GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
VOOR U GELEZEN…

TEN GELEIDE
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!
Hierbij ontvangt u de november 2015-editie van Voor u Gelezen… Deze geregelde bloemlezing van berichten over
actuele ontwikkelingen in en om Aruba is geredigeerd door ons bestuurslid Sidney Kock. Hij heeft het stokje
overgenomen van Nelo Emerencia, die jarenlang het nieuws selecteerde. Wij zijn Nelo daarvoor zeer erkentelijk.
Dank ook aan Sidney voor zijn bereidheid om deze maandelijkse bloemlezing voor u te verzorgen. Voor u Gelezen
wordt, ondanks de vele digitale media die over Aruba berichten, nog altijd door u gewaardeerd.
Dit is de laatste editie van 2015. Een jaar waarop het Genootschap Nederland-Aruba met goede gevoelens op
terugkijkt. Niet alleen omdat wij tal van nieuwe deelnemers mochten verwelkomen, maar vooral ook omdat zij zich
aansloten naar aanleiding van de drie bijeenkomsten die wij dit jaar konden houden. Bijeenkomsten die alle ten
dienste stonden van onze belangrijke missie: bijdragen aan hechte koninkrijksbetrekkingen door wederzijds begrip.
Vers in het geheugen staat daarbij de lezing op 3 december door minister-president Mike Eman. Hij schetste ons een
duidelijk beeld van de politieke en economische situatie van Aruba en bracht in herinnering hoe Aruba sinds het
begin van de Status Aparte alles in het werk heeft gesteld om zich te ontwikkelen tot een welvarend en aantrekkelijk
land in het Koninkrijk en in de Caribische regio. Zijn lezing werd bijgewoond door zo’n 200 belangstellenden:
deelnemers, (oud)ministers, (oud)leden van de Raad van State, politici, beleidsambtenaren en vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven.
Graag ook blik ik terug op het succes van onze achttiende Jaarlijkse Bijeenkomst in oktober. Gevolmachtigde Minister
van Aruba, Alfonso Boekhoudt, besteedde daarin o.m. aandacht aan de investeringsmogelijkheden die Aruba het
bedrijfsleven biedt. Taalkundige Ramon Todd Dandaré belichtte de toekomst van het Papiamento. Tot slot memoreer
ik de bijeenkomst in april waar oud-minister van Economische Zaken en van Landbouw, Laurens Jan Brinkhorst, een
indringende inleiding hield over de geopolitieke betekenis van Aruba en het belang daarvan voor het Koninkrijk der
Nederlanden en de Europese Unie.
Ook deze editie van Voor u Gelezen maakt duidelijk hoezeer Nederland en Aruba met elkaar zijn verweven en hoe
belangrijk het is dat beide landen elkaars positie respecteren en versterken. Ook op onze website treft u hierover
artikelen aan: www.genootschapnederlandaruba.nl.
Namens het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba wens ik u een fijne kersttijd en een prettige
Jaarwisseling. Veel leesplezier en graag tot ziens in 2016!
Nico van Grieken, voorzitter
*********
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Koninkrijk- en EU-relaties
02 november: Plasterk doet voorstel tijdelijke geschillenregeling
DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk wil met de premiers van Aruba, Curaçao en St. Maarten praten over een
tijdelijke geschillenregeling voor een periode van twee jaar. Het voorstel houdt in dat aanwijzingen door de
Rijksministerraad waartegen de drie landen bezwaar maken, worden voorgelegd aan de Raad van State voor er een
definitief besluit valt.
Plasterk heeft de premiers Mike Eman, Ben Whiteman en Marcel Gumbs schriftelijk ingelicht over zijn voorstel. Met
Eman en Whiteman wil hij over praten tijdens zijn bezoek en met Gumbs of zijn opvolger op een gepast moment in de
toekomst. “Deze regeling zou, indien er een akkoord over is, binnen korte tijd in werking kunnen treden. Onderwijl
zet ik het overleg over een in een Rijkswet vast te leggen definitieve regeling vanzelfsprekend met u voort”, aldus
Plasterk.
De geschillenregeling is een veelbesproken onderwerp tijdens overleg tussen de vier landen van het Koninkrijk. De
landen verschillen onder meer van mening over de instantie die geschillen zou kunnen beoordelen. Aruba, Curaçao
en St. Maarten geven de voorkeur aan de Hoge Raad en Nederland voelt meer voor de Raad van State. De
parlementen van de vier landen vinden dat de regeringen haast moeten maken met een geschillenregeling om
spanningen binnen het Koninkrijk te voorkomen en omdat de regeling bovendien ook wettelijk verplicht is volgens
het Statuut. Tijdens de laatste Koninkrijksconferentie deed Plasterk al een voorstel voor een tijdelijke regeling, dat
hij nu herhaalt. “Het meest kansrijk acht ik een regeling die zoveel mogelijk aansluit bij bestaande procedures”,
schrijft hij.
Het voorstel houdt in dat er bij bezwaar tegen een voorgenomen besluit altijd een zogeheten voortgezet overleg zal
plaatsvinden: een vergadering van premier Mark Rutte, twee Nederlandse ministers, de gevolmachtigde minister en
een andere minister of vertegenwoordiger van het land dat bezwaar maakt. Aruba, Curaçao en St. Maarten hebben
vervolgens het recht om het geschil, via premier Rutte, voor te leggen aan de Raad van State. Het oordeel van de Raad
van State is niet bindend, maar wel zwaarwegend. De Rijksministerraad mag er alleen van afwijken als er goede
redenen voor zijn. Het oordeel van de Raad van State zal bovendien openbaar worden gemaakt. De tijdelijke regeling
voorkomt dat de Nederlandse regering de Raad van State buiten de procedure kan houden, zoals nu vaak het geval is.
Met de tijdelijke regeling geeft Plasterk uitvoering aan een motie die de Tweede Kamer eerder deze maand aannam
op initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar. Hierin werd gevraagd om nog voor het einde van het jaar
met een blauwdruk voor de geschillenregeling te komen.

03 november: Geen pasklare oplossing Venezolanenprobleem
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ORANJESTAD — De aanhoudende onveiligheid en schaarste in Venezuela zorgt voor toename van het aantal
Venezolanen dat naar Aruba komt. Een deel voor vakantie, maar een deel ook voor werk of illegale activiteiten. De
overheid maakt zich zorgen, maar heeft tot nu toe nog geen oplossing. “Als er een oplossing was, hadden we die
allang ingevoerd. Maar dat is niet makkelijk, je ziet dat bij de Europese Unie die volledig op zijn kop staat.”
Integratie-minister Benny Sevinger trekt hiermee een parallel met de vluchtelingenproblemen in Europa waar de
strijd tegen Isis en de burgeroorlog in Syrië zorgen voor een toenemende vluchtelingenstroom. Een speciale taskforce
houdt de situatie in Venezuela in de gaten, laat Sevinger aan Amigoe weten. Maar niet alleen daar, ook in landen als
Colombia en Santa Domingo. “Deze commissie monitort de situatie en brengt vervolgens advies uit in de
Ministerraad.” In deze commissie zitten onder andere de Veiligheidsdienst, Dimas, Immigratiedienst Iasa, Korps
Politie Aruba (KPA) en het Openbaar Ministerie (OM).
Op Curaçao bestaat een soortgelijke commissie. In reactie op Kamervragen schreef de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken Bert Koenders dat ‘een speciale taskforce, waar ook Defensie en de Kustwacht bij zijn betrokken,
de situatie in Venezuela en mogelijke gevolgen voor Curaçao in de gaten houdt’. Desgevraagd laat het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den Haag weten dat deze commissies een initiatief zijn van de landen zelf. “Aruba gaat zelf
over de grenscontrole en het bestrijden van illegaliteit, Nederland zit daar niet tussen. Wel houdt Nederland contact
met de autoriteiten. We zien toenemende aantallen Venezolanen en houden de vinger aan de pols.” De regeringen
onderling wisselen informatie uit, ook met bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur in Caracas. “Indien gevraagd
kan Nederland ondersteuning leveren in welke vorm dan ook.”
De teller voor Venezolaanse toeristen staat inmiddels op 250.000. “Ze doen dingen die wij niet goed vinden, zoals het
swipen met hun creditcard en op straat lopen met koffers, dat zijn wij niet gewend”, zegt minister Sevinger. “Minder
dan 1 procent vraagt verlenging van hun visum aan. Als je alle regels gaat aanscherpen voor dit heel kleine deel,
schiet je je doel voorbij. Dan zouden de ‘goede’ toeristen de dupe worden van die regels, terwijl de groep die je wil
aanpakken, buiten de regels om gaat.”
Volgens Sevinger worstelt de regering met een moeilijk dilemma. “De vraag is hoe we dit kunnen controleren zonder
dat de economie een deuk krijgt? We leven van het toerisme. En je kunt niet alleen voor Venezolanen iets bedenken
of een scheiding maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ Venezolanen. Of het geldt voor iedereen of voor niemand.” Wel
moeten Venezolaanse toeristen laten zien dat zij 150 dollar per dag bij zich hebben, maar ook daar worden dingen op
bedacht door elkaar geld te lenen.

04 november: Voorstel Plasterk tijdelijke geschillenregeling ‘dode mus’
ORANJESTAD — Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wil een tijdelijke
geschillenregeling. In het voorstel voor de tijdelijke regeling is het oordeel van de Raad van State (RvS) niet bindend,
maar zwaarwegend. Regeringsfractie AVP en oppositiepartij MEP zijn eensgezind in hun verbolgenheid omdat zowel
‘het tijdelijke’ als ‘het niet bindende’ indruist tegen gemaakte afspraken.
“Het voorstel van Plasterk voldoet aan geen van de uitgangspunten van de overeenkomst”, laat AVP-fractieleider
Rene Herdé aan Amigoe weten. Hij kan zich niet voorstellen dat de Tweede Kamer met dit voorstel akkoord gaat. “Dat
zou inhouden dat de Tweede Kamer voor de derde keer afwijkt van haar afspraken.” Hij verwijst naar de ‘motie
Yrausquin/Herdé van 2010’, naar de afspraak van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat ‘de
geschillenregeling er voor eind 2013 moet zijn conform de motie van 2010’, en ten slotte naar de afspraken die
gemaakt zijn tijdens het laatste Ipko in mei van dit jaar.
Uit die afspraken komt naar voren dat de geschillenregeling aan ‘vier essentiële punten’ moet voldoen. Een
onafhankelijke juridische instantie, waarbij de Hoge Raad de voorkeur geniet, moet de geschillen beslechten. Die
geschillen zijn strikt juridisch met betrekking tot Statutaire bepalingen. De hieruit voortkomende uitspraken moeten
bindend zijn, met de mogelijkheid tot conflictbemiddeling voorafgaand hieraan. Plasterk wil nu een tijdelijke
geschillenregeling voor een periode van twee jaar waarbij aanwijzingen door de Rijksministerraad, waartegen de
drie landen bezwaar maken, worden voorgelegd aan de RvS. Het oordeel van de Raad is daarbij niet bindend, maar
zwaarwegend.

05 november: Herdé: ‘Nederland wil zelf rechter spelen’
ORANJESTAD — AVP-fractieleider Rene Herdé vindt dat uit het voorstel voor een tijdelijke geschillenregeling van
Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt dat Nederland wederom het
beslisrecht wil. Als voorzitter van de commissie Koninkrijksaangelegenheden deed hij gisteren het voorstel aan de
MEP- en PDR-fracties om tot een gezamenlijke aanpak te komen.
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Plasterk geeft aan dat de tijdelijke regeling niet in de weg staat van het overleg om tot een definitieve regeling te
komen die vastgelegd wordt in de Rijkswet. Met de tijdelijke regeling wil Plasterk voorkomen dat de Nederlandse
regering de Raad van State (RvS) buiten de procedure kan houden.
Herdé: “In het voorstel zal - als puntje bij paaltje komt - voortaan Nederland weer alleen beslissen over de inhoud van
de gezamenlijk tot stand gebrachte bepalingen van het Statuut. Dit biedt geen enkele basis voor een discussie over
een deugdelijke en onafhankelijke geschillenregeling. Nederland wil partij zijn en zelf ook rechter spelen.”
De geschillenregeling moet ervoor zorgen dat een onafhankelijke juridische instantie de strikt juridische geschillen
gaat beslechten. Volgens Herdé heeft Plasterk het fout als hij zegt dat het over beleidskwesties gaat. “Het gaat hier
niet om geschillen over politieke beleidskwesties. Maar om strikt juridische geschillen die, ook volgens de RvS, door
een onafhankelijke juridische instantie moeten kunnen worden beslecht.” Volgens hem kan zo’n voorziening worden
getroffen op grond van een onderlinge regeling tussen de landen. ”Bij Rijkswet op grond van artikel 38 Statuut en dus
niet op grond van artikel 12 Statuut waarmee Plasterk steeds komt. Blijkbaar hebben de mensen van Plasterk nog
steeds het advies van de RvS niet gelezen.”
De voorkeur van het parlement gaat uit naar de Hoge Raad of naar een daarvoor op te richten onafhankelijk instituut.
Maar niet naar de RvS. Daarover zei MEP-leider Evelyn Wever-Croes gisteren: “Wij prefereren de Hoge Raad, want
een orgaan dat en adviseert en rechtspreekt, daar hebben we niet veel vertrouwen in.”
Herdé sprak gistermiddag laat vanuit zijn voorzittersrol in de commissie Koninkrijksaangelegenheden over een
gezamenlijke aanpak. PDR-leider Andin Bikker geeft aan dat daarbij ´in grote lijnen´ het uitgangspunt is dat de
parlementen een afspraak hebben gemaakt. “Waar de minister thans duidelijk van afwijkt, afspraken moeten worden
nagekomen.” Herdé maakt duidelijk dat een ´aantal alternatieven´ besproken is, maar dat daarover nog geen
beslissing is genomen. Namens MEP was Ady Thijsen aanwezig bij de vergadering, laat Croes weten. “Wij moeten het
één en ander nog in onze fractie bespreken.”
Bikker liet tijdens een persconferentie weten: “Nu de Koninkrijksregering weigerachtig is een volwaardige
geschillenregeling toe te kennen, komt wederom de vraag om de hoek kijken of het heden ten dage nog steeds
juridisch en politiek houdbaar is dat het stemrecht voor de Tweede Kamer aan de inwoners van Aruba, Curaçao en St.
Maarten wordt onthouden.” Zijn voorstel is om dit onderwerp weer uitgebreid op tafel te leggen tijdens het tripartiet
overleg en/of het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko).

14 november: Ombudsmannen steunen Aruba in oprichting instituut
ORANJESTAD — De ombudsmannen uit het Koninkrijk steunen Aruba in het proces voor de invoering van het
instituut Ombudsman. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen (Nederland), alsook collega’s Nilda Arduin (St.
Maarten) en Keursly Concincion (Curaçao) waren op uitnodiging van Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp op
Aruba.
De ombudsmannen spraken tijdens hun bezoek onder andere met de gouverneur, de premier, de minister van
Financiën en Overheidsorganisatie en de Raad van Advies. Daarnaast werden informatieve sessies verzorgd met
afdelingshoofden van de overheid en genodigden. De aanwezigen hadden tijdens deze sessies uitgebreid de
gelegenheid om de ombudsmannen allerhande vragen te stellen over het instituut. Van Zutphen en Arduin brachten
ook een bezoek aan de Staten en deelden daar hun ervaringen met de parlementariërs en het aanwezige publiek.
Aruba is het enige land in het Koninkrijk der Nederlanden dat nog geen eigen ombudsman heeft. Tijdens het
Interparlementair Overleg (Ipko) begin dit jaar werd afgesproken dat Aruba alles op alles gaat zetten om dit jaar nog
een ombudsman te installeren. Dat gaat niet lukken. Wel is er ondertussen 1,2 miljoen florin vrijgemaakt voor het
instituut Ombudsman en zijn kandidaten geïnterviewd voor de functie van ‘trekker’ van het bureau Ombudsman.
“Wij zijn nog bezig met het selectieproces”, laat Lopez-Tromp desgevraagd weten. Zij is voorzitter van de Bijzondere
Statencommissie Ombudsman. De Arubaanse ombudsman gaat straks op ongeveer dezelfde wijze te werk als die van
de ombudsman in Nederland en Curaçao. Het begint bij een schriftelijke klacht van de burger. De ombudsman neemt
dan contact op met de betreffende dienst of ambtenaar en gaat vervolgens weer in gesprek met de klager. Het oordeel
van de ombudsman wordt vervolgens aan de Staten voorgelegd.
Naast hun steun voor de oprichting van een Arubaanse Ombudsman hadden de Ombudsmannen tot doel gesteld om
te komen tot een overlegplatform tussen de Nationale Ombudsmaninstellingen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Afgesproken is om jaarlijks op rotatiebasis samen te komen en kwesties van wederzijds belang te bespreken, zo laat
Arduin weten.

4

25 november: ‘Behandeling Landsbegroting 2016 voor eind van het jaar
onwaarschijnlijk’
ORANJESTAD — Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp is somber gestemd over het op tijd kunnen behandelen van
onder andere de begroting voor het jaar 2016, laat ze aan Amigoe weten. “Mede met het oog op het komende reces
van het parlement dat op 18 december start.” De begroting 2016 en de zogenaamde Wijzigingsverordening CAft over
het jaar 2015 liggen inmiddels wel bij de Raad van Advies (RvA).
Dat laatste bevestigt de adjunct-secretaris van de Raad van Advies, Albert Braamskamp. Hij licht toe dat het advies
van het College Aruba financieel toezicht (CAft), behorende bij voornoemde Wijzigingsverordening, nog ontbreekt.
Dat betekent dat deze nog niet door de Raad behandeld kan worden. De begroting van 2016 wel.
Braamskamp geeft aan dat de Raad geen termijnen heeft voor de behandeling en dus zo snel mogelijk advies
uitbrengt over de begroting voor volgend jaar. “Maar dan moet deze eerst terug naar de regering voordat het naar het
parlement kan. Er moet namelijk eerst een reactie op het advies van de Raad geformuleerd worden door de regering
en dat is echt niet binnen een paar dagen gebeurd.” De adjunct-secretaris onderschrijft de somberheid van de
Statenvoorzitter: “Het is vreselijk laat aangeboden.” Hij licht toe dat dit mede debet is aan de nieuwe procedure
waarbij de stukken eerst bij het CAft moeten worden aangeboden voordat het naar de Raad van Advies kan. “Een
vertragende factor.”
Voor de Landsbegroting 2016 geldt dat er niet direct een man overboord is als deze volgend jaar met terugwerkende
kracht wordt vastgesteld, maakt de minister van Financiën Angel Bermudez desgevraagd duidelijk. “Dat kan
desnoods na de jaarwisseling. Dan is deze nog eerder dan voorgaande jaren.” De Wijzigingsverordening moet wel dit
jaar worden behandeld. “In ieder geval moet de Supplementaire begroting 2015 voor 31 december behandeld zijn.”
Daar zit meteen ook de zorg van de Statenvoorzitter, die al drie brieven vanuit de Staten verzond, waarin zij
aandrong op een tijdige aanlevering. Op 18 december gaan de Staten met reces. In die periode wordt ook aan het
automatiseringssysteem gewerkt. “Dan gaat het hele systeem plat en dat kan alleen tijdens het reces.” De
werkzaamheden gaan volgens haar zeker een week duren. “En net als op de andere eilanden wordt met de
kerstdagen niet gewerkt.” Er blijft dus weinig tijd over voor de behandeling van de wijzigingsverordening en of de
Landsbegroting als deze al worden aangeleverd voor het reces. “Het kan niet zo zijn dat behandeling door de Staten
onder (tijds-)druk plaatsvindt. Dat is niet normaal.”

Financiën en economie
03 november : Happy Flow gaat internationaal
MÜNCHEN / HAMBURG — Het Happy Flow-project van Aruba is de afgelopen maand gepresenteerd op twee grote
luchtvaartconferenties in Europa. Coördinator Annet Steenbergen gaf begin oktober een presentatie over het concept
tijdens de Smart Airports-conferentie in München, Duitsland. Dit was onderdeel van de grote Inter-Airports
Tradeshow. Twee weken later werd Aruba uitgenodigd door International Air Transport Association (Iata) om Happy
Flow te laten zien tijdens het World Passenger Symposium 2015 in Hamburg.
Het thema van deze conferentie was ‘Innovating better together’, wat volgens Steenbergen precies aansluit bij het
gedachtegoed van Happy Flow. “Er werd veel gesproken over de samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen en
luchthavens om de processen voor afhandeling van passagiers beter en sneller te maken”, zegt zij. “Daarin neemt
Aruba’s Happy Flow een unieke positie in, want dat is een samenwerking tussen luchthaven, maatschappij en
overheid.” Daardoor is het systeem niet alleen efficiënter, maar ook veiliger. “Dit is een mooie promotie voor Aruba
en Reina Beatrix als vooraanstaande luchthaven als het gaat om de tevredenheid van passagiers en het innovatieve
initiatief.”

09 november: Bijna 13 miljoen meer toeristenopbrengsten 2e kwartaal
ORANJESTAD — Het toerisme heeft de Arubaanse economie in het tweede kwartaal van 2015 672 miljoen florin
opgeleverd. Een stijging van 12,7 miljoen florin (1,9 procent) vergeleken met dezelfde periode in 2014. Dat maakt de
Centrale Bank van Aruba (CBA) bekend.
Ook in het eerste kwartaal van dit jaar groeiden de toerismeopbrengsten: met 53,7 miljoen florin (6,62 procent) naar
864,4 miljoen florin, de hoogste opbrengst in de afgelopen jaren. Volgens verkeersbureau ATA wijst dit erop dat de
strategie om rijkere toeristen aan te trekken, vruchten lijkt af te werpen.
Parlementariër Dangui Oduber (MEP) is het daar volstrekt mee oneens. Hij stelt dat het aantal verblijfstoeristen
weliswaar is gestegen maar dat de uitgaven van deze toeristen achterblijven. Met een groei van ongeveer 16 procent
in het aantal verblijfstoeristen tot eind juni van dit jaar, zou Oduber verwachten dat de toerismeopbrengsten
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minstens met 10 procent groeien. Maar dat is niet het geval. De parlementariër concludeert dat toeristen niet meer
geld uitgeven en dat de soort toerist niet de ‘kwaliteitstoerist’ is die Aruba zoekt.

09 november: Ontwikkelingsfonds FDA gaat door tot mid-2016
ORANJESTAD — Aruba moet in 2016 en 2017 nog respectievelijk 11 en 12 miljoen florin storten in het
ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Het fonds is een samenwerking tussen Nederland en Aruba en zou
tot eind dit jaar actief zijn, maar die termijn is verlengd tot midden 2016. Momenteel heeft het fonds nog ruim 110
miljoen florin in kas.
Dat zegt Financiën-minister Angel Bermudez desgevraagd tegen Amigoe. De verlenging is afgesproken tijdens het
werkbezoek aan Aruba van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
belangrijkste reden om de termijn te verlengen is volgens minister Bermudez het afronden van projecten die nog niet
in de uitvoeringsfase zitten.
Wanneer FDA in 2016 afloopt, moeten nog lopende projecten en het resterend geld overgenomen worden door een
nieuwe rechtsopvolger. De geplande opvolger is het Aruba Investment Fund (AIF). Dit nieuwe fonds zou eigenlijk dit
jaar al in het leven worden geroepen, maar is onder meer op advies van het College financieel toezicht (Cft)
uitgesteld. Het fonds moet namelijk gevoed worden uit opbrengsten van een nieuwe heffing op financiële transacties.
Maar eerst moet goed onderzocht worden wat de economische gevolgen zijn van de invoering van een dergelijke
nieuwe belasting.
De laatste Arubaanse storting van 23 miljoen florin stond gepland in 2014. Dat is destijds ook in de Landsbegroting
verwerkt. Bermudez legt uit dat deze laatste betaling niet is gedaan omdat het fonds nog behoorlijk gevuld is. In
overleg met het fonds en met Nederland is in de suppletoire begroting 2014 het bedrag van 23 miljoen florin aan FDA
geschrapt. Volgens minister Bermudez is dat geld nergens anders voor gebruikt. Nu is dus afgesproken om het
resterende bedrag de komende twee jaar alsnog te storten. Het FDA-geld wordt gebruikt voor lopende projecten,
goedgekeurde projecten die nog niet van start zijn en er is een deel gereserveerd voor projecten die nog goedgekeurd
moeten worden. Deze projecten vallen binnen het terrein van onderwijs, sociaaleconomische ontwikkeling, goed
bestuur en veiligheid.
Het ontwikkelingsfonds werd op 1 mei 2000 door Aruba en Nederland opgericht met als doel Aruba in 2010
financieel ‘zelfredzaam’ te maken. Voor die tijd besliste Nederland over toewijzing van ontwikkelingsgelden en was
Aruba belast met de financiële administratie en controle op uitvoering van projecten. Al deze taken werden
ondergebracht bij de stichting FDA. Na 2010 werd in overleg besloten de looptijd van FDA te verlengen tot eind 2015.
De Nederlandse betalingen aan het fonds stopten volgens afspraak in 2013.

12 november: Aruba Airlines vliegt naar Curaçao
ORANJESTAD — Luchtvaartmaatschappij Aruba Airlines breidt vanaf 16 december haar vliegaanbod uit met vluchten
naar Curaçao. Daarnaast wil de luchtvaartmaatschappij zich meer richten op de Amerikaanse markt. Directeur Onno
de Swart zegt tegen Amigoe dat de vluchten naar Curaçao drie keer per week gaan plaatsvinden op woensdag, vrijdag
en zaterdag.”
De Swart maakt duidelijk dat de maatschappij zich meer wil toeleggen op de Amerikaanse markt, waaronder Newark
in New Jersey en Boston. De Arubaanse luchtvaartmaatschappij vliegt momenteel naar Miami, Panama en de
Venezolaanse steden Maracaibo en Valencia. Een andere nieuwe bestemming van Aruba Airlines per 16 december is
de Dominicaanse hoofdstad, Santo Domingo.

13 november: Besluit proefboring Repsol wederom uitgesteld
ORANJESTAD — Het besluit of de Spaanse olie- en gasmaatschappij Repsol samen met haar partners Total en Shell
proefboringen gaan verrichten naar gas of olie in de lokale zeebodem, is wederom uitgesteld. Ditmaal met drie
maanden. De vertegenwoordigers van Repsol zullen pas tegen het einde van het eerste kwartaal van 2016 hun
oordeel bekendmaken.
Het is niet de eerste keer dat de datum van het definitieve besluit wordt uitgesteld. Aanvankelijk lag de deadline voor
de beslissing over de proefboringen naar mogelijke delfstoffen op 20 december. Repsol stelde het vorige maand uit
naar het begin van 2016. De maatschappij zou dan haar bevindingen en besluit presenteren aan de regering. Maar
door het verwerken van de hoeveelheid data die zij hebben verworven tijdens hun 2- en 3D onderzoeken in 2013 en
2014, is hun besluit nogmaals vertraagd. Repsol informeerde onlangs Energie-minister Mike de Meza dat zij meer tijd
nodig hebben om hun data te analyseren. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 zullen zij met hun
definitieve oordeel komen.
Enkele weken geleden bracht minister De Meza een bezoek aan het hoofdkantoor en onderzoekscentrum van Repsol
in Madrid waar ook vertegenwoordigers van staatsbedrijf Utilities en Compania Arubiano di Petroleo (CAP) aanwezig
waren. Daar kregen zij allen een presentatie over het verloop van de exploratie en de ontwikkelingen die het
consortium tot nu toe heeft gemaakt. Het booronderzoek vindt plaats binnen een gebied van 3200 vierkante meter en
ligt 10 kilometer ten noorden van Aruba.
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13 november: Volgend jaar juli haven Oranjestad vrij voor bedrijven
ORANJESTAD — Om plaats te maken voor nieuwe economische ontwikkelingen, worden alle containers in de huidige
containerhaven in Oranjestad volgend jaar februari overgeplaatst naar de nieuwe containerhaven in Barcadera. Begin
juli 2016 moet het terrein volledig klaar en leeg zijn, zodat bedrijven zich daar kunnen vestigen.
Dat meldt Jossy Figaroa, directeur Aruba Ports Authority (APA). Ruim de helft van 200.000 vierkante meter terrein
moet in juli worden overgedragen aan geïnteresseerden. Een projectgroep, bestaande uit minister-president Mike
Eman, Infrastructuur-minister Benny Sevinger en Toerisme-minister Otmar Oduber, begeleidt de komst van deze
nieuwe economische ontwikkelingen aan de haven in Oranjestad. Deze ontwikkelingen moeten volgens Figaroa
lokaal geïntegreerd worden en passen in de omgeving.
Volgens de APA-directeur tonen lokaal nog altijd veel bedrijven interesse om zich aan de haven te vestigen. Echter,
aan het soort economische ontwikkelingen die daar een plaatsje krijgen, zijn strikte regels verbonden. Zo is het
bouwen van een winkelcentrum niet toegestaan, omdat de regering miljoenen geïnvesteerd heeft in het opknappen
van de Main Street. Met een nieuwe shoppingmall aan de haven bestaat de kans dat toeristen de binnenstad niet meer
zullen bezoeken. Al eerder zei Figaroa dat hij de plek toegankelijk wil maken voor het publiek. “De haven van
Oranjestad moet vooral weer een uitgaansplek worden.” Daarnaast wil hij graag dat er een financieel kenniscentrum
komt, evenals appartementen en kantoren.

17 november: CAft bekritiseert ontwerpbegroting 2016
ORANJESTAD — De economische groei voor 2016 wordt overschat. De verwachte stijging van de
overheidsinkomsten is ‘niet realistisch, onvoldoende onderbouwd en daarmee niet toetsbaar’. In 2016 wordt,
ondanks afspraken, niks bespaard op overheidspersoneel en stijgen de overheidskosten. Deze kritiek op de
ontwerpbegroting 2016 staat in het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat gisteren openbaar
werd gemaakt.
De overheid moet van het CAft bovendien zo snel mogelijk de Arubaanse Bestedingsbelasting (ABB) invoeren. Deze
belasting moet volgend jaar zorgen voor 50 miljoen aan extra overheidsinkomsten. Het CAft adviseert verder een
post van 13 miljoen florin op te nemen in de begroting voor onvoorziene tegenvallers. Zonder aanpassing van de
huidige ontwerpbegroting komt het financieringstekort in 2016 uit op 2,9 procent van het bruto binnenlands product
(bbp), ofwel 148 miljoen florin. Hiermee wordt de vastgestelde tekortnorm van 2,0 procent met zo’n 45 miljoen florin
overschreden.
De raming van de totale belastingopbrengsten laat in 2016 een stijging zien van 82 miljoen florin. Het CAft twijfelt
aan deze raming ‘aangezien het om incidentele ontvangsten uit achterstanden gaat, die afnemen en opdrogen’.
Oplossingen om de overheidsfinanciën te ‘verduurzamen’ moeten volgens het CAft niet alleen aan de inkomstenkant
worden gezocht, maar juist ook aan de uitgavenkant met name in de beheersing van personeelskosten.
Volgens het meerjarig kader 2014-2018 moet komend jaar 90 miljoen florin worden bezuinigd op
overheidspersoneel. In 2016 wordt echter geen enkele besparing op het gebied van personeel gerealiseerd, begrijpt
het College uit de ontwerpbegroting. Het CAft maakt zich dan ook zorgen over deze ‘sterke neerwaartse bijstelling’.
Voor de jaren 2017-2020 worden in het nieuwe meerjarige kader ook fors minder besparingen verwacht. Het College
wil daarom op korte termijn duidelijkheid van de regering, hoe deze denkt de ‘autonome kostengroei’, met name op
het gebied van personeel, structureel in te kunnen dammen.
De Arubaanse economie is in 2014 met 1,1 procent gegroeid en zal naar verwachting dit jaar met 2,4 procent groeien.
In de begroting 2016 wordt uitgegaan van een nominale economische groei van 3,8 procent, een schatting van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) begin dit jaar. CAft adviseert echter om uit te gaan van een behoedzamere
economische groei van 3,5 procent in 2016, op basis van een recente groeiprognose van de Centrale Bank Aruba
(CBA).
Het IMF voorspelt voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 3,3 procent, een fractie minder dan het
groeicijfer van 2014 (3,4 procent). Voor 2016 wordt een sterkere groei verwacht van 3,8 procent. Volgens het CAft is
met name de groei in de Verenigde Staten van belang voor Aruba. De groeiprognose voor de Amerikaanse economie
is dit jaar 2,5 procent en voor volgend jaar 3,0 procent.

18 november: Luchthaven voorbereid op recordaantal passagiers
ORANJESTAD — Dankzij meer vluchten en grotere vliegtuigen kan Aruba Airport Authority (AAA) voorspellen dat dit
hoogseizoen een recordaantal passagiers gebruik zal maken van de luchthaven Reina Beatrix. Er zijn in elk geval
139.000 extra stoelen beschikbaar op vluchten naar Aruba.
Het hoogseizoen begint al in november, maar vanaf december wordt het echt druk op de luchthaven. AAA moet dan
alle zeilen bijzetten om de vluchten en passagiers in goede banen te kunnen leiden. Het bedrijf zegt veel te investeren
in het vergroten van de capaciteit, maar tegelijk benadrukt het ook dat er net zo veel wordt geïnvesteerd in kwaliteit
en efficiëntie voor de reizigers.
De verwachting is dat de groei van de stoelcapaciteit naar Aruba zo’n 16 procent bedraagt. Dat betekent 139.000
extra stoelen. Daarvan is 4 procent afkomstig uit de Verenigde Staten. De groei ontstaat doordat lokale
luchtvaartmaatschappijen als Aruba Airlines en InselAir hun capaciteit combineren, waardoor extra stoelen
beschikbaar zijn.
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Ook United Airlines en American Airlines doen dat, laat AAA weten. De Amerikaanse maatschappijen zetten extra
vluchten in met grotere toestellen. Southwest Airlines begon dit jaar met vluchten vanuit Houston, Texas, zodat het
westelijke deel van Amerika meer mogelijkheden heeft om naar Aruba te reizen. Dat is precies wat het plan van het
ministerie van Toerisme en Aruba Tourism Authority (ATA) was: meer toeristen uit verschillende markten
aantrekken.
Ook de Latijns-Amerikaanse markt verandert. AAA rekent Venezuela daar niet bij. Bogota en Panama hebben
vertrektijden naar Aruba gewijzigd, waardoor AAA een toename kan voorspellen van het vliegverkeer vanuit
Colombia, Chili, Argentinië en Brazilië. Vanuit Europa zijn er nauwelijks wijzigingen. KLM en TUI veranderen niets in
hun schema, maar wel komen er extra chartervluchten vanuit Engeland.

20 november: Onzekerheid belastinghervormingen funest voor economie
ORANJESTAD — Onzekerheid over de invoering van de Arubaanse Bestemmingsbelasting (ABB) en andere fiscale
hervormingen zorgt voor verwarring en frustratie in het bedrijfsleven en kan zo de economische groei belemmeren.
Werkgeversorganisatie Atia roept de regering daarom op tot ‘eerlijkheid en transparantie’.
Financiën-minister Angel Bermudez liet zich in de Staten iets ontvallen over het ABB-tarief. Volgens oppositiepartij
MEP zou de minister over een heffing van 7 procent hebben gesproken. Deze belasting moet onder meer de belasting
op bedrijfsomzetten (bbo), de bestemmingsbelasting AZV (BAZV) en de invoerrechten vervangen. Als het aan
minister Bermudez ligt, gaat deze nieuwe belasting per 1 januari 2016 in.
Kort na de uiting van Bermudez liet premier Mike Eman echter weten dat de regering helemaal geen plannen heeft
om de ABB in te voeren. Hij zegt dat de ministerraad een presentatie heeft gezien over de ABB, maar niet overtuigd is.
Volgens Eman bestaat de angst dat invoering van deze nieuwe belasting voor prijsverhogingen gaat zorgen, die hoger
zijn dan het belastingtarief. Hij stelt dat de regering - zelfs zonder invoering van ABB - al heeft gezorgd voor een
begroting voor 2016 met een tekort van slechts 2,0 procent, zoals wettelijk voorgeschreven.
Geruchten dat Bermudez nu van premier Eman over de ABB een spreekverbod opgelegd heeft gekregen, verwijst de
minister van Financiën naar het rijk der fabelen. “Nee hoor, ik bewaar deze dagen het stilzwijgen hierover in de
media omdat ik geen dispuut wil”, zegt hij desgevraagd tegen Amigoe. Hij blijft werken aan de fiscale vervormingen
waar ABB deel van uitmaakt. “Zodra het integrale pakket klaar is, leg ik het voor aan de ministerraad. Daarna kan ik
echt details geven. Nu wordt iedere opmerking van mij misbruikt om heisa te maken”, besluit Bermudez.
Het traject voor de hervormingen van de belastingen, waar ABB onderdeel van is, is al meer dan twee jaar aan de
gang. Experts hebben veel tijd en energie gestoken in een belastingsysteem dat eenvoudiger is en waarbij minder
personen en bedrijven onder hun belastingplicht kunnen uitkomen. Volgens werkgeversorganisatie Atia maakt deze
wetgeving ons land aantrekkelijker voor investeerders en moet het uiteindelijk ook ten goede komen aan de burger
door koopkrachtverhoging. Die verhoging van de koopkracht wordt onder meer bereikt door het elimineren van
verschillende schakels van bbo, maar ook door vereenvoudiging en aanpassing van de inkomstenbelastingschijven,
waarbij burgers meer geld overhouden.
“Atia heeft de hervormingen altijd gesteund, maar met de voorwaarde dat het hele pakket aan hervormingen
gelijktijdig wordt geïntroduceerd.” Het was volgens de werkgeversorganisatie nooit de bedoeling om de introductie
in delen te doen of slechts in te voeren wat de overheid het beste uitkomt, namelijk maatregelen die de
overheidsinkomsten verhogen. Atia heeft haar standpunt in gesprekken met de overheid over de
belastinghervormingen duidelijk gemaakt. De organisatie heeft echter te horen gekregen dat gelijktijdige introductie
van belastinghervormingen niet gaat gebeuren. De wetgeving die verlichting moet geven aan burgers en bedrijven
heeft vertraging opgelopen en wordt daarom later ingevoerd. “Atia betreurt dat zeer.”
De fiscale hervormingen en de invoering van ABB zijn een belangrijk onderdeel van de voorspelling van
overheidsinkomsten in 2016. Wanneer dit niet doorgaat, ontstaat volgens Atia een gat dat opgevuld moet worden
door ‘andersoortige inkomsten’. De overheid kan feitelijk slechts door één vorm van belasting haar eigen inkomsten
verhogen. De regering lijkt niet van zins, gezien het recente rapport van het College Aruba financieel toezicht (CAft),
de overheidsuitgaven aanzienlijk te verlagen. Atia pleit bij de bewindslieden voor transparantie en eerlijkheid. “Het
kan niet zo zijn dat er een sfeer van onzekerheid wordt gecreëerd, juist nu grote uitdagingen in de toekomst
wachten.”

23 november: Blik op voortgang Green Corridor-project
ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman en Infrastructuur-minister Benny Sevinger namen een kijkje bij de
voortgang van het Green Corridor project. Ze kregen ook een presentatie over de huidige ontwikkelingen van
projectontwikkelaar Grupo Odinsa en uitvoerder Caribbean Infrastructure Company.
Eman en Sevinger kregen een rondleiding op verschillende grote constructieplekken, zoals bij Spaans Lagoen. De
eerste fase, die volgens de projectontwikkelaars en uitvoerders volgens plan verloopt, omvat de aanleg van een 1,4
kilometer lange asfaltweg die loopt van het vliegveld tot en met Spaans Lagoen.
De volgende fase richt zich op de bouw van de nieuwe brug in datzelfde gebied. Daar werden gisteren ter
voorbereiding delen van de mangrove weggekapt. Volgens Sevinger gaat het slechts om het verwijderen van 1
procent mangrove voor dit project. Eerder, tijdens de inauguratie van de aanleg van de brug, zei hij tegen Amigoe:
“En daar krijgt de bevolking 10 procent natuur voor terug. Langs de wegen komen fruitbomen te staan waar iedereen
fruit van kan plukken. Denk hierbij aan sinaasappelplanten, maar ook vergeten fruitsoorten. Dat is het idee, iedereen
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kan zo genieten van de natuur.” De bestaande brug wordt in de tweede fase omgebouwd tot een recreatiepad waar
gefietst en gewandeld kan worden en waar men kan genieten van de natuur, aldus de regering. Dit fietspad wordt
verbonden met het fietspad van het Lineair Park.
Als onderdeel van het Green Corridor-project is het de bedoeling dat er in totaal dertien parken worden aangelegd,
waar de samenleving kan recreëren en kinderen kunnen spelen. Deze parken moeten verspreid worden in het gebied
tussen Mahuma en San Nicolas. Het gehele project is naar verwachting in 2017 afgerond.

26 november: Bermudez bespreekt belastingen met IMF
ORANJESTAD — Financiën-minister Angel Bermudez vergaderde maandag met specialisten van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) en vertegenwoordigers van de Centrale Bank Aruba (CBA) over fiscale hervormingen. Daarbij
was vooral het invoeren van een nieuwe belastingvorm het onderwerp van gesprek.
Specialisten van het IMF wezen Bermudez erop dat twaalf omringende Caribische (ei)landen al een vorm van Value
Added Tax (VAT) hebben ingevoerd. In Nederland wordt een dergelijke belasting ‘Belasting Toegevoegde Waarde’
(btw) genoemd. Het IMF gaf ook advies hoe fiscale hervormingen het Arubaanse belastingstelsel op internationaal
niveau kunnen brengen.
Maar Bermudez vindt een VAT een belastingvorm die gecompliceerd is en voor veel administratieve rompslomp
zorgt. “We moeten kijken naar onze eigen situatie”, vindt hij. “Persoonlijk ben ik niet overtuigd dat dit systeem voor
ons werkt.” Hij verwijst naar Curaçao, waar vier verschillende tarieven zijn geïntroduceerd binnen de VAT. “Op Aruba
hebben we lang niet zo’n grote interne productie als daar, dus voor ons zou dat te gecompliceerd zijn.”
Een vorm van Sales Tax ziet de minister wel zitten. Dat is een eenvoudigere vorm met minder administratie en veel
effectiever in de uitvoering voor zowel commerciële partijen als consumenten, vindt Bermudez. Tijdens de
vergadering is ook nog gesproken over een combinatie van de VAT en Sales Tax, die de Sales Tax Hybride wordt
genoemd.
De minister heeft nog geen besluit genomen, hoewel er wel degelijk iets gaat veranderen. “Alle voorstellen en de
discussie met mensen die bekend zijn met deze materie ga ik overdenken. Dan zal er uiteindelijk een conclusie
worden gevormd voor een belastingvorm die optimaal is voor onze economie, onze gemeenschap en natuurlijk voor
de schatkist van de regering.”

26 november: Heropening raffinaderij San Nicolas dichterbij
ORANJESTAD — De oude Valero-raffinaderij verkeert in goede staat. Dat stelt de Amerikaanse oliemaatschappij
Citgo. Het bedrijf ziet businesstechnisch goede mogelijkheden om de olieraffinaderij nieuw leven in te blazen. Een
week voor de deadline heeft Citgo daarom het besluit genomen om de onderhandelingen voort te zetten. Goed
nieuws, aldus Economie-minister Mike de Meza. AVP en MEP zijn voorzichtig enthousiast.
Richard Arends, stafchef van de minister van Economische Zaken en senior-adviseur van minister president Mike
Eman, bevestigt het nieuws aan Amigoe. Op 20 september tekende De Meza een intentieverklaring met
oliemaatschappij Citgo in Venezuela. Die verklaring onderstreepte de belangstelling van Citgo om de Amerikaanse
oliemaatschappij Valero over te nemen. “Aan deze verklaring zat een aantal harde deadlines verbonden, waaronder
dat zij uiterlijk 30 november een go of no go moesten geven”, vertelt Arends. En dat heeft Citgo nu een week eerder
gedaan. “Er zijn veel gesprekken geweest op zowel technisch, economisch, milieu en zelfs juridisch gebied en deze
week heeft Citgo hun besluit laten weten dat zij met het project zullen doorgaan.”
Op de vraag of zij de fabriek niet te oud vinden, reageert Arends: “Helemaal niet. Citgo heeft laten weten dat zij het
bedrijfseconomisch gezien de perfecte plaats vinden voor een business. Ze vinden het zelfs bijzonder om te zien dat
de olieraffinaderij in zo’n goede staat verkeert, terwijl hij al honderd jaar oud is en ruim drie jaar niet gewerkt heeft.
Hij is goed onderhouden.”
Nu gaan de onderhandelingen plaatsvinden over de ‘heads of agreement’ waarvan de deadline staat op 31 december.
In de aankomende weken wordt gewerkt aan een overeenkomst over het businessmodel.

27 november: Nieuw cruiseschip op Aruba
ORANJESTAD — Voor de eerste keer deed het cruiseschip Mein Schiff 3 Aruba aan. Het schip is van TUI cruises en
heeft Malta als thuishaven. In juni 2014 werd het schip in de vaart genomen en nu heeft het ook Aruba als
bestemming. Daarmee gaat het aantal cruisetoeristen voor volgend jaar omhoog. Aruba Tourism Authority (ATA) laat
weten dat ze nu al op een stijging van 9 procent zit ten opzichte van dit jaar door meer en grotere schepen. Op Mein
Schiff 3 passen 3753 passagiers en meer dan 1000 man personeel met 39 verschillende nationaliteiten, vooral
Filippino’s, Indonesiërs en Duitsers.

Duurzame energie
03 november: Boten op biodiesel
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ORANJESTAD — De boten van Jads Dive Center Aruba varen voortaan op biodiesel van Antilla Energy. In
aanwezigheid van AVP-fractieleider Rene Herdé kregen zij een grote sticker op de boot geplakt en de eerste jerrycan
met biodiesel. Patricia Mitton, managing director van Antilla Energy, en Abe Dyck , executive director, spraken de
wens uit dat steeds meer bedrijven deze milieuvriendelijke brandstof zullen gaan gebruiken. Antilla Energy heeft als
doel om uiteindelijk zo’n 23 miljoen liter per jaar te gaan produceren. De biodiesel wordt gemaakt uit oude kookolie
van onder meer restaurants, die wordt gemixt met gewone diesel. Deze brandstof kan volgens Antilla, in combinatie
met energiebesparende maatregelen en de productie van andere duurzame energie door wind en zon, zorgen voor
een duurzaam Aruba dat in 2020 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

06 november : Hindervergunning windmolenpark vorige maand gewijzigd
ORANJESTAD — In 2017 is Aruba een tweede windmolenpark rijker. Dat stelt Urirama windpark-directeur Henk
Hutting. Justitie-minister Arthur Dowers keurde vorige maand het wijzigen van de bestaande hindervergunning voor
het park goed. Het plaatsen van sterkere windmolens is toegestaan. Belanghebbenden werden hierover niet
persoonlijk op de hoogte gesteld. De buurtbewoners gaan wederom bezwaar aantekenen tegen de verleende
vergunning en starten mogelijk een nieuwe rechtszaak.
De bestaande hindervergunning is vorige maand door Justitie-minister Dowers gewijzigd en laat nu windmolens van
3.3 megawatt toe. Dat laat George Croes, directeur van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DJWZ), aan Amigoe
weten. Hutting stelt dat de buurtbewoners en belanghebbenden hierover allen zijn bericht, maar dit blijkt niet zo te
zijn.
Advocaat Miriam Malmberg, vertegenwoordiger van de buurtbewoners, laat weten dat zij het nieuws onlangs in de
wandelgangen heeft moeten vernemen van één van haar collega’s. “Ik moest het horen van mijn collega-advocaat. Het
was correcter geweest als ze ons, ongeacht de bezwaarbrief, hiervan op de hoogte hadden gesteld.” Malmberg nam
direct contact op met DWJZ om een kopie te krijgen van de beschikking. “Maar die kregen we niet gelijk, want we
moesten hiervoor eerst toestemming krijgen van de directie”, vertelt de advocaat. “Voor mij is dat een onbekende
procedure en het komt niet transparant over. Wij zijn belanghebbenden, die horen een kopie te krijgen.” Inmiddels
bezit zij de beschikking. “Hij staat op 19 oktober, dus we hebben tot eind november om hier bezwaar tegen te
maken.”
Ook Evelyn Wever-Croes die een Urirama-bewoner vertegenwoordigt, vertelt dat zij het nieuws deze week via de
media moest vernemen. “Ik heb het net gelezen op een website, ook de bewoner zelf wist hier niets vanaf. Heel
vreemd en zelfs kwalijk.” DWJZ-directeur Croes meldt dat de buurtbewoners inderdaad nog een brief van de minister
moeten ontvangen. Op de vraag waarom dit zo lang duurt, reageert hij: “Ik denk dat het gewoon bureaucratie is, de
ambtelijke molen is traag.”
Malmberg gaat er vanuit dat naast de bestaande rechtszaak over de windmolens, er weer een nieuwe rechtszaak
komt vanwege de gewijzigde vergunning. Ook Hutting verwacht een nieuwe rechtszaak. Hij denkt dat dit proces
ongeveer een jaar gaat duren. “En dan zullen we in 2017 gaan bouwen”, aldus Hutting.

Onderwijs
06 november: ‘Beheersing Nederlands van levensbelang’
ORANJESTAD — Docenten van Colegio Arubano ontvingen deze week een brandbrief van hun rector, Hans
Timmermans, waarin hij zijn zorgen uit over het Nederlands van de studenten. ´Een zorgelijk dossier´, noemt hij het.
Hij vindt dat docenten de plicht hebben om in elke schoolsituatie Nederlands te spreken met de leerlingen en wil dat
hier in de komende maanden op elke school beleid voor wordt ontwikkeld.
Timmermans begint zijn brief met een verwijzing naar de leerlingen die afgelopen zomer naar Nederland vertrokken.
“Een mooie foto in de krant van de minister van Onderwijs, die op het vliegveld afscheid komt nemen van de
leerlingen, voor het merendeel leerlingen van het Colegio Arubano die naar Nederland vertrekken. De minister
verwacht dat veel van deze leerlingen over vier jaar met een diploma naar Aruba zullen terugkeren.” Maar de
minister weet eigenlijk wel beter, volgens hem. “De cijfers van de afgelopen jaren laten anders zien: minder dan 30
procent van de leerlingen slaagt erin om in vier jaar een bachelor af te ronden. Schrikbarende cijfers!”
Volgens Timmermans rijst dan ‘natuurlijk’ de vraag hoe dit kan. “De Arubaanse leerlingen komen met een door
Nederland erkend vwo- of havodiploma naar Nederland, voldoen in hoofdlijnen aan de eisen die ook in Nederland
aan het diploma gesteld worden en toch scoren onze leerlingen zo veel slechter dan hun Nederlandse
leeftijdgenoten.”
Hij somt hiervoor allerlei oorzaken op: de Arubaanse cultuur versus de Nederlandse cultuur, het eilandgevoel
tegenover het internationale karakter van Nederland en het klimaat. “Een decaan van de Haagse Hogeschool vertelde
mij deze zomer dat de Antilliaanse studenten niet naar college gingen op dagen dat het regende.” Maar de
hoofdoorzaak ligt toch bij de onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Leerlingen van Colegio Arubano
beheersen het Nederlands niet tot slecht!”
“Het enige wat ik voor ogen heb, is het succes van onze leerlingen in Nederland. Door soms in de klas of in
gesprekken met leerlingen onze toevlucht te nemen tot het Papiaments of bij officiële gelegenheden heel veel in het
Papiaments te doen, zijn we bijna medeverantwoordelijk voor het feit dat zoveel leerlingen in Nederland falen. Een
goede beheersing van de Nederlandse taal is voor het slagen in Nederland voor onze leerlingen van levensbelang.”
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Ook vindt hij dat de Arubaanse samenleving er niet mee geholpen is dat veel mensen gefrustreerd en zonder diploma
uit Nederland terugkomen.
Desgevraagd geeft Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar aan dat zij de brief niet heeft gehad en dat het
een interne kwestie betreft. Op de vraag of zij zich dan geen zorgen maakt, antwoordt ze: “Uiteraard, maar er zijn nog
zoveel meer factoren die een rol spelen, waaronder het onderwijssysteem in Nederland en bijvoorbeeld heimwee.
Ook zijn er momenteel bijna 150 verschillende Engelstalige bachelorprogramma´s in Nederland.” Over de 30 procent
geslaagden zegt ze: “Dat percentage betreft het aantal leerlingen dat in één keer slaagt. Dat wil niet zeggen dat
studenten uiteindelijk niet slagen. We weten dat onze studenten langer nodig hebben om te slagen in Nederland.”
Wat betreft het beleid geeft ze aan dat met verschillende scholen, waaronder Colegio Arubano, reeds verschillende
mogelijkheden worden onderzocht. Ze vindt het opmerkelijk dat deze brief voorbijgaat aan de eerder, door de rector,
gestelde opties van onder andere tweetalig onderwijs voor studenten die niet in Nederland gaan studeren.

16 november: Betalingsregeling Nederlandse studieschuld
ORANJESTAD — De Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), houdt in november voorlichtingsavonden voor
Arubaanse ex-studenten over de aflossingsmogelijkheden van hun studieschuld. Voor ex-studenten die voor hun
studie in Nederland studiefinanciering ontvingen, een betalingsachterstand hebben en waarvan het adres op Aruba
bij DUO bekend is, biedt DUO een eenmalige betalingsregeling op maat aan. De dienst berekent die draagkracht aan
de hand van inkomensgegevens. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Nederland
werd eerder toegezegd meer aandacht te besteden aan ex-studenten in financiële problemen. Daar geeft DUO nu
gehoor aan.

Diversen
03 november: Laat je gezicht zien
ORANJESTAD — ‘30 Gezichten van Aruba’, zo heet een fotoproject van de Nederlandse fotojournalist Raymond
Rutting. Hij is momenteel op Aruba om foto’s te maken van mensen die op Aruba geboren zijn. Het doel is om dertig
portretten vast te leggen van opmerkelijke Arubaanse gezichten. Die foto’s worden gebruikt voor een expositie over
dertig jaar Status Aparte in Museum Hilversum in Nederland, die daar in 2016 te zien zal zijn. Aruba Tourism
Authority (ATA) werkt met Rutting samen.

13 november: Silver Slugger Award voor Bogaerts
ORANJESTAD — Xander Bogaerts heeft een American League Silver Slugger-award gewonnen. Hij is met zijn 23 jaar
de op twee na jongste honkballer ooit die deze prijs wint, meldt de Boston Herald. Honkbalclub Boston Red Sox, waar
Bogaerts speelt, feliciteert hun speler onder andere op sociale media: ‘Congrats to Xander Bogaerts on being named a
2015 Silver Slugger Award winner!’ Op Aruba maakt ook de Xander Bogaerts Dare to Dream Foundation het winnen
van de prijs door Bogaerts met trots bekend: ‘Congratulations Xander! You deserve all the best!!’
De jongste winnaar ooit was Alex Rodriquez (20 jaar in 1996) en daarna komt Cal Ripken Jr ( 22 jaar in 1983). De
Silver Slugger Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de negen beste aanvallende spelers in de American League en in
de National League. De winnaars worden gekozen door de coaches en managers uit de Major League Baseball (MLB),
waarbij ze niet voor hun eigen spelers mogen stemmen. De eerste keer dat de Silver Slugger werd uitgereikt, was in
1980. De prijs is een zilveren honkbalknuppel.

30 november: Windsurfwereldkampioen slalom
ORANJESTAD — Windsurfer Sarah-Quita Offringa mag zich officieel de PWA Women’s Slalom World Champion 2015
noemen. Ze liet in Nieuw-Caledonië (ten oosten van Australië) de Franse concurrent Delphine Cousin (Frankrijk) en
de Turkse Lena Erdil achter zich in de Airwaves Noumea Dream Cup, georganiseerd door de Professional
Windsurfers Association (PWA). Het is voor Offringa de tweede keer dat ze deze wereldtitel wint. ‘Omdat ik gisteren
te enthousiast was om iets te schrijven’, reageerde Offringa een dag later op sociale media. “Toen ik de lange reis naar
Nieuw-Caledonië maakte, was de titel al binnen bereik doordat ik al twee andere evenementen had gewonnen. Maar
de zenuwen en de onzekerheid sloegen toe, wat als het allemaal mis gaat?” Offringa beschrijft het moment dat de
groene vlag omhoog ging en ze geen andere keuze had dan ervoor te gaan. “En aan het eind blijkt dat het één van mijn
beste races sinds lange tijd is.”

30 november: Mikel Schreuders plaatst zich voor Rio
ORANJESTAD — Zwemmer Mikel Schreuders heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen volgend jaar in Rio
de Janeiro, Brazilië. De internationale zwembond Fina had voor de 200 meter vrije slag een kwalificatietijd van 1
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minuut, 51,75 seconden (1.51.75) gezet en Schreuders zwom daar net onder, in een tijd van 1.51.17. Hij zwom deze
tijd tijdens een kampioenschap in de Dominicaanse Republiek, waar donderdag zwemmer Allyson Ponson zich ook
namens Aruba kwalificeerde. Schreuders is hiermee de tweede zwemmer en de vijfde sporter die zich namens Aruba
voor de Olympische Spelen heeft gekwalificeerd. Ook Anahi Schreuders deed het op hetzelfde toernooi uitstekend. Zij
won op de 50 meter en 100 meter borstslag een gouden medaille.
* * * * * * *
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