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TEN GELEIDE
Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de mei 2014-editie aan van Voor u gelezen… Met
een bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Het
Koninkrijksjeugdparlement vond dit jaar plaats op Sint Maarten. Het parlement concludeert met stevig
pleidooi voor Onderwijs en cultuur, kinderrechten en duurzame economie. Verder gaan de gesprekken
door tussen de regering en Valero over de toekomst van de raffinaderij. Gedurende mei was er veel
aandacht voor de financiele situatie van Aruba. Wij nemen in deze editie het laatste artikel daarover in
de Amigoe op. Het overlijden van Wubbo Ockels heeft ook op Aruba voor veel reacties gezorgd. Voor
meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. En zie onze vernieuwde
website www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier!

Koninkrijk- en EU-relaties
Amigoe 24-05-14: ‘Op korte termijn een Koninkrijks-Carrière Website’
ORANJESTAD — Onderwijs en cultuur, kinderrechten en duurzame economie zijn volgens het
Koninkrijksjeugdparlement (KJP) de drie thema’s die de komende jaren in de samenwerking binnen het
Koninkrijk bijzondere aandacht verdienen. De ontwikkeling van een Koninkrijks-Carrière Website in
samenwerking met hogescholen en universiteiten is één van de maatregelen uit de slotverklaring die
hieraan een bijdrage moet gaan leveren.
Jongeren gaan dus zelf vorm geven aan de toekomst van het Koninkrijk. Dat is een van de belangrijkste besluiten
van het evenement waar 50 jongeren uit het Koninkrijk drie dagen lang debatteerden over de drie voor hen
belangrijke thema’s.
Concreet
In drie korte presentaties gaven de jongeren aan hoe ze de drie thema’s verder concreet willen uitwerken.
Concreet omgaan met vraagstukken is ook wat KJP vraagt van de verantwoordelijke bestuurders. Zij wil dat deze
bij debatten over koninkrijksrelaties, ‘meer dan nu gebruikelijk’, zich concentreren op concrete uitdagingen die alle
burgers, en met name jongeren, in hun dagelijks leven raken. En natuurlijk dat KJP ‘in het bijzonder en jongeren
in het algemeen’ betrokken worden bij alle vraagstukken met betrekking tot het Koninkrijk en koninkrijksrelaties.
Ernstig tekort
Het doel van de Carrière-website, met daarin opgenomen een mentor- en buddysysteem, is om aanstaande
studenten op de eilanden te helpen een goede studiekeuze te maken als ze overwegen in Nederland te gaan
studeren. Volgens de jongeren schiet de informatie daarover nu namelijk ‘ernstig tekort’. Om onder andere dit
initiatief te kunnen uitvoeren, roept KJP ‘allereerst de verantwoordelijke bestuurders in het Koninkrijk op tot het
beschikbaar stellen van een structureel en gewaarborgd meerjarig budget voor het Koninkrijksjeugdparlement
door de landen van het Koninkrijk’, zo staat te lezen in de slotverklaring die prinses Beatrix als eerste in ontvangst
nam.
Braingain

Een ander actiepunt is het tegengaan van de ‘braindrain’ op de eilanden door meer samenwerking tot stand te
brengen tussen instellingen voor hoger onderwijs in alle delen van het Koninkrijk. Dit omdat de Caribische delen
van het Koninkrijk investeren in hun jongeren om in Nederland te studeren, maar velen van hen keren daarna niet
terug. Daardoor leveren ze geen bijdrage meer aan de verdere ontwikkeling van hun land, dat wel in hen heeft
geïnvesteerd. Studenten moeten dus gemotiveerd worden om zelf die studies te kiezen die bijdragen aan de
ontwikkeling van het Caribische deel van het Koninkrijk. Een van de KJP-jongeren zei het zo: “Let’s stop the
braindrain and start the braingain.”
Identiteit
Om meer en betere kennis en bewustwording van elkaar te krijgen, komt er een Koninkrijks Jeugd Kanaal op
YouTube. Hier kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar zelf gaan zorgen voor populaire video’s. De eerste video moet
in december online gaan. Het doel is een ‘koninkrijksidentiteit’ te creëren.
Voortzetting
Omdat er van diverse kanten tijdens deze drie dagen KJP aangedrongen werd op voortzetting van het initiatief,
stelde onderwijsminister en teamcoach van het Arubaanse debatteam, Michelle Hooyboer-Winklaar, Aruba
kandidaat voor een volgende editie die mogelijk in 2017 georganiseerd wordt. Voorzitter van het Nationaal Comité
200 jaar Koninkrijk, Ank Bijleveld, zegde toe namens het Nationaal Comité voortzetting van het KJP-initiatief in
een brief te zullen aankaarten bij de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk.

Amigoe 26-05-14: Arubaanse opkomst voor EU-verkiezingen zeer laag

ORANJESTAD — Het kantoor van VNO ontving vorige week 886 stemformulieren van de 1077 geregistreerde
Arubaanse kiesgerechtigden voor het Europese Parlement. Uiteindelijk bleken er toch nog een aantal
stemformulieren ongeldig te zijn en werden er in totaal 869 geldige stemmen uitgebracht. In vergelijking met
2009, toen Aruba voor het eerst deelnam aan de Europese verkiezingen met 19.000 inschrijvingen, is de opkomst
zeer laag te noemen. Net als in Aruba, zoals Amigoe vorige week berichtte, werd het CDA ook in Curaçao de
grootste partij. In St. Maarten won D66. De PVV van Geert Wilders kreeg in totaal 42 stemmen, waarvan 21
Arubaanse. Van de in totaal 265 Caribische stemmen voor D66 waren er 110 van Aruba. Nederland stemde
afgelopen donderdag en zondagavond sloot om elf uur de laatste Europese stembus in Italië. De PVV haalde

overigens vier Europese zetels in plaats van de in de peiling voorspelde drie. Het CDA krijgt vijf zetels en D66
vier.

Financiën en economie
Amigoe 08-05-14: Regering en Valero over toekomst raffinaderij
ORANJESTAD — De regering heeft de afgelopen dagen overleg gevoerd met vertegenwoordigers van
olieraffinaderij Valero in San Nicolas. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de raffinaderij. Een
commissie gaat in de komende maanden evalueren wat de mogelijkheden zijn.
Minister Mike de Meza van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu zegt dat er een commissie in
het leven wordt geroepen die in de komende maanden gaat evalueren of de raffinaderij nog toekomst heeft en zo
ja, op welke manier. Als de raffinaderij helemaal sluit, dan moet ook besloten worden wat er met het terrein gaat
gebeuren. Tijdens de gesprekken met Valero is weinig concreet nieuws naar voren gekomen. Enkele
oliemaatschappijen zijn nog altijd geïnteresseerd in overname van of samenwerking met Valero. Andere
mogelijkheden zijn het ombouwen van de raffinaderij in een faciliteit voor de petrochemische industrie of
alternatieve energie.
Transshipment
De Arubaanse raffinaderij werd in 2004 door Valero gekocht. In 2009 en na een herstart opnieuw in 2012 werd de
olieraffinage gestopt wegens gebrek aan winstmarges op het geproduceerde eindproduct. Het bedrijf zette de
raffinaderij in de verkoop maar beloofde wel onderhoud te blijven plegen om een herstart te vergemakkelijken en
zo potentiële kopers niet af te schrikken. In de tussentijd wordt de raffinaderij gebruikt voor transshipment, als open overslagplaats van petroleumproducten, met een capaciteit van 12 miljoen olievaten in 63 opslagtanks en een
haven die de gigantische olietankers kan verwerken. Deze op- en overslag is wel lucratief en blijft vooralsnog
gewoon doorgaan, zo concludeert de regering uit de gesprekken met Valero deze week.

Amigoe 28-05-14: Financiënnota Landsbegroting 2014: Uitspraken met grote
gevolgen
ORANJESTAD — Geconcludeerd kan worden, dat een duidelijke visie over hoe deze overheidscrisis moet
worden bestreden, in de nota ontbreekt. Er wordt veel gesproken over gederfde inkomsten, terwijl de
structureel te hoge uitgaven nauwelijks worden genoemd. De te hoge uitgaven worden achteraf
gelegitimeerd door de genomen maatregelen om de koopkracht op peil te houden. De indruk wordt
gewekt dat er sprake is van paniekvoetbal.
Het doeltreffend imago van de regering moet tegen elke prijs in stand worden gehouden. Het noodzakelijke licht
in de duisternis ontbreekt. Het wezenlijk verlagen van de staatsschuld blijft vaag en lijkt weer structureel te
worden verplaatst naar een steeds wijkende toekomst. De kosten van de PPP worden niet genoemd. Het creëren
van financiële meevallers is nog niet gelukt.
Verder kunnen de volgende maatregelen worden verwacht. 1. Verhoging van de AOV-leeftijd, de
premieloongrens, de premies van de werkgever en de werknemer. 2. Verhoging bbo, winstbelasting en
grondbelasting. Een onroerend goedbelasting zoals de WOZ (waardering onroerend goed in Nederland) kan ook
nog worden ingevoerd. 3. Invoering landsverordening ketenaansprakelijkheid belastingen en premies. 4.
Verhoging Apfa-pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar en aanpassing jaarlijkse pensioenopbouw van 2 procent
naar 1,75 procent tot maximaal 70 procent van het gemiddelde loon. 5. Mogelijke invoering VUT-regeling in

verband met vervroegd pensioen voor de oudere ambtenaar. Hoe dat moet worden gefinancierd wordt niet
uitgelegd. 6. Inhaalmanoeuvre ambtenaren slechts mogelijk in combinatie met Apfa-hervorming. Waarom moet
het APFA hervormd worden en hoe kan dat de ambtenaren worden uitgelegd? 7. Verlagen overheidspersoneel
door natuurlijk verloop en het niet verlengen van arbeidscontracten, onderwijs is uitgezonderd. 8. Voor personeel
in de overtolligheidspool zal een wachtgeldregeling worden ingevoerd. Hoe moet die worden gefinancierd? 9.
Rationalisering schoonmaak contractploegen. Hoe moet dat gebeuren? 10. Rationalisering duurtetoeslag. Hoe
moet dat gebeuren? 11. Bezuinigen op aanschaf: a. kantoorinventaris; b. telefoon, fax internet; c. deskundig
advies; d. overige kosten; e. subsidies en overdrachten. Hoe dat moet gebeuren wordt niet vermeld. De gevolgen
van die plotselinge vermindering zijn niet in kaart gebracht. Hoe beïnvloedt dat de bejaardenzorg? 12. Verlagen
overwerk KPA, brandweer en KIA. De gevolgen zijn niet afgewogen. 13. AZV-landsbijdrage maximaal 105 miljoen
florin. Hierdoor wordt de AZV bevoegd tot het invoeren van een eigen bijdrage. De AZV wordt dus een jaarlijkse
loterij. Wat is wel verzekerd en wat niet. 14. Serlimar: invoering vuilnisophaalbijdrage van 25 florin per maand. 15.
Vermindering aantal personen die onderstand ontvangen. Welke criteria worden aangelegd? De bestaande
criteria waren al heel streng. 16. Vermindering sportsubsidies. 17. Bezuiniging op innovatieprojecten van Directie
Onderwijs. 18. Bezuiniging door efficiëntere bedrijfsvoering directies en diensten. Hoe moet dat gebeuren? 19.
Vermindering bedrijfsbenodigdheden Landslabaratorium. Hoe moet dat gebeuren? 20. Verlaging exploitatie- en
projectsubsidies (niet onderwijs). Hoe moet dat gebeuren? 21. Aanscherping verstrekking en incasso
studieleningen. De meeste bezuinigingen zijn in het verleden al uitgeprobeerd, maar werden niet doorgezet door
de ambtenaren, regering en Staten. Structurele aanpassingen zijn te lang uitgesteld.
Structureel
Structurele aanpassingen in de nota zijn: de AOV, het Apfa-pensioen, invoering ketenaansprakelijkheid, aanpak
overtolligheidspool en algehele herziening belastingsysteem. Structurele aanpassingen die ontbreken zijn:
wijziging van de bestuursorganisatie, zoals aantal ministers en maximale bezetting van hun bureaus. Afschaffing
25 procent toelage. Wijziging van het overheidsapparaat, kerntaken. Herziening arbeidsvoorzieningen en
salarisstructuur van politici en ambtenaren. Daadwerkelijke invoering ‘deugdelijk’ bestuur. Verbetering financieel
beheer. Invoering van een Rijksrekenkamer, Rijksplanbureau en zo meer. Verbetering samenwerking binnen het
Koninkrijk bij grensbewaking, onderling personenvervoer, visa en werk- en verblijfsvergunningen. Bescherming
van het milieu en voldoende afvalverwerking, een milieuheffing voor huurauto’s is te weinig. Flexibilisering,
verruimen en opschalen van de arbeidsmarkt.
Toekomstbestendig Aruba
Misschien is het goed een prijsvraag uit te schrijven en elke burger te vragen wat hij of zij zou doen om de huidige
problematiek verantwoord op te lossen als hij één dag minister-president, minister van Financiën en minister van
Economische Zaken zou zijn. De regering zou de adviezen van de Algemene Rekenkamer vooral voor wat betreft
de doelmatige werking van de ministeries moeten opvolgen. Vaak doen regering en parlement maar wat, zonder
te weten waar ze aan beginnen of wat ze veroorzaken, zegt Laurens Berentsen in Het Financieele Dagblad van
24 mei 2014. Het gebruik van rekenkundige modellen heeft een keerzijde. Steeds moet worden gecontroleerd of
de aannames nog wel corresponderen met wat er gebeurt in de samenleving. Gaat het om een conjuncturele
neergang in Aruba of om een structureel probleem? Wordt er gekeken naar probleemoplossende toepassingen
en worden die ook ingevoerd?
Enige suggesties
In ieder geval moet het onderwijs verbeterd worden zodat onze jeugd in een snel veranderende samenleving
zinvol en redelijk betaald werk kan doen. Trots zijn op het succes van een ander moet worden aangemoedigd, om
daar wat van te leren zonder afgunst, lijkt nuttig. Elke maatregel dient een bijpassende kostenverantwoording te
hebben en een duidelijke en verantwoorde financieringslijn. Extra heffing op de salarissen van Statenleden en
ministers lijkt noodzakelijk. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de ontstane situatie, waarvoor de rekening tot nu

toe uitsluitend bij de burgers wordt gelegd. Geen douceurtjes meer voor de ‘ amigocratie’. Tabel 3.4 op pagina 23
van de financiële nota laat zien dat de overheidsschuld in 2014 zal stijgen tot bijna 80 procent van het bbp. Hoe
het begrotingstekort toch feitelijk kan afnemen wordt niet verklaard. Gezien de hoge kosten van de bezuinigingen
is het essentieel dat Aruba tegen gunstige voorwaarden met hulp van Nederland kan lenen. Zo niet dan raken
Land en bevolking aan de bedelstaf, uitgezonderd de politieke elite, die toch het goede voorbeeld zou moeten
geven. Een minder opgepoetste versie van de werkelijkheid is geboden. Er wordt zoveel invloed uitgeoefend on
line en off line dat de burgers een enorme behoefte hebben gekregen aan realiteit. Schijn bedriegt toch meestal?
Sociaal wenselijk suggereren dat er een perfecte configuratie, constellatie, context en existentie bestaan, is niet
alleen op Facebook zo verleidelijk. Lees Machiavelli er maar op na. De bestaande ambiguïteit moet inzichtelijk
worden gemaakt, ook in de Financiële Nota bij de begroting van 2014.

Diversen
Amigoe 05-05-14: Stille tocht voor Boy Ecury
ORANJESTAD / WAALSDORPERVLAKTE — De jonge Arubaanse verzetsstrijder Boy Ecury werd gisteren
tijdens een stille tocht op Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Nederland herdacht. Hij werd hier op 6
november 1944 door de Duitsers gefusilleerd. Bij de kranslegging waren namens het Arubahuis de
gevolmachtigde minister van Aruba Alfonso Boekhoudt en het hoofd van de afdeling Onderwijs Samuel Dumfries
aanwezig, samen met een aantal Arubaanse studenten. Aruba staat elk jaar stil bij de Dodenherdenking in
Nederland. Tijdens de twee minuten stilte (om acht uur ‘s avonds lokale tijd) worden op verschillende plaatsen in
Nederland de oorlogsslachtoffers herdacht die zijn gevallen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in
Amsterdam. Op Aruba werd door gouverneur Fredis Refunjol een krans gelegd bij het Oorlogsmonument.
Vandaag, 5 mei, viert Nederland Bevrijdingsdag.

Amigoe 12-05-14: Mito Croes mogelijke kandidaat Raad van State
ORANJESTAD — Mito Croes is volgens dagblad Bon Dia in beeld als mogelijke opvolger van Hubert Maduro,
voorzitter van de Electorale Raad in Aruba, die tot maart in de Raad van State in Nederland zat. Mito Croes is
geboren in 1946 en deed in 2009 mee aan de Europese Verkiezingen als kandidaat voor het CDA. Croes gaf
onder andere leiding aan het departement Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen en was
wetenschappelijk hoofdmedewerker Staats- en Bestuursrecht aan de universiteit van de Nederlandse Antillen.
Ook was hij minister van Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen en tijdelijk ook minister
van Justitie. Van januari 1986 tot februari1989 was hij minister van Welzijnszaken van Aruba en tussen 1994 en
2001 was hij Gevolmachtigd Minister van Aruba in Nederland. Croes is van huis uit jurist en is momenteel
juridisch adviseur en mediator, geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Amigoe 15-05-14: Parkeren onder zonnepanelen
ORANJESTAD — De bouw van het zonnepark op luchthaven Reina Beatrix is voor meer dan de helft
voltooid. Binnenkort kunnen bezoekers al wel onder een deel van de zonnepanelen parkeren. Na de
zomer moet het park helemaal af zijn.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van elektriciteitskabels voor verlichting en
bewakingscamera’s. Beide erg belangrijk voor de parkeergarage, aangezien het donker zal zijn vanwege de
overkapping. Naast de groene energie is het voordeel dat de auto’s niet in de volle zon staan. Dat laten Frank
Hoevertsz, directeur van Utilities en Elmar-directeur Robert Hendriquez gistermiddag weten.

“De bouw van het zonnepanelenpark duurt langer dan bij andere parken aangezien het bij het vliegveld is. Hier is
met name camerabeveiliging, maar ook verlichting erg belangrijk.” Het zonnepark wekt naar verwachting 3,3
megawatt aan energie op. Hiermee kunnen volgens Elmar ongeveer 1500 huishoudens voorzien worden van
elektriciteit.

Amigoe 16-05-14: ‘Arubanen zijn overwegend Indiaans’
ORANJESTAD — Oswald Wever presenteert zaterdagochtend 24 mei zijn boek ‘Genetic structure of the
Aruban population:three origins’. Samen met de University of Puerto Rico (UPR) en Instituto Venezolano
de Investigaciones (IVIC) deed internist Wever in de periode van 2003-2011 DNA-onderzoek onder de
Arubaanse bevolking. De bevindingen heeft hij in boekvorm vastgelegd.
De boekpresentatie wordt gehouden in Aruba Surfside Marina onder leiding van professor Ashley Duits. De
auteur geeft een verhandeling over zijn werk dat oorspronkelijk in de Engelse taal is geschreven. Om zijn werk
kracht bij te zetten en het Arubaanse volk te bereiken, werd zijn onderzoek in vereenvoudigde vorm naar het
Papiaments vertaald. “Een werk dat op Aruba beschouwd mag worden als de eerste vertaling van een
wetenschappelijk onderzoek naar de moedertaal Papiaments. Het bewijs dat het Papiaments zich uitstekend
leent als wetenschappelijk onderzoektaal”, aldus Ofelia Paris-Wever, die het evenement organiseert.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd door de Europees-Nederlandse historicus Johan Hartog geregistreerd
dat vanaf 1795 het Arubaanse volk was gevormd door het samengaan van de Nederlandse kolonist en de
oorspronkelijke bewoner: het Indiaanse volk. Mitochondriaal (mt) DNA-onderzoek bleek echter noodzakelijk om
voor eens en altijd de verscheidene theorieën uit de weg te ruimen, die beweren dat het Indiaanse volk op Aruba
is uitgeroeid.
De schrijver neemt in zijn boek de lezer mee het pad op van de historische genetische ontwikkeling van het
Arubaanse volk tot het jaar 2011. Zijn studie werd onderworpen aan de evaluatie van medisch-immunoloog
professor Duits, die als belangrijkste bevinding van dit werk aangeeft: de hechte band tussen het Arubaanse volk
en de Indiaanse bevolkingsgroepen aan de overkant van de kust. Het onderzoek geeft naar eigen zeggen
glashelder aan dat ook bij het Arubaanse volk de genetische erfelijkheid van het mtDNA werd en wordt
overgedragen door haar Indiaanse moeder. “Geen veronderstelling of twijfels meer, maar de feitelijke
constatering dat het Arubaanse volk voor wat betreft het mtDNA overwegend van Indiaanse afkomst is. Sterker
nog, dat de Indiaanse genen generaties lang bij het Arubaanse volk zullen blijven voortleven.”

Amigoe 17-05-14: Geslaagde duurzame Arubaanse landing
ORANJESTAD — De eerste duurzame vlucht - gevlogen op biobrandstof - naar het Caribisch gebied zit
erop voor KLM. Het programma van deze eerste ‘groene’ vlucht eindigde echter niet bij de geslaagde
landing, want vanmorgen is er een ronde tafel-bijeenkomst over duurzaamheid, de finalisten van Green
Aruba Challenge presenteren hun inzendingen en aansluitend vliegt de delegatie door naar Bonaire om
daar zondag een natuurgebied te bezoeken.
Aruba verwelkomde de eerste biofuel-vlucht van KLM onder andere met vlaggen op de rotonde bij de luchthaven
van de Europese Unie, Nederland, Aruba en KLM. Senior-purser op deze vlucht was de Arubaanse Jessica
Croes - zo meldt de secretaris van de ministerraad Nicole Hoevertsz op haar Facebook - en de purser liep na het
openen van de vliegtuigdeuren samen met KLM-topman Camiel Eurlings als eerste de vliegtuigtrap af.
Premier Mike Eman (AVP) verwelkomde het gezelschap dat in het luchthavengebouw een presentatie kreeg van
het project biometrie en pre-clearance. Met het scannen van gezichten in combinatie met paspoortcontrole

moeten passagiers makkelijker en vooral sneller kunnen inchecken om naar Europa te vliegen. De bedoeling is
dat eind dit jaar een selecte groep passagiers via pre-clearance kan reizen.
Ruim negen uur daarvoor, vlak voor vertrek vanuit Amsterdam, was er op Schiphol nog een bijeenkomst waar de
gouverneur van Aruba Fredis Refunjol en de gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland Alfonso Boekhoudt
bij waren. Eurlings hield een toespraak en toonde zijn waardering voor Aruba als eiland vol ambities op het
gebied van duurzaamheid. “Dat maakt Aruba een goede partner om mee samen te werken. De aanwezigheid van
de gouverneur en de gevolmachtigde minister benadrukken het belang van deze dag.” Toerismebureau ATA
stond bij de gate en gaf elke passagier een goody bag mee.
Vandaag is het officiële programma op Aruba gericht op presentaties van de finalisten van Green Aruba en op
een ronde tafel-bijeenkomst in het Edward Cheung Center. Daarna vliegt de delegatie (KLM, Schiphol,
Wereldnatuurfonds en de regering van Aruba) naar Bonaire. Daar brengen ze op uitnodiging van het WNF een
bezoek aan een door WNF/KLM beschermd natuurgebied. Rond zeven uur ‘s avonds opent Eurlings een nieuwe
lounge op Bonaire Airport en daarmee eindigt het ‘groene’ programma.
Wat kost het
Oppositiepartij MEP grijpt deze ‘groene’ vlucht aan om vragen te stellen over de kosten van het programma. De
oppositiepartij stelt dat het toestel vanuit Nederland ‘met veel fanfare’ op biobrandstof naar Aruba is gevlogen,
maar terugvliegt op gewone kerosine en dus niet duurzaam is. MEP vraagt zich af hoeveel geld de regering heeft
betaald voor deze duurzame vlucht. Aruba is goed bezig met duurzaamheid, maar het moet wel betaalbaar moet
zijn en niet tot nog meer schulden leiden.

Amigoe 19-05-14: ‘Wereld heeft een gids naar een betere toekomst verloren’
ORANJESTAD — “Met het overlijden van Wubbo Ockels verliest de wereld een gids. Iemand die ons de
weg wijst naar een betere toekomst.” Met deze woorden reageert premier Mike Eman op het bericht dat de
68-jarige Ockels zondagochtend is overleden. De oud-astronaut verloor de strijd tegen een agressieve
vorm van nierkanker.
“Als pionier op het gebied van duurzaamheid was hij de stem van ieders geweten. Hij wees ons op onze
verantwoordelijkheid om deze wereld in een betere toestand achter te laten voor toekomstige generaties”, zegt
Eman.
Ockels werd bekend als de eerste Nederlandse staatsburger in de ruimte. Naast ruimtevaarder was hij ook
natuurkundige, piloot en hoogleraar aan de TU Delft. Na zijn ruimtereis in 1986 richtte de wetenschapper zich
vooral op duurzaamheid. In het kader hiervan kwam Ockels met zijn zeiljacht Ecolution, op uitnodiging van de
regering, begin vorig jaar na een lange zeereis aan in de haven van Oranjestad. Het schip wekt zelf energie op en
kan daarmee aan boord een luxe levenstandaard bieden zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Ockels bleef
enkele maanden op Aruba om de regering te helpen bij verschillende duurzaamheidprojecten. Verder promootte
hij zijn visie van Happy Energy. Hij bezocht scholen en overtuigde kinderen dat duurzaamheid niet alleen
noodzakelijk is maar ook leuk kan zijn. “We nemen niet alleen te vroeg afscheid van onze Happy Green Aruba
ambassadeur, maar van een ware vriend”, aldus Eman. De premier benadrukt dat de nalatenschap van Ockels,
zijn doorzettingsvermogen en inspiratie intact moet blijven. Eman sluit af met een quote van John F. Kennedy.
Een tekst die zowel de premier als Ockels vaak heeft gebezigd: “We do them not because they are easy, but
because they are hard.”
Happy Energy staat voor een positieve en duurzame cultuur en streeft naar een samenleving die zoveel mogelijk
gebruik maakt van herbruikbare producten en schone energie. Eind januari schreef hij een gepassioneerde brief
aan de mensheid over zijn visie op de toekomst. In dit manifest doet Ockels een oproep op mensheid, aarde en

natuur vooral als een geheel te zien. “Iedereen is verbonden met elkaar, de natuur en de aarde”, stelt hij. “We zijn
allen astronauten van ruimteschip De Aarde.”

Amigoe 28-05-14: Rechtendiploma Aruba gelijkwaardig aan Nederland
ORANJESTAD — De opleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba
(UA) zijn inhoudelijk en qua niveau vergelijkbaar met die van Nederlandse juridische opleidingen. Dat
stelt de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) na jarenlang onderzoek in een rapport dat
ze deze maand bekendmaakte. “Het rechtendiploma is boven elke twijfel verheven.” De UA maakte deze
‘positieve beoordeling’ gisteren bekend en stelt dat de weg naar verdere internationalisering nu open ligt.
Een trots team van de universiteit (rector Glenn Thodé, waarnemend decaan Viola van Bogaert en medewerkers
Jona Israël en Carlos Bollen) overhandigde in de aula van de universiteit aan Onderwijs-minister Michelle
Winklaar (AVP) het uitgebreide rapport van NVAO. In toespraken legden ze aan pers, rechtenstudenten en
andere universiteitsmedewerkers het bijzondere karakter van deze positieve beoordeling uit.
Europees netwerk
Rector Glenn Thodé verwees naar de bijnaam ‘Mickey Mouse-universiteit’. “We kregen die naam omdat we een
kleine universiteit zijn en omdat de kwaliteit van ons onderwijs niet de kwaliteit van het grote Nederland zou
halen. Maar dit onderzoek van NVAO bewijst het tegendeel.” Volgens Thodé biedt deze positieve beoordeling
onder andere mogelijkheden om meer diensten aan te bieden aan studenten. “Zo kunnen we nu toetreden tot het
netwerk van Eramus + (een Europees netwerk op het gebied van educatie, training, jeugd en sport, red.) en dat
biedt Arubaanse studenten meer kansen op uitwisseling.”
Onderwijsveteranen
De rector prees het team van de rechtenfaculteit dat jarenlang betrokken was bij het doorlopen van het
beoordelingsproces door NVAO. “Het visitatiepanel van NVAO dat onze faculteit onder de loep heeft genomen,
bestaat uit echte onderwijsveteranen die door alles heen prikken. Het vergde van de rechtenfaculteit eerlijkheid,
oprechtheid en lef om alle informatie te delen, maar met een positieve beoordeling tot gevolg.” Eén van die
teamleden is Jona Israël. “Onze rechtenfaculteit moet van studenten academisch getrainde juristen maken. Het
visitatiepanel bekeek of we die kwaliteit bieden en of dat op basis is van een vastgesteld toetsingskader. In dat
kader staan de beoogde eindkwalificaties, met welk personeel en welke voorzieningen we dat doen en of onze
studenten daarmee ook de eindkwalificaties halen.” Israël vertelt dat hij twee jaar lang alle informatie verzamelde
die voor dat toetsingskader nodig is. “Als faculteit moesten we daar zelf een rapport over schrijven. Het
visitatiepanel vond die informatie voldoende genoeg om in november 2013 naar Aruba te komen en te kijken of
de aangeleverde informatie in de praktijk ook klopte.” Als laatste merkt hij op dat de positieve beoordeling niet het
eindpunt is, want ‘deze beoordeling is zes jaar geldig’.
Kwaliteit in de tropen
Waarnemend decaan Viola van Bogaert van de rechtenfaculteit legt uit dat alles draait om de geloofwaardigheid.
“NVAO toetste de geloofwaardigheid van onze faculteit en gaf onze bachelor- en masteropleidingen het keurmerk
‘positief’. Dit is het gouden randje aan het zilveren (50 jaar) feest van dit academisch jaar van UA.” NVAO heeft
als taak om academisch niveau in Nederland en België te waarborgen en om het niveau te stimuleren. “Dat onze
faculteit een positieve beoordeling heeft gekregen, betekent dat Aruba zich dus kan meten met deze landen.
Studeren aan UA is daarmee meer dan studeren in een tropisch klimaat, het biedt ook een gegarandeerde
kwaliteit.”

NVAO doet ook aanbevelingen om de dienstverlening aan studenten te verbeteren. Zo is het advies om de
bibliotheek uit te breiden en om de opleidingen beter te laten aansluiten bij het leven van studenten. De helft van
de studenten studeert aan UA naast een voltijdbaan, terwijl de opleidingen ook voltijd zouden moeten zijn. De
rechtenfaculteit gaat de mogelijkheden onderzoeken om deeltijdstudies aan te bieden.
NVAO is door Nederland en België opgericht om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit
van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen en om opleidingen te accrediteren. Om dit te doen, heeft ze
een toetsingskader opgesteld op basis van internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. Daar worden
universiteiten op onderzocht. NVAO heeft de opleidingen van de Arubaanse rechtenfaculteit getoetst en stelt dus
dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoet en daarmee gelijkwaardig is aan de juridische opleidingen in Nederland en
België.
Geen accreditatie
Volgens de Nederlandse wet voert de Inspectie Onderwijs accreditaties uit in het Nederlandse lager en
middelbaar onderwijs. Voor het hoger onderwijs gelden geen accreditaties, maar positieve beoordelingen en dat
is een taak van NVAO. Daarmee, aldus UA, is een positieve beoordeling door NVAO voor Aruba van groot
belang. Voor de rechtenstudenten betekent dit een officiële internationale waarde van hun diploma.
Andere faculteiten volgen
Twee andere faculteiten, Financieel Economische Faculteit (FEF) en de Faculty of Hospitality and Tourism
Management Studies (FHTM), zitten intussen ook in de voorbereidende fase van beoordeling door NVAO. De
Faculty of Arts and Sciences volgt later.

