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TEN GELEIDE
Hierbij bieden wij u de november 2010 editie aan van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante
berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. De media brachten uitvoerig verslag van het werkbezoek
van premier Eman aan Nederland in november. Tijdens dit bezoek zijn thema’s besproken aangaande financiën,
militaire aanwezigheid op Aruba, Aruba als centrale doorvoerhaven voor Nederlandse bedrijven in de regio en is
een principeakkoord gesloten met TNO. Daarnaast was er ook nieuws over de eerste bijeenkomst van regionale
werkgeversorganisaties. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Wij wensen
u veel leesplezier! Wij maken u attent op de nieuwe website van het Genootschap Nederland – Aruba:
www.genootschapnederlandaruba.nl/.

Koninkrijks en EU-relaties

`
Amigoe 04-11-10: ‘Aruba slechter af met nieuwe rijkswet Personenverkeer’
ORANJESTAD — Aruba, en ook de eilanden die toen nog onder de Nederlandse Antillen vielen, had beter niet
de consensusrijkswet Personenverkeer kunnen blokkeren die het vorige Nederlandse kabinet wenste. Het nieuwe
kabinet-Rutte wil met een wet komen met een toelatingsregeling en daarmee een scherper onderscheid tussen
Nederlanders uit Europa en uit de Cariben.
Dit blijkt uit een gesprek die de Wereldomroep deze week had met oud-minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties Ernst Hirsch Ballin (CDA). De minister was meerdere keren op Aruba, waarbij hij met de
toenmalige MEP-regering sprak over het Nederlandse voornemen tot de consensusrijkswet. De toenmalige
regering verwierp deze resoluut. Hirsch Ballin had ook verkennende gesprekken met de huidige AVP-regering
over het wetsvoorstel. Met dit voorstel was AVP het niet eens, zei premier Mike Eman (AVP) vorig jaar, maar
Aruba zou wel weer aan tafel willen om tot een nieuwe consensusrijkswet te willen komen. Tijdens de
Slotverklaring van het bipartiete parlementair overleg over Koninkrijksrelaties tussen Aruba en toen nog de
Antillen, vorig jaar, werd bovendien afgesproken dat de parlementen bij de regeringen in het Koninkrijk zouden
aandringen op een dialoog over de rijkswet. Een dialoog op basis van gelijkwaardigheid, aldus de parlementen .
De MEP-fractie was het hiermee niet eens en verliet toen demonstratief de vergadering.
Over de plannen van het nieuwe kabinet voor het personenverkeer in het Koninkrijk zegt de oppositiepartij nu dan
ook dat ze voor deze ontwikkeling al lang heeft gewaarschuwd. Als er straks weer een debat in de Tweede
Kamer komt over de nieuwe Rijkswet Personenverkeer, zo waarschuwt parlementariër Ady Thijsen (MEP), ‘dan
zal er weer blijken welke parlementariërs (van Aruba, red.), langs de kant staan met de handen over elkaar’.
Andere wet
In het interview met de Wereldomroep benadrukt Hirsch Ballin dat wat het nieuwe kabinet-Rutte nu wil, niet
datgene is wat hij beoogde met de consensusrijkswet Personenverkeer. “Voor mij was, is en blijft het
uitgangspunt dat we één staatsburgerschap hebben. Daar hoort naar mijn overtuiging geen toelatingsregeling bij.
Vandaar dat het vrij personenverkeer voor mij het uitgangspunt was. Het is misschien goed om dat te
onderstrepen, omdat het akkoord van het nieuwe kabinet elementen bevat die niet in het wetsvoorstel zaten dat ik
heb voorbereid. Ik zou ook niet graag zien dat het met elkaar op één lijn wordt gesteld.” Ook zegt de oud-minister
van Koninkrijksrelaties de Arubaanse en Antilliaanse regeerders en politici eerder te hebben gewezen op de
gevolgen als de consensusrijkswet Personenverkeer wordt tegengehouden. “Ik heb meer dan eens tegen de
gesprekspartners uit de west gezegd dat het naar mijn overtuiging belangrijk is om dit te regelen met een kabinet
dat uitgaat van vrij personenverkeer tussen alle Nederlanders, de Caribische evengoed als de Europese. Het is
anders gelopen.”
Renee van Aller, werkzaam voor de overheid en al jaren een autoriteit op vreemdelingenrecht en aanverwant
recht, reageert verbaasd op de uitlatingen van oud-minister Hirsch Ballin. Ze beoordeelt deze als ‘buitengewoon
mistig’, omdat ze zich afvraagt welke elementen er dan in zijn rijkswet voorkwamen in vergelijking met die van
het huidige kabinet-Rutte. Ook het voorstel van Hirsch Ballin bevatte een terugkeerregeling, meent ze. Bovendien
was deze in strijd met de mensenrechtenverdragen, ‘evenals het komend voorstel van het nieuwe kabinet’.

Amigoe 08-11-10: Topoverleg eilanden
ORANJESTAD — De premiers van de nieuwe landen Curaçao en St. Maarten komen in december naar ons
eiland voor overleg met premier Mike Eman (AVP). Afgelopen weekend heeft initiatiefnemer Eman dit voorgesteld
bij premiers Gerrit Schotte en Sarah Wescott-Williams respectievelijk van Curaçao en Sint Maarten. Beiden
reageerden volgens de Arubaanse premier positief op dit voorstel.

“Alle drie zien we het belang in van een goede samenwerking tussen de landen en om een solide basis te vormen
voor constructieve samenwerking binnen het Koninkrijk”, zegt Eman. In de komende dagen zullen de
agendapunten van de komende top besproken worden. Dit overleg, waar de premiers van het Caribische deel
van het Koninkrijk aan mee zullen doen, kan naast de Ministeriele Samenwerkingsraad uitmonden in een
structureel platform, aldus de premier. “Hier zal ook over gepraat worden met de twee andere partners.”
Verder wil minister-president Eman tijdens het topoverleg in december vooral praten over het aanhalen van de
baneden met het Koninkrijk en de productiviteit hierbinnen. Het overleg volgt nadat de regeringsleiders
afzonderlijk met Nederland gesproken hebben. Eind november is Eman namelijk in Nederland om kennis te
maken met de nieuwe Nederlandse regering. Aruba zal zich dan ook sterk maken voor een constructieve dialoog
tussen de partners in het Koninkrijk, zo laat hij weten. “Nu elk land zijn grondwettelijke posities geregeld heeft
kunnen we ons gaan richten op doelen die ons allen aangaan. Zowel Schotte als Wescott-Williams waren pas
nog in Nederland. Dat betekent dat de ontmoeting van de Nederlandse regering met Aruba gericht zal zijn op de
doelen en prioriteiten van de nieuwe landen binnen het Koninkrijk.”
Eman zegt dat de trans-Atlantische relatie tussen het Europese deel van het Koninkrijk en het Caribische deel,
een bron is van onuitputtelijke mogelijkheden voor ons. “Als hier alle neuzen in een richting wijzen en wij gebruik
maken van deze mogelijkheden komen we tot concrete resultaten die een betere kwaliteit van leven bieden voor
alle partners van het Koninkrijk”, benadrukt de premier.

Amigoe 24-11-10: Eman voor hechtere band, tegen financieel toezicht
ORANJESTAD/ DEN HAAG — De Arubaanse premier Mike Eman (AVP) pleitte vanmorgen in de Tweede Kamer
voor een hechtere samenwerking binnen het Koninkrijk, maar wel zonder een Nederlandse controle van het
financieel beleid. Hoger toezicht op het gebied van rechtshandhaving is het overwegen wel waard, zei de premier.
Eman gaf samen met minister van Financiën Mike de Meza (AVP) en de Gevolmachtigde Minister van Aruba
Edwin Abath (AVP) een uiteenzetting over de huidige stand van zaken op Aruba aan de Tweede
Kamercommissie Koninkrijksrelaties. Met uitzondering van CDA-politicus Bas Jan van Bochove heeft de
commissie veel nieuwe leden. Eman sprak over de inspanningen die zijn regering gedaan heeft en nog gaat doen
om Aruba financieel en economisch weer stabiel te maken. Hij noemde investeringen in de infrastructuur, de
terugkeer van de KLM en Carnival Cruises, de heropening van de raffinaderij in december, de versobering van de
rechtspositie van politieke ambtsdragers voor wie de pensioenleeftijd op termijn naar 60 jaar wordt verhoogd en
een voordeligere berekening van de premies voor de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV). “Dat gaat om hele
basale dingen. Zo wordt de premies van een echtpaar niet meer bij elkaar opgeteld, is de loongrens verhoogd en
is het bruto inkomen nu de grondslag voor de premie. Dat heeft een sneller effect dan het verhogen van de
pensioenleeftijd. Dat komt aan de orde bij een volgende dialoog,’’ aldus Eman, verwijzend naar de Sociaal
Dialoog met de sociale partners die de komende maanden nog wordt voortgezet over onderwerpen als
pensioenen, onderwijs en veiligheid.
Rijkswetten
Eman oogstte veel lof met zijn verhaal bij de leden van de Tweede Kamer, maar er waren ook kritische vragen.
Van Bochove wilde bijvoorbeeld weten of Aruba bereid was om de Rijkswetten voor financieel toezicht en
rechtshandhaving die van toepassing zijn op Curaçao en Sint Maarten, ook aan te nemen. Van Bochove verwees
daarbij naar Emans wens voor een hechtere samenwerking binnen het Koninkrijk. “Pleit de premier hiermee toch
voor meer ondersteuning uit Nederland”,’ aldus de CDA-politicus. Eman antwoordde dat Aruba momenteel
inventariseert welk doel en welke meerwaarde de Rijkswetten voor Aruba kunnen hebben. “In het algemeen
kunnen we zeggen, dat de Rijkswetten voor rechtshandhaving wel aantrekkelijk zijn met als voorwaarde dat we
een eigen procureur-generaal willen. Dat geldt niet voor het financieel toezicht. We zijn niet tegen bemoeizucht,
maar toen Aruba onafhankelijk werd, was het Nederlands recept voor de financiële situatie dat we misschien iets
in de landbouw of visserij zouden kunnen doen. Nederland had misschien nog wel een boot over. En misschien
zouden we eraan kunnen denken om met drie mensen onder de douche te staan. Dat was zo’n beetje de visie
van Nederland. Het was mijn broer Henny, de eerste premier van Aruba, die geïnvesteerd heeft in hotelkamers
en binnen drie, vier jaar waren we er weer bovenop. Wij kennen ons eigen potentieel. De afspraken die met
Nederland gemaakt zijn, lijken ons minder aantrekkelijk”, aldus Eman.

Amigoe 26-11-10: Aruba vraagt Nederland garantie militaire aanwezigheid
ORANJESTAD — Tijdens zijn werkbezoek aan Nederland heeft premier Mike Eman (AVP) in een ontmoeting met
de Nederlandse Defensie-minister Hans Hillen (CDA) officieel verzocht om de aanwezigheid van Nederlandse
militairen op Aruba te garanderen.
Eman ontmoette Hillen gisteren en sprak over het belang van de aanwezigheid van Nederlands militairen, zeker
nu er ook af en toe spanningen zijn met Venezuela. Volgens de premier kon de Nederlandse minister nog geen
definitieve toezegging doen over het Arubaanse verzoek, maar beloofde wel om te gaan kijken of Nederland die
garantie kan geven. Duidelijk is wel dat Nederland nu een moeilijke financiële tijd doormaakt en dat de overheid
18 miljard euro moet bezuinigen. Dit heeft ook gevolgen voor het budget van Defensie-minister Hillen. Beide

bewindspersonen spraken ook nog over de sociale vormingsplicht die het Arubaanse kabinet volgend jaar wil
gaan invoeren voor probleemjongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar
Na het bezoek aan Hillen ontmoette de premier PVV-leider Geert Wilders. Waarover beide politici hebben
gesproken is niet bekend, behalve dat ze nog een keer zullen ontmoeten om over ‘gemeenschappelijke’
onderwerpen te praten. Vervolgens had Eman overleg met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner (CDA), waarbij vooral gesproken werd over de plannen voor economische
ontwikkeling en over de financiële situatie. Tot slot ontmoette de Arubaanse premier gisteren ook de Nederlandse
minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen (VVD). In dat overleg kwam vooral de ringweg
en de vierbaansweg die het kabinet hier wil aanleggen aan de orde. Volgens Eman beloofde de Nederlandse
minister bijstand te verlenen aan deze projecten en ook aan dat van het Lagoen-project dat onderdeel uit maakt
van de stedelijke vernieuwing van Oranjestad.

Amigoe 27-11-10: Nederland steunt plan Aruba om bedrijven aan te trekken
ORANJESTAD/DEN HAAG — Nederland wil serieus onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Aruba te
ontwikkelen tot centrale doorvoerhaven voor Nederlandse bedrijven in de regio. Dat heeft de Nederlandse
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen (CDA) gezegd.
Verhagen zei dit gisteren tijdens een gesprek met minister-president Mike Eman (AVP) en zijn delegatie. De
Nederlandse bewindsvoerder heeft ook toegezegd het voorstel van de Arubaanse regering te steunen voor een
klein kantoor van de Europese Unie op Aruba. Volgens Verhagen kan Aruba zo veel beter gebruikmaken van de
mogelijkheden die het Nederlandse lidmaatschap van de EU voor het eiland met zich meebrengen.
Eman bezocht Verhagen gistermiddag lokale tijd samen met de minister van Financiën, Utilities, Communicatie
en Energie, Mike de Meza (AVP); de gevolmachtigd minister van Aruba, Edwin Abath (AVP); de secretaris van de
ministerraad, Nicole Hoevertsz en adviseur Mito Croes. In één van de vergaderzalen van het Binnenhof sprak de
Arubaanse delegatie met de Nederlandse minister onder meer over het aantrekken van meer zakelijke contacten
met Nederlandse bedrijven via Nederlandse ambassades. De Arubaanse regering heeft het voorstel gedaan om
bijeenkomst te organiseren met alle Nederlandse ambassades in de regio om dit op gang te brengen. De
Arubaanse regering heeft nog altijd de ambitie om het eiland tot ‘gateway’ voor Nederlandse bedrijven in de
Caribische en Latijns-Amerikaanse regio’s te ontwikkelen.
Verhagen was overigens ook te spreken over het principeakkoord dat de Arubaanse regering heeft gesloten met
onderzoeksinstelling TNO om samen een onderzoekscentrum voor duurzame energie op te richten. “Aruba heeft
zeker het potentieel om voorloper te worden op gebied van duurzame energie. Hierin zijn wij bereid Aruba te
steunen”, aldus minister Verhagen.
Premier Eman verbleef de afgelopen vier dagen in Nederland, waar hij kennismaakte met de nieuwe premier
Mark Rutte (VVD), een aantal ministers van zijn kabinet en ook PVV-leider Geert Wilders. Daarnaast hadden de
premier en zijn delegatie ook ontmoetingen met bedrijfsleiders en ondertekenden zij een principeakkoord met
TNO.

Financiën en economie
Amigoe 04-11-10: Kredietrating Aruba in gevaar
ORANJESTAD — Kredietbeoordelingbureau Standard & Poor’s (S&P) heeft de vooruitzichten voor Aruba’s
investeringsrating negatief bijgesteld. Het ratingbureau zegt dat belastingtekorten de staatsschuld de komende
drie jaar flink zouden kunnen verhogen. De rating bleef gelijk op A-, maar de vooruitzichten gingen van stabiel
naar negatief.
Medewerkers van Standard & Poor’s brachten in oktober een bezoek aan ons land. Deze week werd de nieuwe
rating gepubliceerd. Ondanks de lagere vooruitzichten is Financiën-minister Mike de Meza (AVP) tevreden. “Het
feit dat onze Fitch rating gelijk bleef en dat nu ook de rating voor S&P niet is veranderd, betekent dat we op de
goede weg zijn. Dit ondanks de wereldwijde economische malaise.” De negatieve vooruitzichten schuift De Meza
op het conto van de vorige regering. “Dat de vooruitzichten van stabiel naar negatief zijn veranderd, komt door
het slechte beleid van de vorige regering. In hetzelfde rapport roemt S&P namelijk de correctieve stappen die de
regering-Eman heeft genomen”, aldus De Meza.
BBP
“We hebben de vooruitzichten negatief bijgesteld vanwege de snelle groei van de Arubaanse staatsschuld”, aldus
Joydeep Mukherji, analist voor het ratingbureau in de Wall Street Journal. Mukherji zegt dat de staatschuld dit
jaar kan oplopen tot boven de 51 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP), vergeleken met 41 procent
van het BBP in 2008. In 2015 zou de staatsschuld van Aruba zelfs kunnen zijn gestegen naar 55 tot 60 procent
van het BBP. “Een dergelijke schuld met een kleine, open economie en een vaste wisselkoers brengt de
kredietwaardigheid van het land in gevaar.” Daarom heeft S&P de vooruitzichten voor de kredietrating van Aruba
verlaagd. De combinatie van een recessie, de tijdelijke sluiting van de Valero raffinaderij en de verlaging van de

belasting op bedrijfsomzetten (bbo) zorgen voor een belastingtekort, aldus het kredietbeoordelingbureau. S&P
verwacht niet dat de economie volgend jaar voldoende opleeft om voldoende belastingopbrengsten te genereren
die de tekorten kan wegwerken.
Het ratingbureau prijst wel de stappen die de nieuwe regering sinds haar aantreden eind 2009 heeft genomen op
het gebied van pensioenhervormingen en ziektekostenverzekeringen. S&P zegt dat een effectieve implementatie
van de maatregelen volgend jaar leiden tot minder druk op de overheidsuitgaven.
Oppositiepartij MEP laat weten dat het halveren van de bbo druk heeft gelegd op de overheidsinkomsten. “De
schade aan Aruba is onherstelbaar. Zowel IMF als S&P hebben gezegd dat de regering stappen moet
ondernemen om het inkomen te verhogen”, aldus MEP. “Als de regering bbo niet leuk vindt, omdat deze niet
populair is, kom dan met btw. Alleen zullen de effecten hetzelfde zijn, want er moet nu eenmaal een grote
geldhoeveelheid extra de schatkist in.”

Amigoe 20-11-10: Belastingverdrag met Groot Brittannië
ORANJESTAD/DEN HAAG — Aruba en Groot Brittannië hebben eerder deze maand in Den Haag een
belastingovereenkomst getekend. Met de zogeheten Tax Information Exchange Agreement (TIEA) worden
formele afspraken en regels vastgelegd met betrekking tot uitwisseling van informatie over criminele en civiele
fiscale zaken.
Deze TIEA werd door Gevolmachtigde minister Edwin Abath namens Aruba getekend en aan Britse zijde werd de
overeenkomst getekend door de Britse ambassadeur in Nederland, Paul Arkwright. De overeenkomst wordt van
kracht zodra het door de wetgevende organen in beide landen is goedgekeurd.
In het afgelopen jaar heeft de Arubaanse regering TIEA’s gesloten met onder meer Nederland, Nederlandse
Antillen, Verenigde Staten, Spanje en Australië. Deze belastingovereenkomsten moeten ervoor zorgen dat Aruba
van de ‘grijze lijst’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) af blijft. In
overeenstemming met de standaarden van OESO, moet een land met minstens twaalf andere landen bilaterale
fiscale verdragen aangaan om niet op de grijze lijst van fiscale paradijzen terecht te komen.

Diversen
Amigoe 09-11-10: ‘Militairen Caribisch gebied moeten meer integreren’
ORANJESTAD — “Alle Nederlandse militairen die voor langere tijd op Aruba of Curaçao werken, moeten
verplicht Papiaments leren en een cursus volgen over de lokale cultuur, gewoonten en geschiedenis.” Dat stelt
luitenant-kolonel der mariniers Dick Bosch na een onderzoek. In een reactie laat de woordvoerder van de
Koninklijke Marine vanuit Curaçao weten dat wat hun betreft het personeel voldoende is geïntegreerd.
Bosch is verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Hij doet zijn uitlatingen in het marineblad
van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO). De Nederlandse krant De Telegraaf maakt er ook
melding van. Bosch meent dat Nederlandse militairen die in het Caribische gebied worden gestationeerd, ‘te
gescheiden leven van de lokale bevolking’. “Idealiter zouden militairen onder de bevolking moeten leven en met
de bewoners moeten samenwerken. Ook zouden ze hen moeten vergezellen tijdens alledaagse activiteiten zoals
carnaval in plaats van alleen hun eigen feestjes te vieren.”
Marinewoordvoerder Vanessa Strijbosch laat in een telefonische reactie aan Amigoe weten dat Defensie niet wil
reageren op de inhoud van het onderzoek. Ook wil ze niet zeggen of Defensie iets gaat doen met het onderzoek.
Over de persoon Bosch zegt ze dat het een ‘overste buiten dienst is, die van 2000 tot 2003 overigens
commandant was van de Arubaanse marinierskazerne in Savaneta.
Integratie
Militair personeel dat op Aruba of Curaçao wordt gestationeerd, hoeft momenteel niet verplicht Papiaments te
leren. “Nee, we stellen het niet verplicht, maar ik weet wel dat er personeel is dat zelf besluit om een cursus te
volgen”, aldus Strijbosch. Ze wil niet ingaan op de vraag of een verplichte taalcursus er in de toekomst wel gaat
komen of de Koninklijke Marine dat nu overweegt op basis van de uitlatingen van de overste. Strijbosch vertelt
dat defensiepersoneel dat op Aruba of Curaçao wordt gestationeerd, voldoende wordt voorgelicht. “Ze weten een
jaar van tevoren dat ze worden geplaatst. In Nederland gaat het hele gezin naar een voorlichtingsbijeenkomst,
waar ze een zeer groot pakket aan informatie meekrijgt. Eenmaal ter plaatse is er een introductiebijeenkomst.” De
woordvoerder benadrukt dat deze introductie wordt gegeven door iemand van het betreffende eiland zelf.
Dat is wat Defensie betreft, slechts één uiting van de integratie van marinepersoneel op de eilanden. “Eén van
onze hoofdtaken is om de civiele autoriteiten te ondersteunen. Dat doen we. We werken nauw samen met de
autoriteiten.” Strijbosch geeft een aantal voorbeelden. “Denk aan de passage van de storm Tomas, de plaatselijke
commandant zit in de Rampenstaf van de lokale autoriteiten en ons personeel zet zich altijd in voor goededoelen-projecten.” Een ander voorbeeld is de jaarlijkse open dag van de marinierskazerne Savaneta, op 1 mei.
“Die dag kan altijd rekenen op massale belangstelling van de lokale bevolking. Ook dat is integratie”, aldus de
woordvoerder.

Amigoe 06-11-10: Eerste bijeenkomst regionale werkgeversorganisatie succes
ORANJESTAD — Werkgeversorganisaties in Nederland, Curaçao, Suriname, St. Eustatius en Aruba gaan
samenwerken en beter met elkaar communiceren. Daar zijn vertegenwoordigers van deze organisaties het
gisteren – tijdens de eerste bijeenkomst van regionale werkgeversorganisaties op Aruba – over eens geworden.
Er is een akkoord getekend waarin onder meer is opgenomen om deel te nemen aan het Dutch Caribbean
Initiative (DCI). Hoewel Bonaire, Saba en St. Maarten dit jaar de vergadering niet konden bijwonen, worden ze op
de hoogte gehouden van de afspraken en gaan in de toekomst ook deelnemen aan de DCI activiteiten, aldus
Joyce Bartels-Daal, directeur van de Arubaanse werkgeversorganisatie Atia die dit jaar 65-jaar bestaat. Het DCI
gaat gezamenlijk een nieuwsbrief uitbrengen om zo onderling informatie uit te wisselen en bovendien gaat het
initiatief regelmatige virtuele (via het internet) vergaderingen houden. De werkgeversorganisatie laat weten dat
behalve deelname aan DCI er ook is afgesproken om jaarlijkse rapporten naar elkaar toe te sturen en lid te
worden van IOE, een tak van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). “Aruba wordt per half november 2010 lid
van de IOE”, aldus Atia. Het platform van IOE wordt vervolgens gebruikt om als DCI bijeen te komen. Tenslotte
hebben de werkgeversorganisaties afgesproken om als belangrijkste aandachtspunten voor het eerstkomende
jaar te nemen: Sociaal Dialoog, relaties met de Kamers van Koophandel en financiering.
Overeenkomsten
De bijeenkomst werd georganiseerd en geïnitieerd door Aruba. Daal is ook zeer tevreden over het verloop van
deze eerste regionale vergadering van werkgeversorganisaties. “Het was heel goed om zo bij elkaar te komen en
informatie en ervaringen uit te wisselen”, zegt Daal tegen deze krant. “Wat me vooral opviel was de hoeveelheid
overeenkomsten die we hebben. De problemen en uitdagingen blijken heel vaak hetzelfde te zijn.” Door deze
overeenkomsten denkt Daal dat de organisaties elkaar goed kunnen helpen en ondersteunen.
De bijeenkomst werd voorafgegaan door een officiële openingsplechtigheid met een presentatie van Michelle
Winklaar (AVP), minister van Economische, Sociale en Culturele Zaken. Ook zij onderstreepte het belang van
samenwerking in het gehele Caribische gebied voor het welzijn van de bevolking. Speciaal voor de bijeenkomst
waren verschillende sprekers uitgenodigd. Zo gaf Luesette Howell, Senior Specialist voor werkgeversactiviteiten
van de ILO een presentatie met als thema ‘Uitdagingen voor Werkgeversorganisaties in een Geglobaliseerde
Maatschappij’. Ook sprak ze over de rol van de ILO bij het vaststellen van normen in de arbeidswereld. Na de
presentatie van Howell werd een discussie gehouden tussen de deelnemers over de trends en problemen, de
invloed op werkgeversorganisaties en de vereiste respons. “Het werd duidelijk dat werkgeversorganisaties
moeten veranderen, zich moeten aanpassen. Atia heeft die stap al gemaakt, maar het geld voor alle
werkgeversorganisaties”, vertelt directeur Daal.
De bijeenkomst was onderdeel van de festiviteiten ter viering van het 65 jarige bestaan van de
werkgeversorganisatie.

Amigoe 25-11-10: Regering tekent principeakkoord met TNO
ORANJESTAD/ DELFT — Premier Mike Eman (AVP) ondertekent samen met een van de leidinggevenden van
onderzoeksinstelling TNO een principeakkoord voor samenwerking bij het opzetten van een onderzoekscentrum
voor duurzame energie op Aruba. De premier was samen met minister Mike de Meza (AVP) van Financiën,
Utilities, Communicatie en Energie en gevolmachtigde minister Edwin Abath op bezoek in het hoofdkantoor van
TNO in Delft. Het principeakkoord vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt tijdens de conferentie voor groene
energie dat de Arubaanse regering in september hield. De regering wil ter hoogte van Vader Piet een
onderzoekscentrum oprichten waar samen met universiteiten en commerciële instellingen nieuwe mogelijkheden
met wind-, zonne- en golfslagenergie kunnen worden uitgezocht. Daarnaast moet het centrum ook een
educatieve functie krijgen, dus een plek waar studenten een opleiding kunnen volgen. TNO is de eerste instelling
die officieel aan boord gaat nadat Wubbo Ockels van de Technische Universiteit Delft ook aangaf interesse te
hebben in het project.

