GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
VOOR U GELEZEN…

10 AUGUSTUS 2015

TEN GELEIDE
Hierbij ontvangt u de juli 2015-editie van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante
berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. De regering overweegt de invoering van
een financiële transactietaks voor de oprichting van een investeringsfonds om grote projecten te
financieren. Werkgeversorganisatie Atia maakt zich zorgen. Geïnvesteerd wordt in het nieuwe
ziekenhuis, de ‘Smart Community’ en de ‘Green Corridor’. Ook het onderwijs op Aruba ondergaat
de nodige aanpassingen met steun van het Europese Ontwikkelingsfonds. Een groot aantal
Arubaanse studenten start binnenkort hun vervolgstudie, velen in Nederland. Voor meer
berichten over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie ook onze website
www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier!
Graag ook uw aandacht voor twee vermeldingen van het Genootschap Nederland-Aruba:
1.
2.

De jaarlijkse bijeenkomst vindt plaats op 3 oktober in Hotel Mercure in VoorburgLeidschendam. Graag verwelkomen wij de deelnemers en gasten vanaf 16.00 uur.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een brochure uitgebracht met de titel ‘Eén
Koninkrijk – Vier Landen; Europees en Caribisch’. Hierin wordt aangegeven dat ‘alleen
het Koninkrijk der Nederlanden kan worden beschouwd als een soevereine Staat’ en
‘een internationaal rechtspersoon’ is, niet de individuele autonome Landen, noch de
Openbare Lichamen (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius)’. De brochure is uitgebracht in vier
talen: Nederlands, Papiamento, Spaans en Frans. Zie ook www.rijksoverheid.nl.
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Koninkrijk- en EU-relaties
1 juli ’15 Samenwerking Transportministers Aruba, Curaçao en St.
Maarten
ORANJESTAD — De ministers van Transport van Aruba (Otmar Oduber), Curaçao (Suzy Römer) en
St. Maarten (Claret Connor) maakten onlangs in een vergadering concrete afspraken over de
samenwerking tussen de eilanden op maritiem gebied.
Zo zijn er volgens directeur Carlyle de Coteau van Directie Scheepvaart ‘keiharde afspraken’ gemaakt over
de samenwerking tussen de drie eilanden. In 2012 was er al een overeenkomst gesloten tussen Directie
Scheepvaart en Maritime Curaçao, maar deze wordt herzien. “Er komt een werkgroep, die drie maanden de
tijd krijgt om dit te onderzoeken. Zij presenteren hun bevindingen aan de ministers,” aldus De Coteau.
Het overleg dat maandag plaatsvond op Aruba was het eerste overleg, in deze samenstelling, tussen de
ministers. Jaarlijks is er wel een Maritiem Overleg Platform (MOP) waarbij de Transportministers van
Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden (vertegenwoordigd door de Nederlandse minister) met
elkaar vergaderen. Voor het eerst kregen de ministers Oduber, Römer en Connor feedback op het MOP, dat
al sinds 2010 wordt gehouden.
Registreren schepen
De tweede afspraak die gemaakt werd, betreft het registeren van schepen die voor anker gaan in de
territoriale wateren van één van de drie landen. “Curaçao en Nederland zijn de enige landen ter wereld die
schepen registreren die niet de haven binnenkomen, maar wel in hun wateren liggen”, legt De Coteau uit.
“Aruba en St. Maarten willen een soortgelijk beleid gaan hanteren en we bekijken nu of dat hetzelfde
systeem wordt of dat er een ander format komt.”
Daarnaast is er ook een afspraak gemaakt over het behandelen van scheepsongevallen. “Het onderzoek
daarnaar is ingewikkeld en er zijn maar weinig experts voor dit soort gevallen. Daarom komt er een
werkgroep, zodat de eilanden elkaars kennis en experts optimaal kunnen benutten, mocht zich zoiets
voordoen.” In de werkgroep, die binnen afzienbare tijd wordt ingesteld, wordt elk land vertegenwoordigd
door drie personen. Via een Landsbesluit moet dit officieel worden goedgekeurd.
Nederland en de BES-eilanden zitten ook in het MOP, maar omdat de focus vooral op de andere drie landen
lag, waren zij niet vertegenwoordigd in deze bijeenkomst. Wel zal er eind dit jaar of begin volgend jaar nog
een vergadering plaatsvinden waarin ook de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie
Schultz van Haegen, aanwezig zal zijn. De gemaakte afspraken worden deze week officieel bekendgemaakt
door minister Oduber.

9 juli ’15 Aruba werkt samen met Tsjechië
DEN HAAG — Op de Tsjechische ambassade in Den Haag ondertekenden gevolmachtigd minister
Alfonso Boekhoudt en de ambassadeur van Tsjechië in Nederland, Jana Reinišová, een Tax
Information Exchange Agreement (TIEA). Dit is een juridische overeenkomst, waarbij twee landen
informatie kunnen uitwisselen met betrekking tot belastingen. Zo kan de TIEA worden gebruikt als
het ene land bij het andere informatie over civiele of strafrechtelijke fiscale onderzoeken wil
opvragen. Eenzelfde overeenkomst heeft Aruba bijvoorbeeld ook met Amerika. Het doel van dit
verdrag is het bestrijden van fiscale fraude. “Door deze afspraak is Aruba gegarandeerd van een
stabiel juridisch systeem en dat is nodig om een brug te slaan tussen Latijns-Amerika en Europa”,
laat het Arubahuis weten in een persbericht.

11 juli ’15 AD: Rutte woedend over Carvajal
DEN HAAG — De arrestatie van de Venezolaan Hugo Carvajal in juli 2014 was bijna aanleiding voor
een oorlog tussen Venezuela en Nederland. Premier Mark Rutte was woedend toen hij over het
conflict hoorde. Het Algemeen Dagblad schrijft dit vandaag in een bericht dat deel uitmaakt van een
serie artikelen over de MH17-ramp.
Op verzoek van de Verenigde Staten werd Carvajal op 24 juli gearresteerd in Aruba, maar de aandacht van
de Nederlandse regering ging op dat moment uit naar de ramp met de MH17. “De minister-president krijgt
er onverwachts een kopzorg bij. In de uiterste hoek van ons Koninkrijk ontstaat een ernstige diplomatieke
rel die tot internationaal wapengekletter leidt,’’ schrijft de krant. Venezuela maakte bezwaar tegen de
arrestatie van Carvajal en dreigde met diplomatieke en economische sancties, waardoor 8.000 Arubanen
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hun baan zouden kunnen verliezen. De krant legt ook een verband met de Venezolaanse marineschepen die
kort daarna door de Arubaanse Kustwacht werden gesignaleerd.
De Nederlandse premier Mark Rutte was volgens het Algemeen Dagblad woedend toen hij werd ingelicht
over het conflict en gaf de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans opdracht om dit
zo snel mogelijk af te wikkelen. Vervolgens kreeg Aruba de opdracht om Carvajal vrij te laten op grond van
zijn diplomatieke onschendbaarheid. “Hoewel Aruba dit beschouwde als een juridisch foefje en een ‘draai’
van de Nederlandse regering, had het geen andere keuze dan Carvajal te laten gaan. De VS waren hier
woedend over, maar dat namen Rutte en Timmermans voor lief,’’ aldus het AD.
Minister Timmermans en zijn opvolger Bert Koenders hebben overigens altijd volgehouden dat er nooit
sprake is geweest van een militaire dreiging. De Venezolaanse schepen waren, zoals vaker, onderweg van
Maracaibo naar Porte Cabello. De vrijlating had vooral te maken met internationale afspraken over
diplomatieke onschendbaarheid, aldus de ministers in antwoord op Tweede Kamervragen. Carvajal mocht
ervan uitgaan dat hij diplomatieke onschendbaarheid genoot, ook al was de procedure om als consul aan de
slag te gaan nog niet helemaal afgerond.
De Tweede Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren, oud-leden van de PVV, hebben vragen gesteld
naar aanleiding van het artikel nadat ze ook eerder opheldering vroegen over de kwestie. “Waarom heeft u
naar aanleiding van onze eerdere Kamervragen op geen enkele wijze aangegeven dat de marine van
Venezuela de Arubaanse wateren was binnengetrokken,’’ willen ze nu weten. Ze vragen een duidelijk
overzicht van alle stappen die destijds zijn gezet door de Nederlandse regering en reacties van Venezuela,
de Verenigde Staten en Aruba.

31 juli ’15 VNO: ‘Geen KB voor Dowers en Sevinger’
ORANJESTAD — Nederland heeft geen Koninklijke Besluit (KB) in voorbereiding gericht op visabeleid van Integratieminister Benny Sevinger noch op het Openbaar Ministerie (OM) dat onder
Justitieminister Arthur Dowers valt. Dat zegt de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO)
als reactie op een opmerkelijk bericht van nieuwssite NoticiaCla.
Volgens de nieuwssite hebben ‘betrouwbare bronnen’ beweerd dat er twee KB’s op tafel liggen die elk
betrekking hebben op een ministerie in Aruba, die van ministers Sevinger en Dowers. In het geval van
Sevinger zou het volgens NoticiaCla gaan om zijn beleid inzake de verstrekking van visa. “Nederland houdt
de situatie al diverse maanden in de gaten en Nederland is bijzonder ontevreden over het beleid dat deze
minister voert”, aldus de nieuwssite. Nederland zou daarom overwegen om een KB op te leggen en een
grondig onderzoek te beginnen. Ook het OM zou volgens de bronnen van de site niet goed functioneren.
Nederland zou via een KB nieuw beleid willen opleggen en eigen mensen op het ministerie willen plaatsen.
Zo zou er een nieuwe procureur-generaal aangesteld worden die de boel op orde moet brengen. “Er zijn op
géén van de genoemde onderwerpen of ministeries, KB’s in voorbereiding bij Nederland”, stelt VNO in een
persbericht gistermiddag, kort nadat het nieuws gepubliceerd is.
Op de vraag waarom VNO zo snel reageert op het bericht, zegt plaatsvervangend vertegenwoordiger Tanja
Timmermans desgevraagd tegen Amigoe dat het nieuws ‘zodanig onjuist is, dat we het direct wilden
rechtzetten’. Of Nederland wel onderzoek doet naar de betreffende ministeries, daar wil ze niks over kwijt.
Ook op de vraag uit welke bronnen NoticiaCla het nieuws zou kunnen hebben, heeft Timmermans geen
antwoord. “Dat zou ik ook wel willen weten.”
NoticiaCla heeft kennis genomen van de ontkenning van VNO, maar blijft achter het artikel staan. De site
stelt het van ‘meer dan één betrouwbare bron te hebben’ en geen reden te hebben om aan het
waarheidsgehalte te twijfelen.
CAft
Zoals Amigoe al eerder bracht is de vertraging bij het aannemen van de Landsverordening Arubaans
Financieel Toezicht niet onoverkomelijk. Deze wet zou volgens afspraken tussen Nederland en Aruba
uiterlijk 1 augustus aangenomen moeten worden. Vorige week werd duidelijk dat deze deadline niet wordt
gehaald. Timmermans bevestigt dat de vertraging bekend is. “Nederland heeft kennisgenomen van de
verschillende berichten die in de Arubaanse media zijn verschenen over de LV CAFT, waaronder de
uitspraak dat de Landsverordening met terugwerkende kracht per 1 augustus in werking zal kunnen
treden. In de eerstvolgende Rijksministerraad (4 september aanstaande) zal de situatie worden besproken.
Nederland gaat ervan uit dat we dan zullen constateren dat dit gelukt is.”
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Financiën en economie
13 juli ’15 Verschil tussen hoog- en het laagseizoen steeds kleiner
ORANJESTAD — Het toerisme is met 5,7 procent ‘licht gegroeid’. Dat is de conclusie van Aruba
Tourism Authority (AAA) na het publiceren van de cijfers van juni 2015. Het laagseizoen wordt
steeds drukker.
ATA is al ruim drie jaar bezig om deze nivellering te bewerkstelligen. Omdat Aruba een aantal zeer drukke
en een aantal zeer rustige maanden kent qua toerisme, wil ATA dit verschil iets kleiner maken. “De stijgende
cijfers in de maanden mei en juni laten zien dat het effect van onze inzet zichtbaar wordt”, laat Ronella Tjin
Asjoe-Croes, directeur van ATA, weten. “We zien steeds nieuwe records in het aantal toeristen dat Aruba
bezoekt.” Het toerismebureau wil dat de recordcijfers de nieuwe norm worden.
87.447 toeristen bezochten ons eiland in juni, waarmee het totale aantal voor dit jaar op bijna 570.000
komt. ATA liet weten dat dit tot en met afgelopen mei een stijging van 18,3 procent betekende. Nu is dat
16,2 procent tot en met juni, wat laat zien dat het aantal bezoekers in de maand mei harder steeg dan in de
maand juni.
Grootste groei
Uit Latijns-Amerika kwamen er 2319 bezoekers meer naar Aruba dan in juni 2014, een percentage van 10,1
procent, waarmee het de sterkst groeiende groep was vergeleken met juni 2014. Binnen deze groep zijn er
grote stijgers en dalers. Het aantal toeristen uit Chili, Argentinië en Venezuela steeg met respectievelijk 34,2
procent, 28,5 procent en 20,6 procent. Bij Colombianen en Brazilianen leek Aruba minder populair
afgelopen maand met een daling van respectievelijk 15,3 en 31,2 procent vergeleken met juni vorig jaar.
Het aantal Canadezen dat op vakantie gaat naar Aruba, nam drastisch af met 19,2 procent ten opzichte van
juni 2014. Omdat het aantal bezoekers uit de rest van Noord-Amerika blijft stijgen (+3,9 procent), is er toch
een totale groei van 2,9 procent. Daarmee vormen de Noord-Amerikanen nog steeds de hoofdmoot van
toeristen in de maand juni met een marktaandeel van 60,5 procent.
Het aantal Britten nam toe met 20 procent, maar verder daalden de aantallen bij Europese toeristen alleen
maar, waarbij de Scandinavische landen bovenaan staan met een totale afname van 22,4 procent. Vanuit
Nederland kwamen ook minder toeristen richting One Happy Island (-9,9 procent). Bij elkaar opgeteld nam
het aantal Europese toeristen licht toe met 2,3 procent.
Opbrengst
Daalde het aantal cruisetoeristen in de maand mei nog met maar liefst 24 procent ten opzichte van 2014, in
juni lijkt het iets beter te gaan. Er kwamen negen cruiseschepen aan, terwijl dat er vorig jaar zeven waren.
Het totale aantal cruisepassagiers dat Aruba bezocht, nam toe met 12,3 procent. Hotelkamers werden over
het algemeen duurder (+10 procent) en brachten meer op (+2,9 procent), hoewel de bezettingsgraad daalde
van 73,7 procent in juni 2014 naar 68,9 procent in juni 2015.
Door in samenwerking en overleg met andere partners in de toerisme-industrie grote evenementen in het
laagseizoen te plannen, hoopt ATA dat de druk op de markt wat meer verspreid wordt over het gehele jaar.
Zo werd het Soul Beach Music Festival georganiseerd in mei en het Summer Music Festival in juni. Hotels
speelden hier bijvoorbeeld op in door speciale pakketreizen en -prijzen aan te bieden. Op deze manier
hoopt ATA over het gehele jaar gezien meer toeristen naar Aruba te trekken.

18 juli ’15: Atia: ‘Ernstige zorgen om invoering transactietaks’
ORANJESTAD — Werkgeversorganisatie Atia maakt zich grote zorgen om de geplande
transactiebelasting. De commercie staat al onder druk, nieuwe belastingen zullen de kwetsbare
economie niet helpen maar eerder schaden, denkt Atia-bestuursvoorzitter Michel Henriquez.
Invoering van een transactietaks zonder eerst belastinghervormingen door te voeren, kunnen
volgens hem ‘funest’ zijn voor ons land.
Invoering zou kunnen leiden tot stagnatie van economische groei, onder meer door teruglopende
consumentenuitgaven. Maar ook de groei van werkgelegenheid zou geremd kunnen worden door de
belastingmaatregel. De eventuele introductie van een transactietaks moet daarom hand in hand gaan met
grote veranderingen, het liefst met een significante versimpeling, van het Arubaanse belastingstelsel, aldus
Henriquez. De recente invoering van 1 procent extra BAZV (Health Tax) maakt Aruba steeds iets duurder.
En dat maakt het voor consumenten, maar ook ondernemers vervelender, meent hij. De invoering van een

4

financiële transactietaks hier bovenop, zonder balans en zonder lastenverlichting, kan catastrofaal zijn voor
Aruba, aldus de bestuursvoorzitter.
September vorig jaar berichtte Amigoe over de geplande invoering van een financiële transactietaks. Alle
banktransacties worden met deze maatregel belast. Het gaat ook om geldopnames bij een pinautomaat en
betalingen met een creditcard. De opbrengst van de nieuwe belastingmaatregel moet gebruikt worden voor
een investeringsfonds dat projecten zoals de Green Corridor en de renovatie en uitbreiding van het HOHziekenhuis gaat bekostigen. Volgens de regering is het fonds ter vervanging van ontwikkelingsfonds Fondo
Desaroyo Aruba (FDA). Wanneer en of de taks wordt ingevoerd is echter nog onzeker. Ook het percentage
dat geheven wordt en dus de verwachte opbrengst, is onbekend. Wel heeft Economische Zakenminister
Mike de Meza verzekerd dat het om ‘een heel klein bedrag’ gaat.
Henriquez sprak eerder met De Meza over de zorgen van de werkgeversorganisatie. De minister gaf tijdens
dit gesprek de verzekering dat de transactietaks nog geëvalueerd wordt en dat er nog geen concrete
plannen zijn. In deze evaluatie wordt de fiscale hervorming zoals Financiënminister Bermudez die voor
ogen heeft, ook meegenomen. Atia krijgt de komende week een presentatie met meer details over dit
onderwerp.

23 juli ’15: 3 miljoen euro Nederlandse toeslagenschuld op Aruba
DEN HAAG — De Nederlandse belastingdienst heeft nog 3 miljoen euro tegoed van inwoners op
Aruba, die ten onrechte een toeslag hebben ontvangen.
Een nieuwe belastingregeling met Aruba, zoals de recente regeling tussen Nederland-Curaçao, moet de
invordering hiervan vergemakkelijken. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei dat eerder dit jaar
tijdens een debat met de Tweede Kamer.
Het overleg met staatssecretaris Wiebes ging over het functioneren van de Nederlandse Belastingdienst,
waaronder de terugvordering van toeslagen die belastingbetalers te veel hebben ontvangen of waar ze geen
recht op hadden. Voorbeelden zijn toeslagen voor de huur, de kinderopvang of de zorg. Met name de
terugvordering van geld van mensen die inmiddels naar het buitenland zijn vertrokken, is moeilijk. Het gaat
in totaal om een uitstaand bedrag van 168,2 miljoen euro voor de periode 2006 tot en met 2015.
Aruba
Uit cijfers blijkt dat de Belastingdienst het meeste geld krijgt van inwoners van België en Polen,
respectievelijk 23 en 20 miljoen euro. “Het woonland wil niet zeggen dat de betrokken burgers ook de
nationaliteit hebben van het betreffende woonland. Het kan ook gaan om Nederlanders die naar het
buitenland zijn vertrokken”, merkt de Belastingdienst hierbij op. Curaçao neemt met 14 miljoen euro een
derde plek in. Uit Aruba krijgt de Belastingdienst nog 3 miljoen euro, Bonaire 1,1 miljoen en St. Maarten 0,7
miljoen euro. In het overzicht worden ook de voormalige Nederlandse Antillen genoemd als woonland,
omdat een aantal terugvorderingen betrekking hebben op de periode voor de ontmanteling in 2010. Het
uitstaande bedrag is 1,9 miljoen.
De Tweede Kamer verzocht Wiebes om zich extra in te zetten voor de terugvordering van het geld. “Wat
doen wij samen met Polen, Duitsland, België en de Antillen om dit te verbeteren? Wat doen wij samen met
andere overheidsdiensten?”, vroeg VVD-Tweede Kamerlid Helma Neppérus. “‘Ik blijf het vragen, want het is
gewoon heel gek. Hoe kan dit beter worden aangepakt, want het betreft een bedrag dat wij geen van allen in
onze portemonnee hebben zitten.” Neppérus, oud-medewerker van de Belastingdienst, merkte overigens
op dat het niet alleen om fraude gaat, maar ook om onbewuste fouten.
Ook Ed Groot van de PvdA vroeg Wiebes om meer inspanningen. “Alleen voor Curaçao gaat het al om een
bedrag van 14 miljoen euro. Dat is bijna 1000 euro per inwoner. Dat is niet aanvaardbaar”, zei de PvdA’er.
“Het bedrag aan openstaande vorderingen moet verder teruggebracht worden. Het kan niet zo zijn dat je
voorschotten uitkeert aan mensen in het buitenland zonder dat je rechtsmiddelen hebt om die terug te
vorderen”, zei hij.
Toeslagschulden
Wiebes corrigeerde in zijn antwoord de berekening van Groot. “Er wonen op Curaçao evenveel mensen als
in Haarlem. Ik kom op 100 euro. Dat is nog altijd meer dan een gemiddelde Haarlemmer, dat geef ik toe”, zei
Wiebes. Als verklaring voor de relatief hoge schuld noemde hij het feit dat veel inwoners van Curaçao voor
lange of kortere tijd in Nederland verblijven. “Er zijn op Curaçao bijvoorbeeld veel mensen die vanwege een
studie een verblijf hebben gekend in Nederland. Dat betekent automatisch dat er meer toeslagschulden
bestaan.”
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Wiebes gaf tot slot aan dat de nieuwe belastingafspraken met Curaçao de invordering moet
vergemakkelijken. “Als die aangenomen wordt, hebben we die mogelijkheden en gaan we erachteraan. Dat
is precies volgens het principe dat de heer Groot zojuist ontvouwde en waarvan ik denk dat iedereen in de
Kamer er voorstander van is”, zei de staatssecretaris.
De Belastingregeling Nederland-Curaçao staat geagendeerd voor behandeling in de tweede week van
september. Met Aruba komen dit najaar vermoedelijk vergelijkbare verdragen tot stand.

Duurzame energie
14 juli ’15: Eman spreekt op klimaattop Canada
ORANJESTAD / DEN HAAG — Minister-president Mike Eman was dit weekend ‘Keynote Speaker’
tijdens de klimaattop van Noord- en Zuid Amerika in Toronto, Canada. Op de conferentie sprak hij
over het doel van Aruba om in 2020 een volledig duurzaam eiland te zijn en hoe dit plan moet
worden bewerkstelligd.
Tijdens de klimaattop trekt de premier op met de Nederlandse staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en
Milieu). Belangrijk thema dat tijdens de klimaattop werd besproken, was de samenhang tussen olieprijzen
in Amerika en Europa en de stimulatie van duurzaam transport, zoals zogenaamde Zero Emission Vehicles
(ZEV’s). De bijeenkomst vormt een aanloop naar de grote klimaattop, de COP21 in Parijs, waar Aruba deel
uitmaakt van de Koninkrijksdelegatie.
Klimaatneutraal
Tijdens de top in Canada sprak Mansveld over de economische kansen van de aanpak van
klimaatverandering, waarbij zij Aruba als voorbeeld noemde. “In Aruba zijn de laatste jaren grote
vorderingen gemaakt in de overgang naar energieonafhankelijkheid. Aruba toont aan dat klimaatactie en
groei goed samengaan. Daarmee zijn zij een goed voorbeeld voor andere eilanden in het Caribisch gebied
die kwetsbaar zijn in een wereld die meer dan twee graden zou opwarmen.”
Eman vulde aan dat de Arubaanse regering al enkele jaren samenwerkt met Carbon War Room en Richard
Branson om de doelstelling, in 2020 klimaatneutraal te zijn, te halen. “Rocky Mountain Institute, de
Nederlandse TNO en het Amerikaanse Department of Energy hebben met Aruba gepartnerd om deze
doelstellingen te bereiken”, aldus premier Eman. Partners van andere landen die de klimaattop bezochten,
noemden het verhaal van Eman ‘inspirerend’ en een ‘duurzaam voorbeeld’.
Opwarming beperken
De Rijksoverheid schrijft op haar website dat de komende maanden tientallen Noord- en Zuid-Amerikaanse
en Canadese staten en regio’s in Europa zich aan zullen sluiten bij een Memorandum of Understandig (MoU)
met als doel om de opwarming van de aarde tot maximaal twee graden te beperken. De Carbon War Room,
Rocky Mountain Institute en Aruba organiseren aan de vooravond van COP21 een Learning Event over
duurzaamheid voor Small Island Developing States (SIDS).

29 juli ’15: Smart Community bijna klaar voor aanbesteding
ORANJESTAD — Volgens de minister van Infrastructuur, Benny Sevinger, beginnen de
voorbereidingen om met het project Smart Community Aruba (SCA) de aanbestedingsfase in te gaan
na de zomervakantie. FCCA gaat de bouw van de huizen realiseren, de overheid is verantwoordelijk
voor de aanleg van de wegen.
Het is nog steeds de intentie van overheid om de duurzame wijk Smart Community Aruba in Kibaima te
bouwen. Dat zegt Sevinger tegen Ariën Rasmijn van het Caribisch Netwerk. De nieuwssite had de minister
gevraagd waarom het zo lang duurt voordat de bouw start, naar aanleiding van een artikel dat Amigoe
maandag publiceerde en waarin staat dat SCA om financiële reden tijdelijk stil ligt.
Sevinger legt uit dat er verschillende partners bij SCA betrokken zijn, onder andere TNO in Nederland en
telecom Setar, en dat zij er lang over deden om onderling goede afspraken te maken. Wanneer dat is
afgerond, kan worden bekeken naar de wijze waarop de aanbesteding (onderhands of openbaar) kan
worden gestart. De minister zegt dat na de vakantie, als iedereen weer terug is, partijen weer om de tafel
gaan om hierover verder te praten en beslissingen te nemen.
De gedachte achter SCA is om een duurzame wijk te bouwen waarbij met materialen en duurzame
technieken kan worden geëxperimenteerd. Die visie staat volgens de minister nog steeds.
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Onderwijs
18 juli ’15: Meer verbeterprojecten voor onderwijs met Europees
geld
ORANJESTAD — Verf-, opknap- en schoonmaakbeurten, omheiningsprojecten, speciale projecten
voor begaafde leerlingen, de uitbreiding van naschoolse opvang en meer aandacht en ondersteuning
voor docenten. Dit zijn enkele verbeteringen die de komende maanden en volgend jaar worden
uitgevoerd met het vrijgekomen geld: ruim 10 miljoen florin uit het Europees Ontwikkelingsfonds
(EOF). Dat laat Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar aan Amigoe weten.
De wet met daarin de begroting van EOF werd in juni unaniem goedgekeurd door het parlement. Hierdoor
kwam het toegekende geld dat reeds bij de de Centrale Bank van Aruba vaststond, vrij. Met zowel de
goedkeuring als het vrijgekomen EOF-geld is Winklaar zeer blij. “Het uitstekende teamwerk heeft de
realisatie hiervan mogelijk gemaakt.” De minister haalt dankbaar haar voorgangers Marisol Lopez-Tromp,
de huidige voorzitter van het parlement, en huidig Justitieminister Arthur Dowers aan, want zij hebben dit
jaren geleden in gang gezet.
Infrastructureel
Deze maand starten er verschillende projecten op het gebied van infrastructuur. Scholen worden niet alleen
geverfd, schoongemaakt of opgeknapt. Maar volgens het schema in bezit van Amigoe vinden er ook
asfalteringswerkzaamheden plaats, omheiningsprojecten, het installeren van alarmsystemen en urgente
renovaties. Deze werkzaamheden lopen volgens de planning door tot mei volgend jaar.
Met het extra geld kan ook de bibliotheek in San Nicolas worden opgeknapt. Dat duurt alleen nog even, want
dit staat in het schema gepland van februari tot juli 2016. De uitbreiding van Scol Caiquetio, de school voor
moeilijk lerende kinderen in San Nicolas, start in februari en moet eind mei klaar zijn.
Binnen het infrastructurele project wordt er ook geld vrijgemaakt voor extra beveiliging op scholen en
huurgelden voor scholen die gerenoveerd worden en moeten verhuizen naar tijdelijke locaties.
Prestaties
Het tweede project dat wordt uitgevoerd, is genaamd ‘projecten ter bevordering van leerprestaties’.
Daaronder valt de ‘eerste fase aankoop materiaal en implementatie van de kerndoelen voor rekenen en
wiskunde’. Dat is volgens het schema al in gang gezet, eind september moet dit voltooid zijn.
Er komen speciale projecten voor begaafde leerlingen. Het schema geeft de periode aan van augustus tot
november van dit jaar. Of dit de ontwikkeling of uitvoering van de projecten betreft, is onduidelijk. Ook de
zomerschool valt onder het project bevordering leerprestaties. Deze start dit jaar op 3 augustus op Colegio
San Nicolas. De zomerschool biedt extra begeleiding aan mavoleerlingen die doorgaan naar de havo. In het
schema staat dit traject van augustus tot september gepland. De zomerschool en extra begeleiding voor
volgend jaar is ook al opgenomen in de planning.
Uitbreiding
De uitbreiding van het Multi Disciplinaire Centrum (MDC) heeft een lange doorlooptijd. Voor de uitbreiding
van het MDC observatie- en expertisecentrum moet deskundig personeel worden ingehuurd:
gedragswetenschappers, psychologen, sociaal maatschappelijk werkers en medewerkers voor het
observatiecentrum voor de opvang van twee klassen. Eén van de aan te stellen psychologen wordt speciaal
ondersteunend ingezet voor leerkrachten. Ook moet er toets- en begeleidingsmateriaal worden aangekocht.
Dit alles in een tijdsbestek van zo’n twaalf maanden: in augustus de start en de afronding in dezelfde maand
volgend jaar.
De uitbreiding van traimerdia, ofwel naschoolse opvang, bij het Fatima College in Dakota krijgt handen en
voeten. Daar wordt aan gewerkt van oktober dit jaar tot aan september volgend jaar.
Professionalisering
Onder het project docentenzorg valt de implementatie van het functiehuis. Volgens het schema vindt de
start hiervan deze maand plaats en volgend jaar de afronding. Ook wordt er gewerkt aan de eerste fase van
het zogenaamde Empowerment-programma voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Dit
staat, in ieder geval voor alle mavo’s, ingepland vanaf oktober tot eind maart volgend jaar.
Voor de ontwikkeling van een masteropleiding voor schoolleiders is zo’n vier maanden nodig. De start van
de ontwikkeling is in maart en de afronding eind juni. Daarnaast wordt er een professioneel
ontwikkelingsprogramma voor schoolleiders en docenten zowel ontwikkeld als uitgevoerd. Dat gebeurt in
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augustus van dit jaar en in januari van volgend jaar. Het programma staat ook al ingepland voor het
volgende schooljaar. Zo te zien in het schema is het de bedoeling dat er het komende jaar doorlopend
aandacht is voor docenten.
Verder gaat er geld naar de automatisering van Directie Onderwijs. Het project hiervoor loopt van
november tot februari 2016.
EOF
Er werden al eerder onderwijsverbeteringen doorgevoerd: onder andere werden zo’n 195 docenten
getraind in het beter omgaan met kinderen die problemen hebben op sociaal-emotioneel vlak, de pilot
multi-linguaal lesgeven en de introductie van Leerplicht. Dat gebeurde op basis van het Nationaal
Educatieplan met geld uit algemene middelen. Dat de overheid zelf ook een deel moest investeren, was één
van de voorwaarden van EOF. De toekenning van het totale bedrag uit het fonds is overigens niet zo
vanzelfsprekend, benadrukte Onderwijsminister Michelle Winklaar eerder. Er kan namelijk ook een
percentage van 25, 50 of 75 worden toegekend. “Vanwege de positieve evaluatie ontvangen we 100
procent.” Die evaluatie vond eind november vorig jaar plaats door experts van de Europese Commissie
betrokken bij EOF. De conclusie die volgde uit de evaluatie was dat de doelen uit het plan behaald zijn,
waaronder één van de belangrijkste: toegankelijker onderwijs. “Ook de kwaliteit van onderwijspersoneel is
toegenomen en de Arubaanse samenleving is zich meer bewust van de waarde van onderwijs”, aldus de
minister.

21 juli ’15: Betere aansluiting beroepsonderwijs op arbeidsmarkt en
samenleving
ORANJESTAD — Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten op de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en in de samenleving. Om dat te bereiken wil Directie Onderwijs de zogeheten
Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS) in de nieuwe Landsverordening Herstructurering
Beroepsonderwijs verankeren.
Ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) startte onlangs de aanbestedingsprocedure voor deze
BKS, vertelt Odina Harms, projectleider volwasseneneducatie bij Directie Onderwijs, aan Amigoe. De datum
voor de gunning is 7 september, laat Harms weten. “De startdatum van het project om tot een visie en beleid
voor BKS te komen, is medio oktober. En dat gaat ruim een jaar duren. November 2016 moet er
daadwerkelijk een visie en beleid liggen voor de invoering van BKS.” Deze visie en het beleid moeten dan
vervolgens worden verankerd in een wet: de Landsverordening Herstructurering Beroepsonderwijs.
In de beroepsgerichte kwalificatiestructuur staat het verbeteren van de aansluiting tussen het
beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt centraal. Het is een landelijk instrument voor het waarborgen van
deze inhoudelijke aansluiting. Dit instrument moet de student helpen om de gevolgde opleiding succesvol af
te ronden en ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan op de arbeidsmarkt. In een kwalificatiedossier
staan de eisen beschreven waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Maar die dossiers
moeten wel actueel zijn, waarbij de kwalificatie-eisen voor een beroep op de trends en behoeften van de
arbeidsmarkt aansluiten. Dat betekent wel dat onderwijs en het bedrijfsleven moeten samenwerken zodat
de kwalificatie-eisen ook daadwerkelijk aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Hierdoor is de kans
op een baan voor de beginnende beroepsoefenaar groter. “Straks hebben we dus ook de werkgevers nodig.”
Lang traject
Die worden ook dan ook betrokken, volgens Harms. Dat vergt overleg en tijd. Net als het trainen van
docenten die het nieuwe programma moeten gaan uitvoeren. Ook moet het uiteindelijke voorstel voor de
wet goedgekeurd worden door het parlement. Voordat er daadwerkelijk uitvoering gegeven kan worden
aan het nieuwe onderwijsconcept is er dan ook nog een lange weg te gaan. Het traject ernaartoe is in drie
fasen verdeeld. “In de eerste fase de ontwikkeling van beleid en een visie. In Nederland wordt er al gewerkt
met een beroepsgerichte kwalificatiestructuur, maar de vraag is of we dit zomaar kunnen overnemen of dat
het aangepast moet worden voor Aruba.” In januari 2012 werd in Nederland de beroepsgerichte
kwalificatiestructuur, na een lange experimenteerperiode, in de wet verankerd. In Aruba startte het
experimenteren in november 2012.
EPI
De docenten van Colegio EPI volgden een training Loopbaan en Burgerschap, een onderdeel van BKS. EPI
volgt de ontwikkelingen rondom de beroepsgerichte kwalificatiestructuur op de voet, ook vanwege een
goede aansluiting voor hun studenten op het hoger beroepsonderwijs (hbo). EPI wil al langer met
kwalificaties en competentiegericht onderwijs aan de slag en de eindtermen zoals die gelden, achter zich
laten. Hier werd ook over gesproken met de overheid. Maar Randy Tromp, manager Techniek bij EPI, zei in
2012 dat hier geen vervolg aan werd gegeven toen er negatieve berichten in het nieuws kwamen over het
werken met competenties. Dat sluit aan bij de gedachtegang van de Nederlandse minister van Onderwijs,
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Cultuur en Wetenschappen die vond dat niet competenties, maar het beroep centraal moest staan: de
beroepsgerichte kwalificatiestructuur.
In september 2013 nam EPI deel aan het project Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) van
Directie Onderwijs en startte een eigen stagebureau. Dit omdat de school het belangrijk vond en vindt om de
afstand met het bedrijfsleven te verkleinen. Ook sloot EPI zich aan bij het project ‘Eerder Verworven
Competenties’ (EVC), net als KBB een initiatief van Directie Onderwijs. EPI is dus al vergevorderd in het
traject, maar kon dit nog niet zodanig implementeren, omdat de Onderwijsminister de voorkeur geeft aan
een landelijk implementatieplan in plaats van alvast invoeren op één school, licht projectleider Harms toe.
Inbedding
In de tweede fase wordt het nieuwe concept van beroepsonderwijs, met als basis benchmark BKS en
internationale standaarden, uitgerold bij EPI, EPB en de Openbare Avondleergangen (OAA). Tegelijkertijd
worden docenten getraind in het vernieuwen van hun studieprogramma. In de derde fase worden docenten
en trainers voorbereid om les te geven, te testen, te examineren en om praktische begeleiding te geven in
het nieuwe concept. In 2017 moet de kwalificatiestructuur ingebed zijn.
Inmiddels is er in Nederland sprake van een herziene kwalificatiestructuur. Er waren namelijk te veel
kwalificaties. In de herziene structuur zijn er daarvan nu minder, maar meer herkenbare. Een kwalificatie
bestaat straks uit een basisdeel en profieldelen of ook wel keuzedelen genoemd. Vanaf het schooljaar
2016/2017 moeten alle opleidingen gebaseerd zijn op de nieuwe kwalificatiedossiers.

29 juli ’15: 399 studenten klaar voor vervolgstudie
ORANJESTAD — Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar bestrijdt dat er dit jaar veel
minder studenten zijn die een beroepsopleiding gaan volgen, zoals oppositiepartij MEP stelt. Het
aantal bursalen is dit jaar wel kleiner zegt de minister, omdat er meer studenten zijn die op eigen
gelegenheid reizen. 399 studenten beginnen komend schooljaar aan een nieuwe studie.
Van die 399 gaan er 254 in Nederland studeren. Van die 254 zijn er 190 die als bursaal binnenkort (1-2-4
augustus) vertrekken en 65 studenten reizen op eigen gelegenheid. Daarnaast hebben 42 studenten
gekozen voor een studie in de regio, dat wil zeggen de Verenigde Staten, Canada, Curaçao of een ander land.
Ook dat vindt de minister een goede zaak. Leerlingen die komend schooljaar examen doen, moeten weten
dat er meer studiemogelijkheden zijn dan alleen Nederland. Tot slot is er ook een groep (102) studenten die
op Aruba gaat studeren. Zij hebben gekozen voor de universiteit, lerarenopleiding IPA of EPI.
Met deze cijfers bestrijdt de Onderwijsminister de stelling van MEP dat het aantal studenten dit jaar lager
ligt en dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is. “Evelyn Wever-Croes is professioneel in het verkeerd
informeren van de bevolking.”
Het aantal van 399 studenten is bij benadering, want sommige studenten hebben hun aanvraag om in de
regio of op Aruba te studeren erg laat ingediend. Winklaar is blij dat zo veel jongeren er voor kiezen om na
de middelbare school verder te studeren. Het is volgens haar erg makkelijk voor een student om te
besluiten te gaan werken of om iets anders te doen dan studeren. Maar blijkbaar nemen de jongeren het
advies ter harte om toch verder te leren. In welk land ze dat doen, vindt de minister niet zo belangrijk. De
stap om door te leren, vindt ze belangrijker. “Dat verzekert hen van een betere toekomst voor zichzelf en
voor hun familie. Een diploma is de sleutel naar een betere toekomst.”
De minister zal komend weekend de bursalen uitzwaaien die naar Nederland vertrekken. Ze is ervan
overtuigd dat ze de meerderheid van de studenten over enkele jaren met een diploma op zak zal terugzien.

Diversen
4 juli ’15: Financiering Green Corridor rond
ORANJESTAD — De uitbreiding, renovatie en aanleg van de nieuwe hoofdwegen tussen vliegveld
Reina Beatrix en San Nicolas behoort niet meer tot toekomstmuziek. Na vele tegenslagen en ruim
twee jaar vertraging, bezegelde Infrastructuur-minister Benny Sevinger (AVP) onlangs de financial
closing van het project Green Corridor met zijn handtekening.
Het land Aruba tekende samen met aannemer Grupo Odinsa en de Duitse Bank voor het project ter waarde
van 300 miljoen florin. Al maanden verkeerde de Green Corridor in de zogenaamde laatste ‘financial-close
fase’. Reden hiervoor was dat aannemer Grupo Odinsa moeite had met het aantrekken van investeerders.
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Begin april vertelde projectleider Isella Wernet aan onze krant dat ze hoopte dat binnen twee weken het
hoofdcontract kon worden getekend. Kennelijk liepen deze besprekingen wederom extra vertraging op. De
reden hiervoor is bij Amigoe onbekend. Marlon Croes van Dienst Openbare Werken (DOW), projectleider
Isella Wernet en minister Sevinger waren allen niet bereikbaar om te reageren.
Hoger niveau
Middels een persbericht laat Sevinger weten dat Aruba nog niet eerder zo’n groot project op de begroting
heeft gezet. De regering krijgt achttien jaar de tijd om het zogenoemde PPP-project (Private Public
Partnership) terug te betalen. Hij is blij dat er nu getekend is voor de financiering. “Dit is niet alleen voor de
ontwikkeling van het project, maar ook voor het Land Aruba een belangrijk moment.” Volgens hem gaat de
komst van de Green Corridor Aruba een belangrijk impuls geven op zowel infrastructureel-, sociaal-,
economisch- en veiligheidsgebied. “Een betere infrastructuur is van belang voor Aruba, omdat de bevolking
groeit. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop zullen afnemen.” Ook stelt hij dat deze infrastructurele
verbetering San Nicolas naar een hoger niveau gaat tillen. “Het project kan zorgen dat nieuwe bedrijven zich
in San Nicolas gaan vestigen, waardoor de kwaliteit van leven daar wordt verhoogd.” Economische Zakenminister Mike de Meza (AVP) sluit zich hierbij aan. Volgens hem zorgt de komst van de Green Corridor
ervoor dat ‘San Nicolas in de spotlight’ wordt gezet. “Ook bestaande bedrijven zullen hiervan economisch
profijt hebben.”
MEP-fractievoorzitter Evelyn Wever Croes is minder blij met de komst van het project. Onlangs gaf zij aan
dat de Green Corridor Aruba te veel gaat kosten en dat ‘het planten van een paar bomen langs de weg’ niet
de prioriteit van de regering zou moeten zijn.
Project Green Corridor
De Green Corridor moet het infrastructuursysteem op Aruba verbeteren en de wegen van meer groen gaan
voorzien. In essentie heeft het project betrekking op de uitbreiding van de capaciteit van de bestaande
hoofdweg van het vliegveld tot aan de rotonde van Pos Chiquito. Hier gaat de enkele rijbaan (1x2)
vervangen worden door een vierbaansweg (2x2). Bestaande rijstroken van de Jaraweg naar San Nicolas
worden gerenoveerd. Hieronder valt de noordelijke route die loopt van Jara, Savaneta, Seroe Alejandro,
Rooi Koochi, Mabon, Seroe Blanco en Fontein naar San Nicolas, alsook de zuidelijke route die van Isla di Oro
langs Savaneta, Noord Cura Cabay en Zeewijk naar San Nicolas loopt. Tevens komt er een fietspad dat het
Lineair Park met San Nicolas verbindt. In totaal wordt er ongeveer vijf kilometer aan nieuwe autowegen
aangelegd en wordt er 23 kilometer rijstrook gerenoveerd. De bouwtijd wordt geschat op zo’n 2,5 jaar.
Binnenkort moeten de werkzaamheden voor het project bij de spiraalrotonde van het vliegveld van start
gaan. Diegene die van Oranjestad naar San Nicolas willen reizen, worden omgeleid via Santa Cruz. De
precieze datum hiervan is nog onbekend.

24 juli ’15: Hondenbegraafplaats gaat verhuizen
ORANJESTAD — De hondenbegraafplaats langs de kust van San Nicolas verdwijnt. Dat bevestigt
Isabel Dammers van Directie Infrastructuur en Planning (DIP) desgevraagd aan Amigoe. De reden is
de ‘toeristische ontwikkeling’ in het omliggende gebied.
“Uiteindelijk moet de begraafplaats wel weg”, aldus Dammers. Op sociale media is onrust ontstaan over de
plannen van de overheid. Wanneer de plek precies geruimd wordt, is nog niet duidelijk, maar in elk geval
moet het weg zijn als het eerste hotel daar gebouwd zal worden. “We hebben het hele gebied daar bekeken
en daar zijn veel toeristische kavels, waarop onder andere hotels gebouwd zullen worden met zeezicht. Dan
wil je tussen een hotel en het strand geen hondenbegraafplaats hebben. Dat is niet wenselijk voor de
toeristische ontwikkeling.”
Ongecontroleerd
Daarnaast noemt Dammers de ‘ongecontroleerde groei’ van de plek. “Het begon als een plek waar mensen
hun huisdier begraven, waar ze erg veel van houden. Dat werd toegestaan, maar het is geen officiële
begraafplaats. Het bestrijkt nu een heel grote oppervlakte.” Ook zouden er onhygiënische situaties ontstaan.
“We hebben weleens een klacht gehad dat een dier niet diep genoeg begraven was en dat er een vieze geur
hangt. En stel je eens voor dat er straks op het strand kinderen gaan spelen en graven en ineens een karkas
tegenkomen?”
Persoonlijk vindt Dammers een alternatief zeer wenselijk. “Met diverse instanties zal ik proberen op zoek te
gaan naar een andere leuke plek. Dat zal dan een begraafplaats of crematorium worden waar mensen hun
dieren achterlaten. Want als je daar veel van houdt, gooi je een dood huisdier niet in de mondi of op de
stort.”
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29 juli ’15: Weinig vooruitgang in strijd tegen mensenhandel
ORANJESTAD — Aruba is opnieuw terechtgekomen in ‘Tier 2’ van het jaarlijkse Trafficking in
Persons (TIP)-rapport over mensenhandel en mensensmokkel van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat Aruba niet voldoet aan de
minimumeisen voor de bestrijding van mensenhandel.
Vooral op het gebied van vervolging van daders en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en
mensensmokkel is weinig vooruitgang geboekt. In 2014 werd slechts één mogelijke mensenhandelzaak
onderzocht. Dat ging over een man van Indiase afkomst die als kok in huiselijke dienst werkte en van wie
het paspoort door de werkgever was ingenomen. Zijn vrijheid werd beperkt en hij verbleef in ‘twijfelachtige
levensomstandigheden’, aldus het rapport. Na onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie
concludeerden de autoriteiten echter dat hier geen sprake was van mensenhandel. In 2014 werd dan ook
niemand vervolgd noch veroordeeld voor mensenhandel of mensensmokkel. Het jaar daarvoor werden
twee personen veroordeeld tot respectievelijk 4,5 en 5 jaar celstraf voor mensensmokkel. Een verzoek tot
vervroegde vrijlating van een eerder veroordeelde mensensmokkelaar werd in april 2014 door de rechter
afgewezen.
Aanbevelingen
Het deze week verschenen rapport adviseert Aruba daarom, net als vorig jaar, om proactief op zoek te gaan
naar slachtoffers. De autoriteiten zouden verder mensenhandelzaken ‘krachtdadig’ moeten onderzoeken en
geconstateerde overtredingen moeten vervolgen. Personen werkzaam in beroepen die als eerste in contact
kunnen komen met potentiële slachtoffers moeten volgens een vaste procedure slachtoffers identificeren.
Ook de daaropvolgende stappen, zoals het helpen van slachtoffers aan huisvesting, juridische assistentie en
medische zorg, zouden volgens het rapport in standaard procedures omschreven moeten worden. Bij
uitstek een taak waarin het Nationale Taskforce Mensenhandel een trekkersrol kan spelen. Opnieuw pleit
het rapport dan ook voor een onafhankelijk budget en extra middelen voor de Taskforce, onder meer voor
het aantrekken van extra personeel. Overigens stelt het rapport wel dat de coördinator van deze taskforce
training heeft gegeven aan de inspectie van arbeid, artsen in dienst van het ministerie van Volksgezondheid,
politieambtenaren en personeel van de immigratiedienst. Deze training was gericht op het herkennen van
indicatoren.
Kwetsbaar
Buitenlandse vrouwen in de seksindustrie en buitenlanders werkzaam in de dienstverlenende en
bouwsector blijven groepen met het meeste risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en -smokkel.
In het rapport worden de volgende bevolkingsgroepen specifiek genoemd: mannen en vrouwen van Chinese
afkomst in supermarkten, Indiase mannen in de detailhandel en met huishoudelijk werk alsook Caribische
en Zuid-Amerikaanse vrouwen in de huishoudelijke dienstverlening. Ook kinderen, vooral jonge tieners,
lopen risico om slachtoffer te worden van zogeheten sugar daddy’s en mommy’s. Dat zijn volwassenen die
minderjarigen inpalmen met geld en cadeaus in ruil voor seksuele diensten en of gezelschap.
Strengere straf
Positief is het rapport over de strengere straffen voor mensenhandel en -smokkel. Vorig jaar werden de
maximumstraffen in het Wetboek van Strafvordering verhoogd tot 18 jaar. “Deze straffen zijn streng genoeg
en in verhouding met de straffen voor andere ernstige misdrijven zoals verkrachting”, aldus het rapport.

31 juli ’15: Mysterieuze Indianenzegels
ORANJESTAD — Post Aruba lanceert vandaag een geheel nieuwe serie postzegels genaamd ‘Indianen
van Aruba’. De serie, bedrukt met mysterieuze grottekeningen en Indianen-symbolen, is ontworpen
door de lokale visueel kunstenaar en grafisch ontwerper Stan Kuiperi.
Slechts enkele resten van het inheemse verleden van Aruba bestaat nog in de vorm van deze mysterieuze
tekeningen. Bekend is dat de tekeningen, die naar schatting ongeveer duizend jaar oud zijn, gemaakt zijn
door de Caquetios; een bevolkingsgroep die vanuit Venezuela naar Aruba zijn geëmigreerd. Kuiperi deed
velen jaren studie om aan de eeuwenoude grottekeningen van Caquetio een interpretatie te geven in
kunstprojecten op zowel lokaal als internationaal niveau.
Verloren
De illustratie van de vier nieuwe postzegels vinden hun oorsprong in de tekeningen van de Fonteingrot die
voorheen onder water stond. De verzameling tekeningen in deze grot zijn voornamelijk onder het plafond
aangebracht en variëren sterk qua vormgeving. Tot op de dag van vandaag is het onbekend met wat voor
doel deze tekeningen zijn aangebracht, ook de betekenis van de symbolen blijft tot op heden één groot
mysterie. Kuiperi: “De wetenschap is klaarblijkelijk voor altijd verloren gegaan voor ons. Wat wij slechts

11

kunnen doen is om te proberen een interpretatie te geven aan deze oude symbolen volgens moderne
perspectieven en ervaringen. Het mysterie hieromtrent blijft immers bestaan.”
Postkantoor
De nieuwe postzegels, die gedrukt worden door de Oostenrijkse staatsdrukkerij, worden vandaag
gelanceerd. De serie omvat twee postzegels van 350 cent en twee van 375 cent. Een velletje kost 14,50 florin
en de eerste-dag-envelop 16 florin. De zegels zijn verkrijgbaar bij de verschillende postkantoren van Post
Aruba in Oranjestad, San Nicolas, Santa Cruz en Palm Beach Plaza Mall.
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