
op het gebied van justitie en openbare financiën. Na een reeks van gesprekken tussen premier Mike Eman en minister
Oduber alsook gesprekken met andere ministers lijkt de rust teruggekeerd. In een persbericht laat Eman weten dat er nu
een ‘positieve en constructieve sfeer’ is. Details geeft de premier nog niet prijs. Morgen gaan eerst alle ministers samen en
daarna ook met AVP-fractieleden zitten. Het is de bedoeling dat aanstaande dinsdag een persconferentie wordt gegeven,
meldt het Caribisch Netwerk vandaag.
Eman is opgelucht dat de Landsbegroting behandeld kan worden en dat het gelukt is om te komen tot een
begrotingstekort van slechts 2 procent, zoals afgesproken in de wet op tijdelijk financieel toezicht. Het College Aruba
financieel toezicht (CAft), dat toezicht houdt op de openbare financiën, is het niet eens met de berekening van de regering.
Vooral aan de inkomstenkant ziet het CAft een gat van minstens 50 miljoen florin, waardoor het begrotingstekort in 2016
uitkomt op 2,9 procent.
Wettelijk had de Landsbegroting 2016 op 15 december 2015 goedgekeurd moeten zijn. Het College stemde echter in met
uitstel tot uiterlijk 31 januari 2016. VVD-Tweede Kamerlid André Bosman waarschuwt dat als de begroting opnieuw niet op
tijd getekend wordt en voldoet aan het advies van het CAft, Nederland een aanwijzing zal opleggen aan Aruba. Dat zegt hij
tegen nieuwssite NoticiaCla. Het is echter uiteindelijk de Rijksministerraad, en niet de Tweede Kamer, die beslist over een
eventuele aanwijzing.

27 januari 2016: Helicentre zoekt alternatieve locatie
ORANJESTAD — Na jaren investeren in een Arubaanse vestiging legde helikopterbedrijf Helicentre begin november vorig
jaar de bouwactiviteiten bij Malmok stil, maar niet op last van de regering, zegt directeur Jeroen Peddemors. Momenteel is
het bedrijf in gesprek met Directie Infrastructuur en Planning (DIP) voor een alternatieve locatie. Als eind deze maand nog
niets geregeld is, volgen juridische stappen tegen de overheid.
Het nieuws dat er een helikopterplatform bij Malmok zou komen, deed eind vorig jaar veel stof opwaaien. Buurtbewoners
klommen in de pen en belegden een bijeenkomst om te bespreken wat zij tegen een heliport in hun woonwijk konden
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doen. Zij vreesden voor geluidsoverlast en waren bang dat het niet bij een heliport zou blijven, maar dat er veel activiteiten
omheen zouden worden georganiseerd. Daarop ging Helicentre op zoek naar een andere locatie.
Tijdens de bewonersbijeenkomst zegde premier Mike Eman persoonlijk toe de bouw stil te leggen en de bewoners
besloten een kort geding af te blazen. “Wij hebben officieel geen bericht gehad van het land Aruba dat wij niet mogen gaan
vliegen op Malmok. Wij hebben vergunningen gekregen om op Malmok een helihaven aan te leggen. De enige informatie
omtrent de ‘stopzetting’ bij Malmok die wij hebben ontvangen, is via de pers gegaan”, stelt Peddemors. Daarop heeft
Helicentre zelf besloten de bouwactiviteiten tijdelijk stop te zetten ‘om verdere escalatie te voorkomen’.

28 januari 2016: Tijd dringt op 3e dag begrotingsbehandeling
ORANJESTAD — De behandeling van de Landsbegroting 2016 in de Staten gaat vandaag de derde dag in. Gisteren zijn de
ministers begonnen met het beantwoorden van vragen vanuit het parlement. Dat gaat vandaag door. Het is zaak om haast
te maken, want eind deze maand moet de begroting goedgekeurd zijn door de gouverneur.
In haar laatste advies over de ontwerpbegroting 2016 staat dat het College, op basis van de beschikbare cijfers, tot een
ander financieringstekort komt dan de regering. Volgens de regering komt het tekort in 2016 uit op 2,0 procent, CAft
berekent het tekort op 2,9 procent waarmee de tekortnorm van 2 procent wordt overschreden.
Het CAft benadrukt dat zolang de begroting niet voldoet aan de begrotingsnormen zoals wettelijk vastgelegd in de
Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft), het Land geen toegang krijgt tot het (her)financieren van leningen via
Nederland. Het mogelijke rentevoordeel dat bij financiering van leningen via Nederland kan optreden is aanzienlijk, aldus
het CAft. De gemiddelde rentevoet in de leningenportefeuille van Aruba is momenteel ongeveer 5,6 procent. De
gemiddelde Nederlandse rentevoet ligt enkele procentpunten lager. “Naar de mening van het CAft zouden eventuele
besparingen op rentelasten ten volle dienen te worden aangewend om de schuldquote terug te dringen. Dat zou dan
structureel bijdragen aan vermindering van de rentelasten.”

Duurzame energie
05 januari 2016 : ‘Doorgaan met duurzaam beleid’
ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman heeft in zijn nieuwjaarstoespraak de nadruk gelegd op de wereldwijde
waardering die Aruba krijgt voor zijn duurzame en ‘groene’ beleid. Twee kabinetten-Eman schreven geschiedenis, door het
land uit een sociaaleconomische en een financiële crisis te halen. “We gaan door op deze ingeslagen weg.”
De positieve blik die de premier voor 2016 heeft, kan niet zonder een terugblik naar 2009. Eman beschrijft de situatie van
Aruba toen als pessimistisch. Zijn regering trof een lastige situatie aan toen ze de macht in dat jaar overnamen. “Het land
was in verval, we zagen en hoorden de pijn van de bevolking. Aruba bevond zich in een crisis. Geen investeringen,
afnemend toerisme, vliegtuigen en cruiseschepen kwamen niet meer. Een hoge werkloosheid, weinig inkomsten voor de
overheid, armoede onder de bevolking, geen onderhouden wijken.” De Centrale Bank onderstreepte dit in hun jaarverslag
eind 2009, zegt Eman.
De premier keek toen al vooruit, naar de toekomst van de raffinaderij en het herstel van de toeristische sector. Dat waren
belangrijke factoren die de economische perspectieven beïnvloeden. Maar de regering zat nog in een moeilijke financiële
positie. Toch schreven de twee kabinetten-Eman geschiedenis, aldus Eman, door het land uit de sociaaleconomische crisis
en de financiële crisis te halen.
Onder zijn leiding als premier hielp de overheid kwetsbaren in de samenleving, renoveerde wijken, scholen, wegen en
historische gebouwen. Er kwamen nieuwe openbare parken bij. De Sociaal Dialoog werd opgezet. De premier geeft enkele
cijfers. Zoals de werkloosheid, die nam af van 10,6 procent in 2010 naar 7,5 procent in 2015. “We creëerden 1.500
werkplekken.” De regering slaagde erin om 7 procent van het begrotingstekort in te lopen, van -9,5 procent in 2009/2010
naar -2 procent in 2016. Ook de economie verbeterde, met 12,5 procent. Van een recessie (-8,9 procent) naar 3,6 procent
in 2016. Eman acht de kans zeer groot dat de raffinaderij dit jaar wordt heropend. Hij ziet bovendien een groei in het
toerisme, van 810.000 bezoekers in 2009 naar 1,1 miljoen bezoekers in 2015.

14 januari 2016: Bezwaren tegen nieuwe hindervergunning windmolenpark
ingediend
ORANJESTAD — Bewoners en belanghebbenden hebben wederom bezwaar ingediend tegen de nieuwe hindervergunning
die toestemming geeft voor het bouwen van een windmolenpark in Urirama. Justitie-minister Arthur Dowers heeft tot op
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heden niet op de gemaakte bezwaren gereageerd. Gewacht wordt op de oproep van het bezwaaradviescommissie LAR
voor de hoorzitting.
Minister Dowers gaf op 19 oktober toestemming voor de nieuwe hindervergunning die het plaatsen van een
windmolenpark met sterke molens (3.3 megawatt) toestaat. De bewoners hadden tot en met eind november de tijd om
wederom in bezwaar te gaan. George Croes, directeur van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DJWZ), meldt aan
Amigoe dat hij verschillende bezwaren heeft ontvangen. Hoeveel dit er precies zijn, durft hij niet te zeggen. “Ik verwacht
eerlijk gezegd hetzelfde aantal mensen, zoals de vorige keer. Er is een aantal mensen dat individueel een bezwaar heeft
ingediend en ook één of twee groepen die dit hebben gedaan.” De vraag wanneer de zaak zal worden voortgezet, kan hij
niet beantwoorden. “Het is wachten op de minister die een beslissing over de bezwaren moet nemen. Volgens de LAR
heeft hij hier maximaal dertien weken de tijd voor.” Als minister Dowers deze volle tijd neemt, dan zou dit uitkomen op
ongeveer eind februari.
Ondanks dat de minister een nieuwe hindervergunning heeft uitgereikt voor de oprichting van een windmolenpark met
sterke molens, denkt MEP-leider Evelyn Wever-Croes, die een Urirama-bewoner vertegenwoordigt, dat zij nog steeds sterk
staan qua bezwaar. “

19 januari 2016: Duurzaam ‘piepschuimen’ Divi geopend
ORANJESTAD — Een aanbouw voor het Divi all-inclusive resort werd onlangs met een groot feest en belangrijke gasten
officieel geopend. Bijzonder aan deze vleugel is dat het gebouwd is met onder andere piepschuim.
Ahata-directeur Jim Hepple, Toerisme-minister Otmar Oduber, directeur van Aruba Tourism Authority Ronella Tjin AsjoeCroes en Alex Nieuwmeyer als directeur van Divi Resorts knipten samen een lint door om de opening van de nieuwe
vleugel van Divi te openen. Het bijzondere aan deze nieuwbouw is dat het ‘volledig duurzaam’ is.
Volgens minister Oduber laat Divi zien dat er nog steeds hard wordt gewerkt om het Product Aruba verder te ontwikkelen.
Dit is een grote stap voor de lokale toeristische industrie. Divi is hiermee een goed voorbeeld van een partner die continu
op zoek is naar manieren om de ervaring van hun gasten te verbeteren, aldus Oduber in zijn toespraak. “Dit sluit perfect
aan bij onze visie om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren.” Bij de nieuwbouw werkte Divi samen met partners als
ATA, Ahata en de luchthaven. Een dergelijke samenwerking is de toekomst, vindt de minister, omdat op die manier
gezamenlijk gewerkt wordt aan ‘ons dagelijks brood’: de toeristische industrie. De nieuwe vleugel telt zestig kamers.

19 januari 2016: Duurzaam ‘piepschuimen’ Divi geopend
ORANJESTAD — Voor het zestiende jaar op rij is hotel Bucuti & Tara Beach Resort Green Globe gecertificeerd. Om het
duurzame- en energiezuinige karakter voort te zetten, heeft het hotel onlangs toegezegd om de uitdaging tot
waterbesparing aan te gaan, de H2Otel Challenge. Deze uitdaging, die wordt georganiseerd door de Amerikaanse
Environmental Protection Agency (EPA), moet het waterverbruik binnen het hotel efficiënter maken en verminderen. Dat
schrijft de nieuwssite Etubonenews. Zo wordt de komende tijd meer waterefficiënte apparatuur geïnstalleerd, zoals
kranen, toiletten en douchekoppen en wordt nagedacht over de herbestemming van grijs of opgevangen water. Elke gast
krijgt al bij binnenkomst een thermoskan die onder andere gebruikt kan worden voor water. Plastic flesjes en plastic
wegwerkbekers worden in het hotel en op het strand bij het hotel niet geaccepteerd. Door deze regel is het gebruik van
plastic bekers en het volume van afval van het hotel verminderd. Bucuti rekent uit dat het jaarlijks gaat om een besparing
van 282,424 plastic waterflesjes, gebaseerd op 1,5 liter water per hotelbezoeker, per dag.

Onderwijs
12 januari 2016: Studeren aan Coastal Carolina University
ORANJESTAD — Directie Onderwijs houdt dinsdag 19 januari een informatieavond om zeven uur ’s avonds in de collegezaal
van EPI aan Seroe Blanco samen met vertegenwoordigers van de Coastal Carolina University (UCC). Onderwijs-minister
Michelle Hooyboer-Winklaar ondertekende namelijk onlangs met UCC een voordeelregeling.
Als Arubaanse studenten kiezen voor een studie aan deze universiteit, betalen ze het collegegeld wat lokale studenten ook
betalen en dus niet het hogere collegegeld dat normaal geldt voor internationale studenten. Tijdens de bijeenkomst wordt
informatie gegeven over de verschillende studieprogramma’s, wat de universiteit de studenten verder te bieden heeft en
is er ruimte voor vragen.
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26 januari 2016: Onderzoek economische gevolgen brain drain ontbreekt
ORANJESTAD — Migratie, met name van hoogopgeleide studenten, zou hoog op de politieke agenda moeten staan. Zeker
gezien de toenemende vergrijzing, het overheidstekort en toenemende schulden en het, ondanks de kortingsregeling op
studieschulden, nauwelijks terugkeren van in het buitenland afgestudeerde Arubaanse studenten.
Dat blijkt uit een artikel dat Lay Hing de Kort-Yee van Cornerstone Economics schreef in opdracht van het Nederlandse
bedrijf Mind Your Choice. Dit bedrijf, dat zich voornamelijk bezighoudt met jongeren, waaronder studenten, heeft
inmiddels, onder andere op basis van het artikel van De Kort-Yee, een presentatie van hun concept-programma voor
Arubaanse studenten gegeven aan het Arubahuis.
Ze focust in haar artikel op huidige lokale trends zoals de vergrijzing, de arbeidsmarkt, het toerisme als enige economische
pijler en de groeiende schulden van de overheid. Over de schuldenproblematiek geeft ze aan dat het verstrekken van
studieleningen door de overheid een zorg is als het gaat om het overheidsbudget. Temeer omdat van een eenduidige
terugbetalingsregeling en een daarbij behorende opvolging, zodat de lening ook inderdaad wordt terugbetaald, geen
sprake is. Ze merkt op dat het College Arubaans financieel toezicht (CAft) dit ook reeds heeft aangegeven. Het niet terug
betalen van de studielening en ook het niet terugkeren van afgestudeerde Arubaanse studenten resulteert in een
investering door het Land, die niet kan worden terugverdiend.
Volgens de Kort-Yee ligt er een uitdaging als het gaat om het stoppen van de brain drain. Die uitdaging zag premier Mike
Eman ook bij de invoering van de nieuwe wet om de kortingsregeling toe te kunnen passen. Hij wees er toen op dat op
Aruba ook banen gecreëerd moeten worden voor deze mensen. “Er is een aantal dat in het verleden terugkwam, maar
geen gepast werk kon krijgen. We zien belangrijke veranderingen in de economie, maar er is nog veel dat nog gedaan moet
worden.” Wat er tot op heden ‘gedaan’ is, is onbekend.

30 januari 2016: 270 miljoen florin begroot voor Onderwijs
ORANJESTAD — De Onderwijsbegroting is dit jaar 5,7 miljoen florin hoger dan in 2015. Het extra bedrag wordt met name
uitgegeven aan salariskosten van docenten.
In de begroting voor 2016 is een bedrag van 270 miljoen florin opgenomen. “Met een stijging van 5,7 miljoen florin het
hoogste begrootte bedrag voor het Arubaanse onderwijs ooit”, laat het ministerie van Onderwijs weten.
De verhoging betreft met name de personeelskosten, verhoging van de subsidie, schoolmaterialen, veiligheid en
uitbreiding van scholen zoals Colegio San Nicolas en het Speciaal Voortgezet Onderwijs.
Dat de verhoging vooral wordt uitgegeven aan salarissen van docenten komt omdat dit aantal is toegenomen met zeventig
personen. Volgens Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar is deze toename conform de belofte van de regering.
In de voorbereiding naar de begrotingsbehandeling verrichtte het ministerie van Onderwijs samen met Directie Financiën
een analyse. Geconstateerd werd dat elke begroting en ‘realisatie’ een substantiële verhoging kende in de laatste vijf jaren
(2010-2015). Elk jaar kende een stijging, met in totaal een bedrag van 28 miljoen florin. Ook werd gekeken naar het aantal
scholieren. Dat aantal bleef in de afgelopen vijf jaar stabiel.
Winklaar geeft aan dat naast het budget uit de begroting ook gezocht wordt naar andere alternatieven om geld ter
beschikking te stellen aan het onderwijs. Dat wil het ministerie bijvoorbeeld doen in de vorm van een Public Private
Partnership (PPP)-constructie.

Zika
18 januari 2016: Negatief reisadvies voor zwangere vrouwen naar zika-gebieden
ORANJESTAD — Zwangere vrouwen worden door Directie Volksgezondheid (Despa) ‘ten zeerste afgeraden’ om te reizen
naar gebieden waar het zika-virus voorkomt. Dat zijn onder meer Suriname, Colombia, Mexico en Venezuela. Aanleiding
voor de reiswaarschuwing is de bevestiging, afgelopen weekend, dat het virus leidt tot afwijkingen bij ongeboren kinderen.
In Aruba is tot nu toe geen zika-besmetting geregistreerd.
Vorig jaar zond Despa al een waarschuwing en preventieve maatregelen uit voor zwangere vrouwen die naar zika-gebieden
wilden afreizen. Maar sinds de afdeling dit weekend informatie ontving van de Pan American Health Organization (Paho), is
het bezig met het formuleren van een nog zwaardere waarschuwing, ofwel een ‘hoog niveau reisalert’. Dat laat Maribelle
Tromp, Hoofd Epidemiologie van Despa aan Amigoe weten.
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Gebieden die worden afgeraden om als zwangere naartoe te reizen, zijn delen van Latijns-Amerika en de Cariben, zoals
Suriname, Colombia, Mexico en Venezuela (de hele lijst is te vinden op www.paho.org). Aruba, Curaçao en Bonaire vallen
niet onder deze reiswaarschuwing. Op Aruba is nog geen enkele officiële zika-besmetting bevestigd, vertelt Tromp. “We
hebben wel een stuk of zes vermoedelijke gevallen gehad. Zij hadden koorts en lichte gewrichtspijnen. Van hen zijn
monsters naar Nederland opgestuurd, maar het resultaat was negatief.” Wel is er extra ‘surveillance’ ingezet, legt Tromp
uit. Volksgezondheid-minister Alex Schwengle geeft aan dat hij zich nog niet direct zorgen maakt over het zika-virus op
Aruba, maar dat we wel ‘alert moeten blijven’.

22 januari 2016 : ‘Zika-virus slaat binnenkort toe op Aruba’
ORANJESTAD — Het zika-virus zal zich naar alle landen verspreiden waar de Aedes aegypti-mug, die ook de ziektes dengue
en chikunguya verspreidt, actief is. Dus ook naar Aruba. Dat stelt de Pan American Health Organization (Paho) in een
schrijven aan Amigoe. Directie Volksgezondheid (Despa) erkent dat het niet lang meer duurt voordat zika op Aruba
toeslaat. “Het is wachten wie het als eerst heeft.”
Een prangende vraag is: hoe groot is de kans dat zika niet al op Aruba actief is, aangezien niet alle mensen er ziek van
worden en niet iedereen bij lichte koorts de dokter zal bezoeken? Paho noemt deze vraag ‘gevoelig’ en geeft aan dat
experts zich niet zomaar aan de beantwoording daarvan durven te wagen. Een concreet antwoord geeft de
gezondheidsorganisatie om die reden niet. Wel vertelt Donna Eberwine, communicatiewoordvoerder van Paho, dat zij
verwachten dat het zika-virus zich zal verspreiden naar alle landen waar de Aedes mug zich bevindt. Daarnaast geeft zij aan
dat het risico op zika gemeten kan worden aan de hand van de vraag of er op Aruba gevallen van denque en chikunguya
bekend zijn. Ook Maribelle Tromp, het hoofd van de afdeling Epidemiologie van Despa, kan niet zeggen hoe groot de kans
is dat zika al op Aruba is. “Het is moeilijk om er direct op te antwoorden. Zika kan namelijk ook makkelijk met denque of
chikunguya verward worden, het is een moeilijke ziekte die in milde vorm kan voorkomen.” Despa geeft aan dat de eerste
Arubaanse zika-registratie niet lang meer op zich zal laten wachten.
Dat betekent niet dat Despa op de eerste registratie blijft wachten, voordat zij specifieke actie gaat ondernemen, stelt
Tromp. “Samen met de Gele Koorts en Muskietenbestrijding proberen we de populatie volwassen muggen zo laag mogelijk
te houden.” Wel moeten nieuwe concrete bestrijdingsacties nog met de betrokken partijen worden besproken. Wanneer
deze bespreking gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Naast deze aanpak zijn ook huisartsen door Despa geïnformeerd om
beter te letten op het zika-virus. “Zij moeten beter doorvragen bij milde vormen van ziekte. Vragen of ze muggen thuis
hebben en of ze onlangs naar gebieden hier in de buurt zijn geweest waar zika actief is. Bij aanwijzingen kan men dan een
labtest laten doen om zika te constateren. We moeten blijven testen en kijken wie het als eerste heeft.”, aldus Tromp.
Ondanks dat op Aruba nog geen officieel zika-geval geregistreerd staat, waarschuwt Buitenlandse Zaken van België
zwangere vrouwen om naar Aruba te vertrekken.

26 januari 2016: RIVM: reiswaarschuwing niet voor Aruba
ORANJESTAD — Zwangere vrouwen wordt nu ook door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) afgeraden om te reizen naar gebieden waar het zika-virus heerst. Tot op heden staat de teller volgens officiële
instanties op 27 besmette landen. Aruba is daar, ondanks de verhalen, geen onderdeel van, meldt Directie
Volksgezondheid (Despa) aan Amigoe.
Een Arubaans stel zou tijdens hun reis naar Suriname besmet zijn geraakt met het zika-virus. Het stel heeft zich volgens de
berichten daar op het virus laten testen. De Arubaanse Gele Koorts en Musieketenbestrijding (GKMB) zou op de hoogte
zijn van hun besmetting en heeft daarom bij hen thuis mogelijke muskietennesten verwijderd en
levende muskieten gedood. Maribelle Tromp, hoofd van de afdeling Epidemiologie van Despa, meldt dat dit verhaal niet
waar is en hen om die reden problemen oplevert. “Het is niet ons verhaal, we zijn nu bezig met damage control, dit verhaal
zorgt voor onrust en paniek, maar we hebben tot op heden nog steeds nul zika-registraties.”

30 januari 2016 : ‘Zika-virus moet pro-actief aangepakt worden’
ORANJESTAD — De Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB) van de overheid werkt niet samen met commerciële
ongediertebestrijdingsbedrijven om het zika-virus te voorkomen. Toch benadrukt Hans Holwerda van Professional Pest
Control (Aruba, Bonaire en Curaçao) dat een pro-actieve aanpak qua muggenbestrijding hard nodig is. “Het hele eiland is
vergeven van de broedplaatsen.”
Professional Pest Control gebruikt een relatief nieuw middel om specifiek de Aedes aegypti-mug, die verantwoordelijk is
voor de overdracht van dengue, chikungunya en zika, te bestrijden. Het betreft een milieuvriendelijke muggenval, In2Care
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genaamd, die ervoor zorgt dat de mug zichzelf doodt. “Dit is een volledig groen middel en zorgt voor weinig collateral
damage. Andere bestrijdingsmethodes hebben vaak tot gevolg dat andere insecten ook sterven, zoals vlinders en rupsen,
maar dat is bij dit middel niet het geval.” Op Youtube-filmpjes is te zien hoe In2Care werkt. Clayton Croes,
beleidsmedewerker van de GKMB, meldde gisteren tijdens de persconferentie van Directie Volksgezondheid over zika aan
Amigoe dat zij op de hoogte zijn van In2Care.

30 januari 2016: Schippers vraagt om vaart bij aanpak zika-mug
DEN HAAG — Minister Edith Schippers van Volksgezondheid vindt dat het Caribische deel van het Koninkrijk vaart moet
maken met de bestrijding van muggen die het zika-virus verspreiden. Schippers zei dit gisteren desgevraagd naar
aanleiding van de eerste bevestigde zika-besmetting op Curaçao.
“We helpen waar we kunnen, maar de eilanden moeten echt werk maken van muggenbestrijding; dat is het beste wat je
kunt doen”, aldus Schippers, voorafgaand aan de wekelijkse Ministerraad. De minister liet eerder deze week weten dat het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteuning biedt aan Aruba, Curaçao en St. Maarten,
bijvoorbeeld op het gebied van registratie of laboratoriumonderzoek, dat sinds kort ook op Curaçao wordt uitgevoerd.
“Mocht de wens ontstaan om een registratie op te zetten voor lokaal gebruik, dan kan het RIVM daarin behulpzaam zijn.
De eilanden hebben inmiddels advies gevraagd op het gebied van muggenbestrijding en het medisch beleid bij zwangeren
die mogelijk blootgesteld zijn of zouden kunnen worden”, aldus Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Verder
benadrukte de minister dat het bestrijden van de muggen een taak is van de lokale overheden.

Diversen
07 januari 2016: Arubaanse première surfdocu ‘Cabeibusha’
ORANJESTAD — De surfdocumentaire ‘Cabeibusha - the Curly Gem’ gaat vanavond op Aruba in première. De Duitse
filmmaker Julian Robinet volgt in de documentaire gedurende acht maanden het leven van de Arubaanse wereldkampioen
windsurfen Sarah-Quita Offringa (links op de foto). De film is om acht uur te zien in The Cinema’s van Paseo Herencia. Om
zeven uur begint de avond met een welkomstdrankje. Uiteraard is de Arubaanse surfer daar zelf bij, maar ook Kiri Thode
(rechts op de foto) is er. Hij is samen met windsurfer Taty Frans in de film te zien. De wereldpremière van de documentaire
was op 2 oktober 2015 in het Duitse Sylt, dat één van de locaties is van windsurfkampioenschappen van de Professional
Windsurfers Association en waar Offringa regelmatig op het podium stond.

15 januari 2016: One Love, One Kingdom in februari op Aruba
ORANJESTAD — De documentaire One Love, One Kingdom, waarin het leven van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt belicht, gaat eind februari draaien op Aruba en Bonaire. Op St.
Maarten is de film deze week al in première gegaan, op Curaçao vandaag. De film is gemaakt door documentairemaker
Sebas Kes en richt zich op de strijd van de homogemeenschap voor gelijke rechten in alle delen van het Koninkrijk. Daarbij
is ook te zien hoe de Koninkrijksboot tot stand kwam op de Canal Parade vorig jaar in Amsterdam. One Love, One Kingdom
werd begin december vertoond in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Binnen kleine gemeenschappen die gekenmerkt
worden door traditie, religie en een macho-cultuur, hebben lesbiennes, biseksuelen, homo’s en transgenders het extra
zwaar. Er is geen sprake van structurele homohaat, maar de LHBT-gemeenschap heeft nog lang niet dezelfde rechten als
hetero’s. Kern van de documentaire zijn de persoonlijke verhalen van een drietal mensen, onder wie Desiree de SousaCroes, Statenlid voor de AVP.

15 januari 2016 : ‘Hopelijk nog dit jaar start bouw hospice’
ORANJESTAD — Een plek waar je je rustig kunt voorbereiden op het aankomende sterven, omringd door familie, in een
sfeer die doet denken aan thuis. Nog dit jaar moet de bouw van Aruba’s eerste hospice beginnen. Waar op Curaçao al twee
tehuizen voor terminale patiënten zijn, ontbreekt het daar nog aan op Aruba. Er wordt van terminaal gesproken als geen
behandeling meer mogelijk is en iemand een levensverwachting heeft van ongeveer drie maanden.
Mensen die uitbehandeld zijn, overlijden hier vaak noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis, legt huisarts en tevens voorzitter
van de stichting Peter Paul Hermans uit in gesprek met Amigoe. Dat is voor de patiënt onprettig, want sterven gaat
gepaard met verlies van zelfstandigheid, waardigheid en privacy, aldus Hermans. “Niet iets om te delen met anderen op
één kamer in het ziekenhuis.”
Mantelzorgers kunnen de zorg voor een patiënt thuis soms niet meer aan en dan zou een hospice een betere oplossing zijn
dan een ziekenhuisopname. “Persoonlijk denk ik dat een beschaafde gemeenschap niet zonder een hospice kan. Zoals de
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situatie nu is, functioneert het ziekenhuis voor een deel als hospice. Het is helaas niet anders, maar het ziekenhuis is daar
niet voor bedoeld. Er heerst daar onvoldoende rust om je kalm voor te bereiden op wat onherroepelijk komen gaat.”
In samenwerking met Fundacion Cas pa Comunidad Aruba (FCCA) wordt gewerkt aan een ontwerp voor een gloednieuw
gebouw. De verwachting is dat de stichting nog voor het einde van 2016 kan beginnen met de bouw. In totaal komen er zes
bedden in de hospice. Mensen die uitbehandeld zijn, kunnen daar naartoe. Zij worden daar in alle rust respectvol en
liefdevol bijgestaan door geschoolde vrijwilligers en indien nodig extra professionele hulp.
Hermans ziet de financiering van het hele project positief in. Het is zeer waarschijnlijk dat de opname deels vergoed wordt
door AZV, omdat een opname in de hospice goedkoper is dan het ziekenhuis. Verder wordt gedacht aan het vragen van
een eigen bijdrage voor elke bewoner, maar wel naar vermogen. “Dat zou bijvoorbeeld afkomstig zijn uit het pensioen dat
de bewoner krijgt. Dat heeft die persoon toch niet meer nodig en op die manier kunnen we hem goede zorg geven.” De
hospice moet vooral gaan draaien op vrijwilligers, die Hermans onder meer uit naasten van een bewoner wil aantrekken.

20 januari 2016: KNVB wil Arubaans voetbal professionaliseren
ORANJESTAD — Een seminar met voetbalinstanties, een ontmoeting met premier Mike Eman en minister Alex Schwengle
en een ronde langs diverse voetbalclubs en wijken. De delegatie van de Nederlandse voetbalbond KNVB had afgelopen
weekend een vol programma op Aruba.
De KNVB meldde vorige week vrijdag op haar website dat een delegatie van de KNVB momenteel in het Caribisch gebied is
en de samenwerkingscontracten met de nationale voetbalbonden wil verlengen. Voetbal leeft in het Caribisch gebied,
aldus de KNVB, maar goede kaders en infrastructuur ontbreken. Die delegatie, met voorzitter Michiel van Praag, was
vrijdag en zaterdag op Aruba. De Arubaanse Voetbalbond (AVB) stelde het programma samen.
Van Praag vertelde Eman dat de KNVB de banden met AVB wil intensiveren en samen projecten wil uitvoeren. De KNVBvoorzitter ziet graag dat meer jongeren deelnemen aan voetbalwedstrijden, dat er meer voetbalmogelijkheden in de
wijken zijn en dat jongeren in de wijken dusdanig kunnen voetballen dat hun niveau hoger wordt. AVB deelt deze visie,
aldus Van Praag.
Zaterdag was het seminar, georganiseerd door KNVB, AVB en de Caribische voetbalorganisatie Concacaf. Bij dat seminar
waren ook Sport-minister Alex Schwengle en vertegenwoordigers van Arubaanse voetbalclubs aanwezig. Eén van de
sprekers was Johan van Geijn, coördinator van WorldCoaches (een project van KNVB). Hij is al vaker op Aruba geweest,
onder andere om trainerscursussen te geven. Hij ziet de positieve ontwikkelingen op sportgebied. Nu wordt het tijd, aldus
Van Geijn, om naar een hoger niveau te werken en meer te richten op een internationale ontwikkeling. Dat wil de KNVB
bereiken met de samenwerking.
Schwengle presenteerde tijdens het seminar zijn sportvisie, die hij op een ander moment ook aan lokale sportinstanties
heeft gepresenteerd. De minister vindt de strategische en beleidsmatige aanpak van KNVB en AVB een belangrijke stap,
omdat Aruba zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om dit alleen te doen. De KNVB reageerde positief op
de sportvisie. Ook zij zien dat meer transparantie en professionalisme nodig is. De sportfederaties moeten niet op
amateurniveau doorgaan, want dan blijft het resultaat amateuristisch. Om tot professionele sport en topsport te komen,
moet meer geld worden geïnvesteerd, zo bleek tijdens het seminar.

27 januari 2016: Eerbetoon aan Percy Irausquin
AMSTERDAM — De Modefabriek, een modevakbeurs in congrescentrum Amsterdam RAI, brengt een ode aan de in 2008
overleden Arubaanse modeontwerper Percy Irausquin. De Modefabriek combineert mode, design, eten, kunst, fotografie
en muziek. In het gedeelte District C zijn de mooiste internationale ‘high end’ en boetiekstijl damesmerken
vertegenwoordigd. Fashion-consultant Carlo Wijnands kreeg de opdracht om in dit gedeelte een ontwerper uit te lichten
en hij koos voor een ode aan Irausquin. Deze Arubaan won in 2001, toen hij net afgestudeerd was van de Gerrit Rietveld
academie, de Frans Molenaar Coutureprijs.
Irausquin stond vooral bekend om zijn jurken voor op de rode loper. Ook maakte hij de trouwjurk voor actrice Katja
Schuurman. In 2008 kreeg hij de titel Dutch Designer of the Year en de Dutch Designer Award. Zijn kleding werd
internationaal geshowd, onder andere in New York. Op de dag dat bekend werd dat hij genomineerd was voor de
Mercedes-Benz Dutch Fashion Award, kreeg de modeontwerper een hersenbloeding. Hij overleed op 14 augustus 2008 op
39-jarige leeftijd in Amsterdam. In de Modefabriek wordt een selectie van zijn romantische ontwerpen getoond.

* * * * * * *
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