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TEN GELEIDE  
 
Hierbij bieden wij u de december 2010 editie aan van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante 
berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba.  
Er was veel aandacht voor het topoverleg tussen Aruba, Curaçao en St. Maarten; men ziet kansen om 
gezamenlijk op te trekken. Ook was er goed nieuws over Valero die in januari 2011 weer opstart. De media 
berichtten ook over de Sociale Dialoog: zowel de eerste wetten uit de eerste ronde alsook de start van de tweede 
ronde. Daarnaast was er ook de bekendmaking van het programma voor de viering van 25 jaar Status Aparte. 
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 03-12-10: Aruba bij jubileum Taalunie  
 
ORANJESTAD/DEN HAAG — Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de Taalunie, werd recentelijk in 
Brugge, België een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Nederlands Wereldtaal’.  
 
Vertegenwoordigers uit Onderwijs en Cultuur uit Aruba, Curaçao, Nederland, Suriname, Vlaanderen en Zuid 
Afrika waren bij de viering aanwezig. Ons land werd hierbij vertegenwoordigd door gevolmachtigde minister 
Edwin Abath. 
Het is de eerste keer dat vertegenwoordigers van alle landen, waar het Nederlands een officiële taal is, bij elkaar 
zijn om het taalbeleid te bespreken. Het motto ‘Nederlands Wereldtaal’ slaat op het feit dat Nederlands in veel 
landen gehoord en gebruikt wordt.  
Aan het eind van de bijeenkomst werden enkele concrete afspraken gemaakt voor de komende jaren. Onder 
meer werd afgesproken om meer te investeren in de jeugd, in uitwisseling van ervaringen en kennis, en te werken 
aan een infrastructuur voor de Nederlandse taal. Bovendien werd besloten om een jeugdraad aan te stellen. 
Deze jeugdraad moet regelmatig bijeenkomen om te praten over bijvoorbeeld de invloed van Engels op het 
voortgezet onderwijs, de kansen en bedreigingen van sms-taal maar ook de zin of onzin van literatuur in het 
onderwijs.  
Aan Nederlandse kant was de Onderwijs-minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenhart en staatssecretaris van 
Onderwijs Halbe Zijlstra aanwezig. Vlaanderen werd vertegenwoordigd door Joke Schauvliege, minister van 
Cultuur en Pascal Smet, minister van Onderwijs. Namens Suriname was Raymond Sapoen, minister van 
Onderwijs aanwezig. Curaçao werd vertegenwoordigd door Ronald Severing, directeur van Fundacion pa 
Planificacion di Idioma (FPI). Zuid Afrika werd vertegenwoordigd door onderminister Joseph Phaahla van Kunst 
en Cultuur.   
De Taalunie is een organisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de 
Nederlandse taal. De belangrijkste werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale 
toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het 
Nederlands in Europa en in de wereld. 
 
Amigoe 11-12-10: ‘Kansen in Nederland en Europa’  
 
ORANJESTAD — Aruba, Curaçao en Sint Maarten zien samen kansen in zowel Nederland als Europa. De drie 
landen binnen het koninkrijk willen samen optrekken in Nederland en in de regio, maar ook in Europa. Ze 
erkennen dat er samen fondsen gehaald kunnen worden in Europa en dat bedrijven kunnen worden 
aangetrokken uit Nederland. Dat is één van de uitkomsten van het topoverleg van de drie landen dat gisteren op 
Aruba plaatsvond. 
 
Met het rustieke landschap van Parke Nacional Arikok als achtergrond tekenden premiers Mike Eman (Aruba), 
Gerrit Schotte (Curaçao) en Sarah Wescott-Williams (Sint Maarten) het Akkoord van Arikok. In dit akkoord staat 
onder meer dat er gezamenlijke werkgroepen worden geïnstalleerd die de weggevallen samenwerkingsregeling 
nieuw leven zullen inblazen en ‘gezamenlijke synergie’ zullen uitdiepen. Ook is besloten dat er twee volgende 
topoverleggen worden georganiseerd. De eerstvolgende vindt plaats in juni op Curaçao. De premiers proberen 
om de Nederlandse premier Mark Rutte aan dat topoverleg mee te laten doen. 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben in het Akkoord van Arikok ook besloten om samen te kijken hoever men 
kan komen in de samenwerking met de Europese Unie. “We onderkennen alledrie dat er een groter potentieel 
aan ontwikkeling is in onze landen met de Europese Unie dan dat wij nu uithalen. We gaan samen kijken hoe wij 
het maximale kunnen halen uit het feit dat wij onderdeel zijn van een koninkrijk dat Europa als achtertuin heeft”, 



aldus Eman. Voor wat betreft het aantrekken van Nederlandse bedrijven is het zaak om de eilanden als een 
totaalpakket te presenteren. Eman: “De kracht van Curaçao met haar historie, het cruisetoerisme van Sint 
Maarten waar die van Aruba en Curaçao samen klein naast zijn. Dit soort combinaties, ook met de BES-eilanden, 
maken ons sterker.”  

Regio 
Ook in de regio willen de landen waar mogelijk samenwerken. “Wij hebben een strategische positie tegenover 
een grote regio met Zuid-Amerika, en Sint Maarten heeft zelf ook grote landen als de Dominicaanse Republiek in 
haar buurt. Er zijn veel kansen op economisch, cultureel en educatief gebied waarin wij samen kunnen optrekken. 
Soms zijn drie handtekeningen onder een brief sterker dan één en soms heeft een land sterkere contacten met 
een potentiële partner, wat mogelijkheden voor de anderen schept.” Natuurlijk zijn er ook sectoren waarin de 
eilanden elkaar beconcurreren. “Maar zelfs dan kan er worden samengewerkt. Zo is Curaçao onze partner 
geweest in het terugbrengen van Carnival Cruises naar onze eilanden.”  

Dit is één van de hoofdpunten van het Akkoord van Arikok dat gisteren werd ondertekend door premiers Mike 
Eman, Gerrit Schotte en Sarah Wescott-Williams van de drie landen.  
“In de samenwerkingsregeling stond een aantal juridische aangelegenheden en de uitwisseling van diensten, 
zoals de meteorologische dienst, maar ook luchtvaartzaken beschreven. In de aanloop naar de ontmanteling 
heerste op Aruba de gedachte dat deze geen directe gevolgen zou hebben voor ons eiland. Dat bleek dus wel het 
geval en het heeft ook gevolgen voor de andere landen”, aldus premier Eman. “We hebben nu besloten dat wij in 
ieder geval een aantal punten uit de samenwerkingsregeling willen voortzetten. De werkgroep gaat een 
inventarisatie opmaken en er komt een nieuwe regeling tussen de landen onderling.” 

Amigoe 30-12-10: Activiteiten rond viering 25 jaar Status Aparte 
 
ORANJESTAD — Met het hijsen van de vlag op 1 januari om zeven uur ‘s avonds bij de rotonde van Paradera, 
wordt het startsein gegeven voor diverse activiteiten die het jubileum van de Status Aparte markeren. Aruba viert 
in 2011 25 jaar Status Aparte. 
Tijdens een persconferentie gisteren vertelde Alice van Romondt, lid van de commissie die de viering organiseert, 
over de diverse activiteiten die het hele jaar door worden gehouden. Het centrale thema in 2011 luidt ‘Un Pais 
Nace’ (Een land is geboren) dat te maken heeft met het nationale erfgoed en met, zoals Van Romondt het 
noemde nation building. De echte viering is weliswaar op 18 maart, maar in elke maand is er in het kader van de 
viering van de Status Aparte wel iets te doen.  
 
Exposities 
Op 18 januari opent een expositie over 25 jaar postzegels van Aruba, in februari staat de florin centraal en in 
maart gaat een tentoonstelling van start over het Arubaanse volkslied. Aan deze tentoonstelling werken zeven 
instanties mee, te weten: Unoca, Parke Nacional Arikok, Biblioteca Nacional, het Archeologisch Museum, het 
Historisch Museum, het Nationaal Archief en Directie Cultuur. Elke maand vanaf maart neemt een andere 
instantie één zin uit het volkslied voor haar rekening en besteed daaraan aandacht vanuit het eigen vakgebied. 
Het Nationaal Archief opent op 18 maart met de eerste zin uit het volkslied. Unoca volgt in april, het 
Archeologisch Museum in mei en het filiaal van de bibliotheek in San Nicolas is in juni aan de beurt. Parke 
Nacional Arikok heeft de expo in juli, het Historisch Museum in augustus, in september besteedt de bibliotheek 
van Oranjestad aandacht aan het volkslied en hekkensluiter in oktober is Scol di Arte.  
 
Onderwijskoffer 
Een andere activiteit is speciaal gericht op het onderwijs. In februari zal een minister, tijdens de persconferentie 
werd geen naam genoemd, met een ‘koffertje met schatten’ naar scholen gaan. In het koffertje zitten onder 
andere de orthografie van het volkslied, folders over de vlag en over de staatregeling van Aruba en een spiegel. 
De koffer wordt gemaakt in samenwerking met Instituto Pedagogico Arubano (IPA). De bedoeling is dat de 
minister of parlementariër die het koffertje naar een school brengt, de waarde en inhoud van het koffertje uitlegt 
aan de leerlingen.  
Er worden meer folders gemaakt. Het ministerie van Toerisme gaat bij de luchthaven en bij de hotels een folder 
verspreiden waarin toeristen uitleg krijgen wat  Aruba in 2011 precies viert en waarom.  
 
Bariohelden 
Directie Cultuur coördineert een zogenaamde Hall of Fame. Daarin worden uit alle acht districten van Aruba 
helden uit dat district geëerd. Wat Directie Cultuur betreft hoeven dat niet per se mensen te zijn die nu in de wijk 
wonen. Het kunnen ook Arubanen zijn die in het buitenland wonen, maar zijn opgegroeid in de wijk.  
 
Contactpersonen 
De diverse commissies die betrokken zijn bij de organisatie van de viering van 25 jaar Status Aparte hebben 
allemaal een contactpersoon. Dat zijn Stan Kuiperi (kunstcommissie), Luciano Milliard (redactiecommissie voor 
alle publicaties), Angelo Tromp (managementteam Directie Cultuur), Diego Marquez (Parke Nacional Arikok) en 
Robert Maduro (commissie van de viering van nationale dagen). 
 



 
Financiën en economie  
 
Amigoe 09-12-10: ‘Overheid kan met 1500 ambtenaren minder’  
 
ORANJESTAD — De vooruitzichten voor de economie zijn goed, aldus econoom Ben Marapin van de Sociaal 
Economische Raad (SER). Toch blijven de overheidsfinanciën een groot struikelblok en daar moet volgens 
Marapin nog steeds snel een oplossing voor komen. De publieke sector moet in ieder geval worden gesaneerd en 
de econoom denkt dat er zeker wel 1500 ambtenaren uit kunnen.  
 
Marapin baseert zich hierbij op een overleg met het vorige kabinet, van wie onder andere de voormalige premier 
Nelson Oduber (MEP) toegaf dat de arbeidsproductiviteit binnen de overheid 30 procent te laag ligt. “De 
rekensom is dan gemakkelijk, want je hebt dan dus 30 procent teveel aan mensen. Je kan dan hetzelfde werk 
doen met zeg maar 1500 personen minder die je vervolgens aan de slag kan zetten in de privésector.” 
Het voordeel is dan niet alleen dat de overheid kan besparen, maar ook dat de privésector minder mensen uit het 
buitenland hoeft te halen. Want ook dat noemt Marapin één van de structurele problemen waarmee Aruba kampt. 
Door een structureel  tekort aan arbeidskrachten in de privésector wordt er, zeker als de economie weer gaat 
groeien, een beroep gedaan op buitenlandse krachten, terwijl de Arubaanse arbeidsmarkt nog niet volledig wordt 
benut. Zo is er dus een grote groep binnen de overheid – Marapin noemt dit verborgen werkloosheid – die minder 
produceert, maar wel hoge salarissen vangt.  
Maar ook mensen die volgens de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen moesten, maar nog wel kunnen 
werken. Het gaat dan om 60-64-jarigen die overigens nog wel vaak werken, aldus de econoom. Zij doen dit 
echter zwart. Hij vindt dan ook dat er gekeken moet worden hoe deze mensen alsnog aan het werk kunnen 
waarbij ze wel belastingen en sociale premies gaan afdragen. Een andere groep waar ook arbeidspotentieel te 
halen is, zijn gehandicapten. Nu er is geen prikkel onder deze groep om aan de slag te gaan, legt Marapin uit. Ze 
verliezen immers hun uitkering als ze gaan werken.  
Binnenkort komt SER met het rapport over onder andere het beter benutten van de bestaande arbeidsmarkt. Ten 
aanzien van de economie zegt Marapin dat hij hoopt dat niet opnieuw ‘de grote fout’ wordt gemaakt door de 
economie (over) te stimuleren met extra projecten. Wereldwijd gaat het economisch weer de goede kant uit en 
dan groeit de Arubaanse economie automatisch mee.  Door teveel extra projecten te creëren, kan Aruba weer, 
net als in het verleden, te maken krijgen met een ‘overkill’, zegt Marapin. “We moeten geduld hebben en plannen. 
En niet teveel, zodat we weer duizenden mensen uit het buitenland moeten halen.” Want, zo legt de econoom uit, 
dat betekent weer meer druk op de infrastructuur, het onderwijs en volksgezondheid. “En ook criminaliteit.” 
 
Amigoe 10-12-10: ‘Economie groeit met 11 procent’  
 
ORANJESTAD — De economie zal volgend jaar naar verwachting met 11 procent groeien. Dat zegt althans 
premier Mike Eman (AVP) op basis van voorspellingen van de Centrale Bank van Aruba.  
 
Uit de laatst (op 8 december) gepubliceerde Economic Forecast Monitor van de Centrale Bank zijn inderdaad ook 
gunstige cijfers te zien voor het aankomende jaar. Zo wordt een nominale groei van het GDP (bruto binnenlands 
product, bbp), verwacht van 12 procent. Dat is zonder rekening te houden met de inflatie die op 2,3 procent wordt 
geraamd voor 2011 (voor dit jaar is dat 2,4 procent). Wordt wel rekening gehouden met de inflatie, dan groeit 
(reëel) het GDP met 9 procent. De GDP-cijfers voor dit jaar zijn volgens de Bank nog in de min. Net als de (reële) 
consumptiecijfers in de private en publieke sector. Ook deze gaan volgend jaar ruim in de plus met een reële 
groei van 2,2 procent (stijging van 1,1 procentpunt). Ook de investeringen zowel publiek als privaat, stijgen fors. 
In de private sector is de voorspelling dat de investeringen volgend jaar met 15,5 procent (reëel) stijgen en in de 
publieke sector die groei uitkomt op 12 procent (van -22,8 procent dit jaar).  
In de monitor zijn ook nieuwe voorspellingen te lezen voor het toerisme voor volgend jaar. Deze zijn iets naar 
beneden bijgesteld, met name voor het aantal toeristen dat hier gaat verblijven. Deze neemt licht af net als de 
duur van het verblijf. Aan de andere kant zijn de verwachtingen voor toerisme-inkomsten naar boven bijgesteld. 
 
Amigoe 14-12-10: Valero in januari weer operationee l 
 
SAN NICOLAS — Olieraffinaderij Valero begint vanaf komend weekend met haar herstart, om medio januari weer 
volledig operationeel te zijn. Dit maakten premier Mike Eman (AVP) en Valero-directeur Ray Buckley gisteren 
bekend. 
 
Tegelijkertijd ondertekenden Eman en Buckley een principeakkoord voor het samen zorgen voor de levering van 
vloeibaar gas aan Valero en WEB. Valero-directeur Ray Buckley benadrukt dat nu sprake is van een 
economische basis om de raffinaderij te herstarten. In de afgelopen vijf maanden, na het ondertekenen van een 
belastingakkoord en hernieuwde vooruitzichten op betere resultaten werd voorbereiding op de herstart, de 
zogeheten ‘turnaround’ gestart. De laatste fase van de herstart begon eind november. Hiermee waren volgens 
Buckley 97 miljoen dollar en 116 projecten gemoeid. Momenteel is de eigen stroom- en watervoorziening 
operationeel en in de afgelopen weken zijn verschillende tests uitgevoerd op de verwerkingsfaciliteiten van de 



raffinaderij en afgelopen weekend zijn bijna een miljoen vaten Russische olie gebracht. Overigens gebeurde na 
de overslag van deze eerste partij het ongeluk waarbij de inhoud van tien vaten bij Reefberth 1 in zee 
terechtkwamen. Doel is om komend weekend te beginnen met het verwerken van heavy sour crude oil. 
Uiteindelijk moet Valero in januari 200.000 vaten per dag verwerken. Dit is nog altijd 35.000 vaten minder dan de 
volledige capaciteit van de raffinaderij. Buckley bevestigde tijdens de persconferentie dat er nog altijd 
geïnteresseerde partijen zijn voor de koop van de raffinaderij in San Nicolas.  
In een persbericht vanuit het hoofdkantoor in San Antonio sprak vice-directeur Kim Bowers haar dankbaarheid uit 
aan de werknemers en contractanten van Valero, evenals premier Eman en Energie-minister Mike de Meza 
(AVP), ‘voor het mogelijk maken van deze dag’. 
De herstart van Valero vindt 18 maanden na de sluiting in juli 2009 plaats. Toen sloot de raffinaderij vanwege de 
slechte economie en onvrede van Valero over het betalen van bbo. In mei keurde het Arubaanse parlement goed 
dat de bbo op export wordt afgeschaft. Ook betaalt Valero onder andere minder winstbelasting. Tevens zou  de 
oliemaatschappij ruim 200 miljoen florin overmaken aan de regering, in ruil voor het afblazen van de 
arbitragezaak die de overheid tegen haar had aangespannen. In al de tussenliggende tijd bleven de ruim 650 
werknemers van Valero in dienst. Contractarbeiders werden echter naar huis gestuurd. Onder hen waren een 
groot aantal gespecialiseerde Arubanen, die hun heil in het buitenland zochten. In juni werd de turnaround van de 
raffinaderij aangekondigd en werden weer contractarbeiders aangenomen. 
 
Amigoe 20-12-10: Eerste indicatie: weer groei toeri sme  
 
ORANJESTAD — Uit de eerste cijfers over dit jaar en de vooruitzichten voor volgend jaar blijkt dat er weer een 
voorzichtige groei zit in het toerisme, de belangrijkste economische pijler van Aruba. Het aantal toeristen over dit 
jaar steeg met 2,4 procent en de inkomsten, in vergelijking met 2008, één van Aruba’s topjaren, zelfs met 7,8 
procent. 
 
Dat zegt althans Toerisme-minister Otmar Oduber op basis van cijfers uit de toerismebranche. Daaruit blijkt ook 
dat de bezettingsgraad steeg met 2,7 procent in vergelijking met vorig jaar. Overigens waren de hotels vorig jaar 
slecht bezet (een bezettingsgraad van rond de 60 procent). De minister zegt verder van de belastingdienst ook 
gunstige cijfers te hebben ontvangen over de logeerbelasting; deze is14 procent hoger dan vorige jaar. Oduber 
ziet deze eerste cijfers als het resultaat van zijn beleid. En ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten gunstig, 
zegt hij, vanwege de strategische allianties die zijn gesloten met ‘partners’ als KLM en Carnival Cruise Lines. De 
minister verwacht ook succes als gevolg van de privatisering van het toerismebureau ATA die daardoor sneller 
kan inspelen op de ontwikkelingen van de toerismemarkt. Het komende jaar wil Oduber daarnaast een 
masterplan afleveren, dat op basis van ’25 jaar ervaring met toerisme, de bodem moet vormen voor de komende 
25 jaar’. Dat plan moet bovendien als voorbeeld dienen voor de rest van de regio, aldus de minister.  

De Toerisme-minister is overigens niet als enige optimistisch. Zoals eerder al in deze krant stond, laat de 
Economic Forecast Monitor van de Centrale Bank van Aruba (CBA) ook al een voorzichtige groei zien in het 
toerisme. De cijfers voor de toerisme-inkomsten staan voor het derde kwartaal nog in de min, maar in de cijfers 
voor het vierde kwartaal van dit jaar heeft de Bank de voorspelling al naar boven bijgesteld naar een groei van 4,5 
procent. Voor dit jaar verwacht CBA dan ook uit te komen op een totale groei van 2,9 procent. Ook de cijfers voor 
het aantal verblijfstoeristen is naar boven bijgesteld en de  Bank voorspelt voor 2010 een groei van 2,3 procent.  

Luchtvaart 
Directeur Peter Steinmetz van luchthavenautoriteit AAA heeft zich afgelopen zaterdag ook positief uitgelaten over 
de luchtvaartindustrie. Hij is tevreden over de resultaten over dit jaar tot nu toe. Hij zegt dit op basis van de cijfers 
tot en met november. De directeur verwacht dat de resultaten op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar. En gezien 
de ontwikkelingen, schat hij ‘voorzichtig’ in dat het eerste kwartaal van 2011 er gunstig uitziet. Steinmetz verwacht 
ook, gezien de wereldwijde ontwikkelingen, dat de markten in Noord-Amerika, Europa en Midden- en Zuid-
Amerika weer gaan aantrekken. Vooral Noord-Amerika is een groeiverwachting van 4 procent. Aan de andere 
kant zijn er ontwikkelingen in de luchtvaart, waarop luchthavens weinig invloed op hebben. De directeur geeft als 
voorbeeld de verschillende luchtvaartmaatschappijen uit de Verenigde Staten als Europa die willen fuseren. 
 
 
Diversen  
 
Amigoe 01-12-10: Tweede ronde Sociaal Dialoog gesta rt  
 
ORANJESTAD — Het kabinet en de sociale partners hebben de Sociaal Dialoog hervat om tot gezamenlijke 
afspraken te komen. Die moeten uiteindelijk leiden tot een integrale visie voor de lange termijn voor Aruba en een 
plan van aanpak. Gisteren werd afgetrapt met veiligheid. Vandaag staat onderwijs op de gesprekagenda.  
 
De gesprekken in de eerste fase van de Sociaal Dialoog, in de periode van 9 juli tot en met 20 augustus van dit 
jaar, leidden tot een protocol. Daarin stonden vooral maatregelen centraal die economie een impuls moest geven 
en waarbij lagere inkomens werden gecompenseerd voor de sterk gestegen levenskosten over de afgelopen 



jaren. Daarnaast sloot het kabinet ook een akkoord met de vakbonden over de salarissen en pensioenen van 
ambtenaren. In het protocol kwamen de partijen verder overeen dat in november een volgende Sociaal Dialoog 
gehouden zou worden over onderwijs, veiligheid, zekerheid en vergrijzing.  

Veiligheid 
Gisteren ging in Renaissance Convention Center de Sociaal Dialoog verder over veiligheid. Volgens Justitie-
minister Arthur Dowers (AVP) ging het vooral om een uitwisseling van informatie tussen justitiële afdelingen van 
de overheid, zoals het Openbaar Ministerie, Korps Politie Aruba en gevangenis KIA. Aan tafel zaten echter ook 
Stichting Reclassering en de commissie die onlangs is ingesteld om het drugsbeleid inhoud te geven. Dowers 
zegt dat het ook belangrijk is om te weten wat de partners kunnen doen, omdat Justitie niet de enige is die een 
oplossing kan bieden voor het veiligheidsprobleem. Onderwijs, maatschappelijke instanties en ook 
volkgezondheid spelen een rol om tot een integraal veiligheidsbeleid te komen, aldus de minister. “De partners 
moeten ook aangeven wat hun bijdrage is en wat wij kunnen faciliteren.” Als voorbeeld noemt hij werkgevers die 
meer open moeten staan om jongeren met een crimineel verleden meer kansen te bieden. Daarnaast vindt de 
minister het Wit Gele Kruis een hele belangrijke instantie om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan. 
De problemen beginnen namelijk al vanaf jong af, zegt Dowers. “Zelfs al bij geboorte. Het Wit Gele Kruis is dan al 
binnen en is er zelfs al voor de geboorte om de ouders te begeleiden.”  

Meer agressie in de klas 
Vakbond Simar is één van de vakbonden die actief is in de Sociaal Dialoog. Vandaag, met onderwijs als het 
centrale thema, presenteert de vakbond haar ideeën die gebaseerd zijn op gesprekken met allerlei scholen. 
Voorzitter Ivo Valdes hoopt dat uit de Sociaal Dialoog een document komt voor de toekomst van Aruba die wordt 
nagevolgd. “Tot op de letter.” Na het overleg gisteren over veiligheid, zei hij bovendien dat veiligheid ook een 
belangrijke link heeft met onderwijs. “Er zijn vaker berichten over vechtpartijen binnen en buiten het schoolterrein. 
Onderwijzers worden bedreigd of aangevallen. De agressie in de klas neemt toe.” Valdes zegt wel kritiek te 
krijgen dat hij zou generaliseren. “Maar dat is niet zo. We moeten niet onze ogen sluiten, maar juist de problemen 
gaan aanpakken.”  
Behalve vakbonden, werkgevers, onderwijsambtenaren en verschillende ministers praten vandaag overigens ook 
diverse schoolbesturen mee van zowel het lager, middelbaar als beroepsonderwijs als ook van de Universiteit 
van Aruba.   

Amigoe 01-12-10: Schutterij 70 jaar  
 
ORANJESTAD — De Vereniging van oud-militairen en -Defensiemedewerkers (Camarada) organiseert zondag 
een bloemenceremonie en aansluitend een toost ter ere van de Schutters. Dit militaire defensiesysteem werd 70 
jaar geleden opgericht.  
 
De Schutterij werd op 1 december 1940 opgericht. Het was een militair systeem dat de zes Antilliaanse eilanden 
moest verdedigen tegen agressor Duitsland. 1480 Schutters dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
verdedigden Aruba en de andere eilanden tegen de Duitsers. De schutters waren vrijwilligers. Zij kregen in zes 
weken tijd een basiscursus voor militairen. Daarna verdedigden ze onze kust. Ze stonden bij Lago, bij het 
vliegveld, bij het waterleidingbedrijf, bij het huis van de gezaghebber en op tal van andere locaties, zoals Eagle en 
Seroe Colorado. De Schutterij werkte samen met Amerikanen, Nederlanders en met Puerto Rico.  
Van de groep van 1480 Schutters overleefde helaas niet iedereen deze oorlog. Na de oorlog werden de Schutters 
weer burger. De groep militairen waren van grote waarde, maar raakten toch langzaam in de vergetelheid. 
Daarom werd in 2000 de Stichting Herdenking Schutterij Aruba opgericht, met als doel om deze Schutters nooit te 
vergeten. Het bestuur bestond uit Henrico Emerencia, Jose Daña, Karel van Meeteren, Apolonio Werleman, 
Johan Oduber, Hubert (Shon) Lopez, Romulo Frank, Cecilio Tromp en Oscar Antonette. Zij zorgden er voor dat er 
op Aruba een monument werden geplaatst, ter ere van de verdediging van Aruba. Het monument staat voor de 
synagoge aan de Adriaan Lacle Boulevard. De stichting publiceerde ook een boekje over de geschiedenis van de 
Schutterij. Na vijf jaar werd de stichting weer opgeheven.  
Ceremonie 
Komende zondag organiseert Camarada ‘s morgens van negen tot tien uur een ceremonie om de Schutters te 
eren. Bij het monument worden bloemen neergelegd. Camarada nodigt oud-Schutters en hun familie, maar ook 
familie van Schutters die niet meer in leven zijn, uit om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Aansluitend van elf uur 
‘s morgens tot één uur ‘s middags wordt een toost uitgebracht bij Long Fellow in Barcadera. Leden van 
Camarada worden verzocht om hun aanwezigheid bij de ceremonie en de toost te bevestigen via 
contact@camaradaaruba.com of telefonisch bij één van de bestuursleden. Camarada-leden krijgen het 
kledingadvies om te verschijnen in een zwarte broek, overhemd en gekleurde das. 
 
Amigoe 03-12-10: Wetten eerste ronde Sociaal Dialoo g ‘onderweg’ naar parlement  
 
ORANJESTAD — De zes wetten die zijn voortgekomen uit de eerste ronde van de Sociaal Dialoog zijn nog niet 
bij het parlement, ondanks het kabinet deze per 1 januari van kracht wil laten gaan. Premier Mike Eman (AVP) 
laat weten dat de wetten ‘een dezer dagen’ bij de Staten worden aangeboden. 



 
De afgelopen weken waren er al verschillende geluiden uit het parlement in de media te horen dat de 
wetsvoorstellen nog niet ingediend waren. En dat er zo te weinig tijd rest voor de parlementariërs om de 
voorstellen te kunnen doorlezen, vragen over te stellen en debat aan te kunnen gaan met de bewindspersonen in 
kwestie. Het gaat dus om zes wetsvoorstellen waaronder die voor aanpassing van de pensioenleeftijd van 
bestuurders en politici en andere arbeidsvoorwaarden, de reparatietoeslag voor lage inkomens en invoering van 
een verplicht aanvullend pensioen. Ook betreft het de voorstellen voor de investeringsaftrek van 6 procent voor 
het bedrijfsleven, individualisering van de AOV, verlaging van de invoerrechten voor elektrische auto’s naar 2 
procent en een aanpassing van de beloning van ambtenaren die hiermee vanaf volgend jaar 105 florin op vooruit 
gaan.  
In een persbericht dat gisteren namens Eman werd uitgestuurd wordt eerst nog gesteld dat de wetten al in het 
parlement zijn. Verderop in het bericht staat dat de wetsvoorstellen ‘deze dagen aankomen bij het parlement’. Bij 
navraag bij het parlement blijkt inderdaad dat de wetsvoorstellen nog niet zijn gearriveerd.  

Inmiddels is gisteren de derde dag van overleg in de tweede ronde van de Sociaal Dialoog afgerond. De 
gesprekken staan dit keer in het teken van veiligheid en onderwijs. Premier Eman zegt tevreden te zijn over de 
gesprekken met de sociale partners maar ook andere instanties die met beide thema’s te maken hebben. Wat 
hem vooral is bijgebleven is de grote onrust over discipline onder jongeren. En dat blijkbaar een grote groep 
jongeren meer aandacht nodig heeft zowel thuis, in de wijk als op school om ongewenste gedrag te keren. En dat 
moet ook tijdig gebeuren, aldus de premier, voordat de jongeren een kant opgaan waardoor ze in een situatie 
terecht komen die moeilijk is te veranderen. Over concrete maatregelen, projecten, dan wel nieuwe wetgeving die 
eventueel resulteren uit deze tweede ronde van de Sociaal Dialoog is niets bekend.  

Eerder deze week werd overigens bekend dat politievakbond SPA niet meedoet aan deze tweede ronde. Ook 
ambtenarenvakbond Topa is afwezig, omdat zij vinden dat de eerste ronde van de Sociaal Dialoog nog niet is 
afgerond. Bovendien is ze bezorgd over de gevolgen van de aanpassing van het PVL-pensioen voor ambtenaren, 
wat een van de afspraken is in de eerste ronde van de Sociaal Dialoog. 
 
Amigoe 07-12-10: 10 miljoen extra voor onderwijs  
 
ORANJESTAD — Het onderwijs krijgt er 10 miljoen florin extra bij nadat het parlement gisteren na 12 uur 
debatteren akkoord ging met de nieuwe begroting van het Schuldsanering- en Investeringsfonds (SIF). Dat geld 
wordt voornamelijk besteed aan het opknappen van schoolgebouwen. Tijdens het debat in de Staten werd ook 
bekend dat meer dan 60 miljoen florin nodig is om het achterstallig onderhoud van alle scholen op het eiland weg 
te werken. 
Dat heeft althans Dienst Openbare Werken (DOW) berekend. Volgens parlementariër Juan David Yrausquin 
(AVP) kan zeker de helft daarvan opgebracht worden via de fondsen SIF en het Nederlands-Arubaans 
ontwikkelingsfonds FDA waaruit dit laatste nog zo’n 20 miljoen florin. Bij de behandeling van de wet voor de 
nieuwe SIF-begroting werd duidelijk dat het kabinet nog een aantal wijzigingen wilde op het ingediende 
wetsvoorstel. Zo bleek de 1,5 miljoen florin voor uitbreiding en renovatie van Casa Cuna en Maris Stella een fout 
te zijn. Dat bedrag is bedoeld voor de uitbreiding en opknappen van Kindertehuis Imeldahof waarover deze krant 
al gisteren schreef. Een andere wijziging is dat het ministerie van Justitie en Onderwijs extra geld krijgt voor het 
opknappen van rehabilitatiecentrum Centro Colorado dat vorige maand zwaar werd getroffen door het slecht weer 
(regen).  
In deze krant stond gisteren ook dat het hoogste bedrag bestemd zou zijn voor de aanschaf van brandweer en 
andere materieel voor de hulpinstantie. Maar dat was nooit de bedoeling; er zou slechts een deel gaan naar de 
brandweer. Gisteren bleek dat er dus 1 miljoen florin van het SIF-fonds naar de brandweer gaat, omdat in de 
begroting van 2010 dat bedrag is gekort op het budget voor de brandweer voor de renovatie van scholen. Nu 
wordt dat weer gecompenseerd, zo is althans ook in de motie te lezen die de AVP-fractie gisteren indiende. 
Daarin staat ook dat de 10 miljoen florin voor onderwijs gebruikt gaan worden voor het opknappen van La Salle 
College, Abraham de Veer School en St. Dominicus College. De groene fractie verzoekt in de motie ook dat als 
de minister van Onderwijs nog wijzigingen wil aanbrengen in de genoemde projecten, deze eerst aan het 
parlement voorlegt. Dit omdat de fractie gisteren vond dat Onderwijs-minister Arthur Dowers zich niet in details 
uitliet  aan waar en hoe hij de 10 miljoen florin allemaal wilde investeren. Dat vond ook de voormalige minister 
van Onderwijs, nu oppositielid, Marisol Lopez-Tromp (MEP). “Het kabinet wil zich niet verbinden aan hoe ze het 
geld allemaal gaat besteden, dus in details.” Zij vindt bovendien dat het nieuwe kabinet ondanks de belofte dat 
onderwijs de hoogste prioriteit zou krijgen, onvoldoende erin investeert. Dat blijft volgens haar niet alleen uit de 
nieuwe begroting voor de SIF-gelden, maar ook doordat er geld van het FDA bestemd voor onderwijsprojecten nu 
naar infrastructurele projecten gaat.  
Fractieleider Rene Herde weerlegt de kritiek van MEP dat het kabinet minder investeert in onderwijs. “Er in het 
parlement duidelijk gemaakt dat er helemaal geen geld is gekort op onderwijs voor infrastructuur. Er gaat juist 
meer heen, zoals nu ook met de begroting voor SIF is te zien. Ik heb wel aan de minister voorgelegd of het extra 
geld ook aan andere zaken besteed kan worden in plaats van alleen in gebouwen. Dat is belangrijk, maar ook 
andere zaken zoals de vorming van onderwijzers en meer moderne technologie in het onderwijs is belangrijk.” 
Het wetsvoorstel gisteren werd met 12 tegen 6 stemmen aangenomen. PDR onthield zich van stemming en de 
MEP-fractieleden Evelien Wever-Croes en Nilo Swaen waren niet aanwezig. 



 
Amigoe 08-12-10: Schiphol minder zeggenschap over R eina Beatrix  
 
ORANJESTAD/SCHIPHOL — Minister Otmar Oduber (AVP) van Toerisme, Arbeid en Transport en Schiphol 
Group zijn tot een akkoord gekomen om de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijf bij de Arubaanse 
luchthaven te beperken. Schiphol Group heeft niet meer de mogelijkheid om tot 49 procent van de aandelen in de 
luchthaven Reina Beatrix te kopen en krijgt ook geen zetel in de Raad van Commissarissen. 
 
Tevens wordt een tweede directeur voor de luchthaven aangesteld. Deze directeur is van Arubaanse komaf en 
opereert samen met de huidige directeur. Het gestelde doel is om uiteindelijk een Arubaanse directeur voor de 
luchthaven te krijgen. De nieuwe afspraken zijn geformaliseerd in drie toevoegingen aan het huidige contract. Ze 
zijn het resultaat van meerdere besprekingen, die al in juli begonnen. In september sprak Oduber samen met 
minister-president Mike Eman (AVP) met Schiphol Group over meer inspraak van de Arubaanse regering in de 
luchthaven. Momenteel zijn vier van de vijf zetels in de Raad van Commissarissen bezet. Nu Schiphol geen 
aanspraak meer maakt op de vrijstaande zetel wijst minister Oduber bij zijn terugkeer naar het eiland een nieuwe 
commissaris aan. 
In het persbericht van minister Oduber wordt erop gewezen dat Schiphol strategisch partner blijft van de 
luchthaven. Hij hoopt dat die samenwerkingsvorm nog vele jaren voortgezet wordt, maar blijft van mening dat het 
aan Aruba ligt om erop te toe te zien dat de luchthaven bijdraagt aan het toerisme op het eiland. Oduber 
benadrukt dat de luchthaven zich op het leveren van diensten zal moeten richten, in plaats van commerciële 
doelstellingen. “Het moet een luchthaven worden waar de toerist van de eerste tot de laatste indruk zin krijgt om 
terug te komen en reclame wil maken over ons eiland in de verschillende markten”, aldus het persbericht van 
minister Oduber, die tot morgen in Nederland verblijft. De bewindsman heeft ook gesprekken gehad met onder 
meer openbaar vervoersbedrijf Connexxion over een strategisch partnerschap met Arubus. Als voorbeeld 
noemde hij het contract van Schiphol Group met luchthaven Reina Beatrix. Ook had minister Oduber gesprekken 
met KLM, touroperator TUI en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus (VVD). 
 
Amigoe 09-12-10: Milieucommissie wil overheidsdiens t milieubeleid  
 
ORANJESTAD — De commissie die de overheid adviseert over natuur- en milieubeleid diende gisterochtend 
haar rapport met aanbevelingen in bij minister Benny Sevinger (AVP) van Infrastructuur, Milieu en Integratie. De 
in 2009 ingestelde commissie onder leiding van Merrill Robles de Medina en met leden uit de diensten LVV, DIP, 
Directie Financiën en de Inspectie Volksgezondheid en Milieu, geeft in dit rapport als belangrijkste aanbeveling 
dat een nieuwe overheidsdienst wordt ingevoerd dat alle milieutaken van de overheid op zich neemt. Momenteel 
worden die taken door verschillende diensten uitgevoerd. De nieuwe overheidsdienst moet volgens de commissie 
beleid uitstippelen. De uitvoering van dit beleid, bijvoorbeeld het ophalen van vuil, blijft in handen van andere 
diensten, zoals Serlimar. 
 
Amigoe 13-12-10: Aruba en Valero tekenen principeak koord gaslevering  
 
ORANJESTAD — In het Bestuurskantoor werd vanochtend een principeakkoord tussen de Arubaanse regering 
en olieraffinaderij Valero getekend voor gasleverantie door de raffinaderij in San Nicolas.  
 
De levering gebeurt aan de hand van de aanschaf van een eigen schip dat vloeibare aardgas naar het eiland zal 
brengen naar WEB en Valero. Daarnaast wordt gewerkt aan een directe gasleiding tussen Venezuela en Aruba. 
In het getekende principeakkoord staat de mogelijkheid voor Utilities NV, moederbedrijf van zowel water- en 
stroomproducent WEB als stroomleverancier Elmar, om zich te voegen bij deze joint venture. Valero is bezig met 
het maken van een overstap van stookolie naar vloeibaar aardgas als brandstof voor de raffinaderij. Niet alleen 
moet dit zorgen voor lagere kosten voor de raffinaderij zelf, ook de productiekosten van de nutsbedrijven zullen, 
met name ook door dit akkoord lager worden. Eman verwacht dat met de overstap van gas door WEB de 
productiekosten van WEB tussen de 15 en 20 procent zullen dalen. De RECIP-generatoren van WEB kunnen al 
draaien op gas. Voor Valero zal de overstap, waar nu al aan wordt gewerkt voor een dikkere winstmarge zorgen. 
Volgens de premier verzekert dit de continuïteit van de productie en dus de aanwezigheid van Valero op het 
eiland. 
 
Amigoe 20-12-10: Interesse Gasunie prematuur  
 
ORANJESTAD — De interesse van de Nederlandse Gasunie in deelname aan de activiteiten van Aruba en 
oliemaatschappij Valero op gebied van aardgas, is nog prematuur. Dit zegt de minister van Financiën, Utilities, 
Communicatie en Energie, Mike de Meza (AVP). De tweede grootste gasleverancier van Europa gaat 
oriënterende gesprekken aan met het eiland voor het eventueel leveren van expertise. 
 
Amigoe meldde op 14 december dat minister-president Mike Eman (AVP) tijdens de bekendmaking van de 
heropening van Valero en de samenwerking tussen de regering en de oliemaatschappij voor het samen zorgen 



voor de levering van gas, aankondigde dat de Nederlandse Gasunie interesse heeft getoond in de activiteiten van 
Aruba op gebied van aardgas. Maar volgens De Meza ‘zijn we nog niet zo ver’. “Gasunie heeft zich bereid 
getoond om een aantal gesprekken te voeren met ons. Nu hebben ze wat informatie gekregen en volgende week 
vinden er enkele teleconferenties plaats.” Dat de Gasunie een Nederlands staatsbedrijf is, speelt ook een rol bij 
het benaderen van het bedrijf, aldus de minister. “Zo haal je ook op die manier de banden aan met het 
Koninkrijk.” Binnen achttien maanden moeten zowel Valero als water- en energiebedrijf WEB volledig op gas 
draaien, aldus minister De Meza. Niet alleen moet dit zorgen voor een dikkere winstmarge voor de raffinaderij, 
ook de productiekosten van WEB zullen hierdoor 15 á 20 procent lager worden. 
Het contact met de gasleverancier van heel Nederland en een deel van Duitsland werd opgezet door de 
Nederlandse energiegezant Jan-Meinte Postma, die ook namens Aruba potentiële partners benadert voor Valero. 
Doel is vooralsnog het leveren van expertise, zij het in het leveren van gas aan Valero en nutsbedrijf WEB via een 
schip, het helpen bij een eventuele gaslijn tussen Venezuela en Aruba of het zoeken naar gas op de zeebodem in 
Arubaanse wateren. In welke van de drie projecten de Gasunie gaat deelnemen, is volgens De Meza nog lang 
niet duidelijk. 
 
Amigoe 17-12-10: ‘Gefaseerde invoering leerplicht’  
 
ORANJESTAD — Na evaluatie van het onder het vorige kabinet gemaakt implementatierapport voor de leerplicht, 
zegt Onderwijs-minister Arthur Dowers (AVP) dat de leerplicht beter gefaseerd ingevoerd  kan worden. Het 
tegelijkertijd invoeren van alle wijzigingen zoals de leerplichtwet voorstaat, zou namelijk tot te hoge kosten leiden. 
 
De kosten van de invoering van de leerplicht was ook een argument van het vorige kabinet om de leerplichtwet, 
die al uit 2001 dateert, niet door te voeren. Pas vorig jaar kreeg het parlement eindelijk de wet voor behandeling. 
Daar strandde vervolgens het traject opnieuw en werd pas onlangs weer in gang gezet doordat de minister de 
beantwoording van de Statenvragen begin van deze maand indiende. Deze vragen waren overigens al een jaar 
eerder ingediend. Volgens Dowers heeft de trage beantwoording te maken met de beslissing van zijn voorganger, 
Marisol Lopez-Tromp (MEP), die de beantwoording aanhield. Tromp stelde bovendien een commissie samen die 
moest onderzoeken wat de gevolgen waren van de implementatie van de leerplichtwet en vooral ook wat het 
kostte. De minister had namelijk al jaren aangegeven de wet voor de invoering van de leerplicht aan te houden 
omdat de kosten van implementatie te hoog zijn. De commissie onderzocht dit en dat rapport bewees volgens 
haar dat de kosten inderdaad hoog zijn.  
Dowers heeft dat rapport opnieuw laten analyseren en daaruit blijkt volgens hem inderdaad dat met de invoering 
van de hele leerplichtwet hoge kosten zijn gemoeid. Deze zijn weliswaar niet zo hoog zegt hij als de commissie 
heeft voorgesteld. Volgens hem zijn er namelijk taken die ook door bestaande overheidsdiensten uitgevoerd 
kunnen worden. Dat vergt wel een samenwerking tussen de instanties zoals Directie Sociale Zaken, Justitie, 
politie en ook de reclassering. Dowers zegt verder dat het afgelopen half jaar ook al hard is gewerkt aan het 
opzetten van een zorgstructuur op de scholen en dat daarmee ook al bespaart worden op de kosten die 
aanvankelijk zijn begroot voor de invoering van de leerplicht.  
De Onderwijs-minister maakte begin van deze maand al bekend dat de invoering van de leerplicht een stuk 
goedkoper zal zijn dan wat zijn voorganger van plan was. Dat werd namelijk duidelijk uit zijn beantwoording op de 
Statenvragen. Daarin laat hij namelijk weten dat de invoering van de leerplicht  zeker geen miljoen florin gaat 
kosten.  “Er wordt gewerkt aan een nieuw en slagvaardiger beleid dat goedkoper zal uitvallen dan 1 miljoen”, 
aldus Dowers aan het parlement. 
 
Amigoe 21-12-10: Secretaris SER met pensioen  
 
ORANJESTAD — Ben Marapin (links), de secretaris van Sociaal Economische Raad, SER, brengt een bezoek 
aan de gouverneur van Aruba, Fredis Refunjol (midden). Het ging om een beleefdheidsbezoek van de secretaris, 
omdat hij op 31 december met pensioen gaat. Onlangs kwam Marapin nog in het nieuws omdat hij stelde dat de 
overheid met zeker 1500 ambtenaren minder kan. Dat schreef deze krant op 9 december. De SER-secretaris 
baseerde zich daarbij op onder andere uitlatingen van voormalig premier Nelson Oduber (MEP) dat de 
arbeidsproductiviteit binnen de overheid 30 procent te laag ligt. Omgerekend komt dat volgens Marapin neer op 
circa 1500 ambtenaren die teveel zijn binnen het overheidsapparaat. Over 2011 zei hij dat ‘Aruba geduld moet 
hebben en moet plannen’. De economische vooruitzichten zijn volgens hem goed, zolang het land niet opnieuw 
de fout maakt om te economie over te stimuleren met extra projecten. 
 


