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GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 

 
NIEUWSBRIEF  

 

 
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Hierbij ontvangt u de juni-editie van de Nieuwsbrief van het Genootschap Nederland-Aruba. 
Met deze selectie van berichten willen wij u informeren over ontwikkelingen die ons 
Genootschap aangaan. Het bestuur wenst u veel leesplezier.  
 

=  =  =  =  =  =  =  =  = 
 
1/6/2018 Interparlementair Koninkrijksoverleg positief afgesloten 
Het halfjaarlijkse Interparlementair Koninkrijksoverleg  is positief afgesloten. De delegatieleiders 
complimenteerden elkaar bij de officiële afsluiting. Aan het begin van de week was het allerminst 
zeker dat de partijen tevreden huiswaarts zouden keren.  
Maandag hadden de Statenleden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten in een tripartiet overleg de 
messen geslepen. Aanleiding: de na acht jaar steggelen nog altijd niet tot stand gekomen 
geschillenregeling en de uitspraak van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties er geen haast mee te zullen maken.  
Knops werd daarom voor het begin van het IpKo gevraagd helderheid te verschaffen over zijn 
planning. Na zijn antwoord werd de bewindsman dringend verzocht voor 18 juni een tijdplan te 
presenteren en de rijkswet voor de geschillenregeling uiterlijk 1 november voor parlementaire 
behandeling aan te bieden. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
1/6/2018 Column SP-Kamerlid Ronald van Raak over oud-politici en bedrijfsleven 
Ronald van Raak, woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de Tweede Kamerfractie van de SP, 
schrijft in een column voor Koninkrijksrelaties.nu over de verbondenheid van oud-politici met het 
bedrijfsleven. Onderstaande tekst is een verkorte versie. 
‘Sommige vragen liggen erg voor de hand, maar worden toch niet gesteld. Zoals waarom Wouter 
Bos in 2012 informateur werd van een nieuwe regering. De oud-PvdA-minister van Financiën 
was na zijn vertrek in 2010 partner geworden bij KPMG. Het is goed als politici na hun politieke 
carrière snel elders aan de slag gaan, maar deze functie vond ik toch wel opmerkelijk. Met deze 
overstap kwam veel gevoelige informatie van het ministerie van Financiën in handen van dit 
internationale accountancybureau dat bedrijven adviseert hoe de financiële regels naar hun hand 
te zetten. 
Veel (oud-)politici hebben gewerkt bij KPMG onder wie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), 
Eddy van Hijum (CDA) en Rita Verdonk (TON). KPMG neemt ook graag oud-politici in dienst 
zoals oud-Kamerleden Laetitia Griffith (VVD) en Jolande Sap (GroenLinks) die als commissaris 
bij de accountant toezicht zouden moeten houden. 
In de andere landen van het Koninkrijk, in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, is de verbondenheid 
met de politiek nog veel groter. KPMG controleert niet alleen de boeken van de overheid, maar 
adviseert die ook en is bovendien nauw betrokken bij de uitvoering. Op Curaçao bemoeit 
KPMG zich met bijna alle overheidsbedrijven zoals de haven, de olie, de zorg, de energie, de 
pensioenen en de telecom. Vooral die laatste sector is interessant omdat telecombedrijf UTS 
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wereldwijd illegaal gokken mogelijk maakt. Een criminele sector waarin miljarden worden 
witgewassen, waarschijnlijk ook geld uit de internationale drugshandel. 
Twee jaar geleden heb ik uitgebreid vragen gesteld over de verhouding tussen accountant 
KPMG, de Curaçaose politiek en de internationale gokmaffia, maar die Kamervragen zijn nog 
steeds niet beantwoord, ondanks mijn aandringen bij verschillende regeringen van Curaçao. 
Het hoofdkantoor van KPMG staat in Amstelveen waar ze de activiteiten in de andere landen 
van het Koninkrijk goed in de gaten houden. Ik heb KPMG in het verleden om opheldering 
gevraagd, in het bijzonder de commissarissen Laetitia Griffith en Jolande Sap die als oud-
Kamerleden moeten weten dat het mijn taak is om dit soort vragen te stellen. Vanuit het 
hoofdkantoor bleef het echter oorverdovend stil, behalve de ontkenning dat KMPG Nederland 
ook maar iets te maken zou hebben met KPMG op Curaçao.  
Vorige week deed het Openbaar Ministerie een inval bij KPMG in Amstelveen, tegelijk met een 
inval bij KPMG op Curaçao. In een zaak waarin honderden miljoenen dollars zouden zijn 
witgewassen, opnieuw via de gokindustrie. De inval gebeurde door een speciaal team dat 
onderzoek doet naar de verbondenheid tussen de gokmaffia en de politiek op het eiland. Wat dit 
allemaal gaat opleveren moeten we nog zien. Maar een multinational die zich zo graag omringt 
met oud-politici zal ook eens de vragen van zittende politici moeten beantwoorden. Blijven 
zwijgen over de criminele activiteiten in de Cariben zal niet helpen.’  
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 
 
2/6/2018 CAft: nog geen groen licht voor begroting Aruba 
Het College Aruba financieel toezicht kan zich niet vinden in de door de Staten vastgestelde 
begroting. Volgens het CAft koerst Aruba af op een tekort van 162 miljoen gulden oftewel 3,3% 
over heel 2018. Afgesproken was dat het gat niet groter dan 3% zou zijn. 
Het CAft vindt de begrote dividendopbrengst van Refineria di Aruba van 17,5 miljoen niet 
realistisch. Voorts heeft het een dubbeltelling van 6,4 miljoen aan afdrachten door Aruba 
Tourism Authority ontdekt. Na correctie van deze posten valt het begrote tekort van 2,8% 
volgens het CAft in werkelijkheid een half procent hoger uit. Daardoor zal ook het afgesproken 
plafond van de schuldquote (90%) aan het einde van dit jaar met 2% worden overschreden. 
Het CAft vraagt minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro aanvullende en duurzame 
maatregelen te treffen om het financieringstekort van de collectieve sector uit te laten komen op 
3,0% of lager. Dat betekent dat het Kabinet Wever-Croes minimaal 13 miljoen gulden aan 
uitgaven moet schrappen of aan extra inkomsten moet genereren. 
Het CAft is kritisch op de stijging in de begroting van de personeelskosten met 10,5 miljoen 
gulden ten opzichte van de ontwerpbegroting. CAft-voorzitter Raymond Gradus: ,,Hiermee 
wordt niet voldaan aan de aanbeveling stappen te nemen richting het terugbrengen van de 
personeelsuitgaven. Het CAft vraagt u om de personeelsuitgaven te maximeren op het niveau 
van 2017. Daarnaast adviseert het CAft om een meerjarig plan te presenteren waaruit blijkt dat 
de personeelsuitgaven de komende jaren structureel gaan dalen.” 
Gradus schrijft het er mee eens te zijn om in de begroting 2018 uit te gaan van een behoedzame 
economische groei van 1% en af te zien van nieuwe PPP-projecten. Hij wijst op de afspraak dat 
eventuele meevallers ingezet worden voor schuldreductie. Het College concludeert: ,,Ondanks de 
eerste stappen die gezet zijn is het CAft van oordeel dat de aanbevelingen onvoldoende zijn 
opgevolgd.”  
Minister Ruiz-Maduro heeft het CAft laten weten de conclusies niet te delen. Zij wijst erop dat 
Refineria di Aruba inmiddels een eerste storting heeft gedaan en heeft aangekondigd dat meer 
betalingen volgen. De constatering dat de bijdrage van de ATA dubbel geteld zou zijn, noemt de 
bewindsvrouw prematuur. Daarnaast is tussentijds een winstuitkering van 5 miljoen van de 
Centrale Bank ontvangen die niet in de begroting is opgenomen. 
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Ruiz-Maduro twijfelt er niet aan dat het begrotingstekort onder de 3% blijft en de schuldquote 
onder de 90%. Temeer daar in de begroting rekening is gehouden met een economische groei 
van 1% terwijl die volgens de meest actuele prognoses van de Centrale Bank 1,2% zal bedragen.  
Over de stijging van de personeelskosten zegt de minister dat deze verband houdt met de 
uitvoering van het sociaal crisisplan. Zij wijst er op dat het kabinet binnenkort een plan 
presenteert om de personeelslasten structureel te verlagen. ,,Wij zijn er nog niet, maar voor het 
eerst in lange tijd zijn wij op de goede weg”, aldus Ruiz-Maduro. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
2/6/2018 Tientallen Caribische studenten met uitzicht op baan 
Vele tientallen studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk hebben sinds vandaag 
uitzicht op een baan op hun geboorte-eiland. Met dank aan Flinx Recruitment Expo Dutch 
Caribbean (FRED), het grootste dating-event voor werkzoekende studenten uit de Cariben en 
werkgevers van de eilanden die op zoek zijn naar jong talent met ambitie. 
Enkele honderden Caribische bollebozen struinden vandaag in het WTC Rotterdam de ruim 
dertig stands van bedrijven en organisaties af in de hoop op een match. Zes jaar geleden namen 
de studenten Tristan Every (Aruba) en Quincy Sintiago (Curaçao) het initiatief. Zij zijn inmiddels 
succesvol geremigreerd, maar blijven betrokken bij de organisatie die dit jaar een partnerschap is 
aangegaan met de Stichting WeConnect. 
Bedrijven/organisaties die acte de presence gaven waren onder meer Curoil, Damen Shipyards, 
Curaçao Ports Authority, Ernst & Young, de Kustwacht, ImSan (Medisch Instituut San Nicolas 
Aruba) en de Rijksdienst Caribisch Nederland.  
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 

 
4/6/2018 Arubaanse Statendelegatie spreekt met minister Blok 
De Arubaanse Statendelegatie die afgelopen week in Den Haag heeft deelgenomen aan het 
Interparlementair Koninkrijksrelaties blijkt buiten de agenda om te zijn ontvangen door minister 
Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De delegatie onder aanvoering van Statenvoorzitter Ady Thijsen had er behoefte aan om met de 
bewindsman persoonlijk van gedachten te wisselen over de situatie in buurland Venezuela, de 
gevolgen daarvan voor de Arubaanse samenleving en de samenwerking met Nederland in het 
geval de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen verder toeneemt.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
5/6/2018 Nauwelijks beroep gedaan op beleidsmatige assistentie uit Nederland 
Curaçao, Aruba en Sint Maarten maken maar beperkt gebruik van de mogelijkheid om 
beleidsmatige assistentie uit Nederland in te roepen. Het is kennelijk voor de landen te 
omslachtig om aan de voorwaarden te voldoen. Dit kan worden opgemaakt uit de reactie van 
staatssecretaris Raymond Knops op vragen van de Tweede Kamercommissie voor 
Koninkrijksrelaties. 
,,Het blijkt in de praktijk lastig voor de landen om concrete, breed gedragen verzoeken tot 
ondersteuning te formuleren waarbij ook lokaal eigenaarschap en borging van de resultaten van 
de gevraagde assistentie gerealiseerd worden. Dit zijn onderdelen van een verzoek tot 
ondersteuning waar ik aan hecht omdat de mogelijke investering een maximaal effect dient te 
bereiken en desinvesteringen voorkomen moeten worden.” 
Voorbeelden waarbij recent wel beleidsmatige assistentie geleverd en/of gefaciliteerd is betreft 
de inzet van de United Nations Development Program (UNDP) op Curaçao. Daar heeft BZK 
gericht bijgedragen om de organisatieontwikkeling en uitvoeringskracht van de Curaçaose 
overheid te versterken. Op Aruba is een samenwerking met de gemeente Den Haag gefaciliteerd 
voor het maken van een mobiliteitsplan. 
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 
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5/6/2018 Knops noemt staatsschuld Aruba zorgelijk  
Staatssecretaris Raymond Knops noemt de staatsschuld van Aruba zorgelijk. Die van Curaçao is 
volgens hem beheersbaar. ,,Met Aruba ben ik in gesprek over het verlengen van het toezicht en 
een nieuw normenkader.” De verwachting is dat in navolging van Curaçao en Sint Maarten ook 
Aruba normen vanuit Den Haag krijgt opgelegd om de staatsschuld onder de 50% terug te 
brengen. 
Op vijf van de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het financieel beheer nog 
lang niet op orde, aldus staatssecretaris Raymond Knops in antwoord op vragen van de Tweede 
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de effectiviteit van het financieel toezicht op de 
eilanden. 
,,De evaluatie die in 2015 is gehouden laat zien dat op Sint Maarten en Curaçao stappen 
voorwaarts zijn gezet, maar dat tegelijkertijd de uitdaging ten aanzien van het financieel beheer 
en het structureel realiseren van begrotingsevenwicht groot zijn”. Er is veel ruimte voor 
verbetering, de landen dienen een traditie op te bouwen van goed financieel beheer, vindt hij. 
“Ondersteuning in de vorm van technische expertise kan behulpzaam zijn mits er sprake is van 
voldoende eigenaarschap aan de zijde van de landen”. 
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu)  
 
5/6/2018 Tweede Kamer wil verdediging Caribische delen Koninkrijk versterken 
Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Ank Bijleveld van Defensie 
met bondgenoten gaat overleggen over de versterking van de militaire verdediging van de 
Caribische delen van het Koninkrijk. 
De Kamer nam daartoe vanmiddag een motie aan van Isabelle Diks (GroenLinks) met alleen de 
stemmen van de SP en de Partij voor de Dieren tegen. Aanleiding voor de motie is de zorg dat 
de onrust in Venezuela escaleert en het regime van president Nicolás Maduro zich laat verleiden 
tot ‘militair avonturisme’ in de regio. 
Diks wil een ‘robuuste verdediging’ van de ABC-eilanden optrekken. Zij wil ook dat Nederland 
daarover formele afspraken maakt met Frankrijk en Groot-Brittannië die eveneens belangen 
hebben in de Cariben, maar ook met de Verenigde Staten. 
Eerder dit jaar werd de Kamer vanuit marinekringen gewaarschuwd dat de huidige aanwezigheid 
van Defensie in de Caribische delen van het Koninkrijk onvoldoende afschrikwekkend is. 
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 
 
5/6/2018 Raad van State nog niet om advies gevraagd over coördinerende rol BZK  
De Raad van State is nog niet om advies gevraagd over de positie van de rijksvertegenwoordiger 
Caribisch Nederland, de gezaghebbers, de Bestuurscolleges en zijn eigen coördinerende rol. Dit 
is in tegenstelling tot wat staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer heeft verteld.  
Op 5 februari deed de bewindsman in het Kamerdebat over de interventie op Sint Eustatius de 
toezegging de Raad van State om ‘voorlichting’ te vragen. In een overleg op 17 mei met de 
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over Caribisch Nederland meldde Knops dat de Raad 
van State zoals hij had beloofd advies is gevraagd: ,,Ik heb eerder aangegeven dat ik dit zou doen 
en dat is inmiddels gebeurd. Dat proces is gaande.” 
Navraag bij de Raad van State leert dat daar geen verzoek is ontvangen, niet voor en ook niet na 
17 mei. De woordvoerder van Knops bevestigt dat de aanvraag inderdaad nog niet is ingediend. 
,,De staatssecretaris was in de veronderstelling dat dit inmiddels al was gebeurd.” 
De Tweede en de Eerste Kamer zijn al langer ontevreden over ministeries die in hun 
samenwerking en communicatie met Caribisch Nederland langs elkaar heen werken. Meerdere 
rapporten hebben het beeld van departementale koninkrijkjes op de eilanden bevestigd. Het 
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bracht de Commissie Spies in 2015 tot het dringende advies aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties om zijn coördinerende rol krachtiger in te vullen.  
Op aandringen van D66 en CDA is in het regeerakkoord opgenomen dat de voor 
Koninkrijksrelaties aan te stellen bewindspersoon als een spin in het Haagse web de touwtjes in 
handen zou nemen. Vanuit de Kamer daarop aangesproken zei Knops 4 maanden geleden: ,,Ik 
kan u zeggen dat de aanbeveling om concreet te kijken hoe je de territoriale bevoegdheden van 
bewindslieden kunt inperken ten gunste van de coördinerend bewindspersoon 
Koninkrijksrelaties een interessante optie is. Die gaat staatsrechtelijk heel ver, want dat betekent 
dat je voor een bepaald deel van Nederland tegen bewindslieden met een eigen ministeriële 
verantwoordelijkheid zegt ‘Daar gaat u niet over’ of ‘Daar gaat u pas over als u heeft afgestemd’. 
Ik wil daar serieus naar kijken en ik wil de Raad van State op dit punt, maar ook over de relatie 
tussen de coördinerend bewindspersoon en de Rijksvertegenwoordiger, de gezaghebber, het Cft 
en de openbare lichamen om nader advies, nadere voorlichting vragen en dan bekijken wat ik 
daarmee ga doen.” 
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 
 
7/6/2018 Windpark bij Urirama gaat niet door 
Het nieuwe windpark bij Urirama gaat definitief niet door, maar exploitant Hutting laat het 
daarbij niet zitten. In onderhandeling met de regering probeert deze nu extra windmolens in het 
bestaande windpark bij Vader Piet voor elkaar te krijgen. 
Afgelopen vrijdag besloot de ministerraad om de hindervergunning voor het omstreden 
windpark van acht molens in te trekken. Omwonenden protesteren al sinds het vorige kabinet 
van AVP het tweede windpark aankondigde. Zij waren vooral bang voor hun gezondheid en 
voor geluidsoverlast. Ook waren er zorgen voor verstoring van het bekende bedevaartsoord, 
Kapel Alto Vista. Deze kapel is ook een populaire toeristenpleister. 
In 2014 gaf de regering toen de vergunning af en sloot ook een leveringscontract met exploitant 
Hutting. Door diezelfde overeenkomst kan Hutting nu nog aan tafel met de huidige regering, 
ook al is het tweede windpark van de baan. Het doel is meer windturbines aan te leggen bij het 
windpark Vader Piet in San Nicolas. Hutting’s bedrijf legde ook dat windpark aan in 2008. Toen 
deed hij zaken met de regering onder MEP. Deze partij zit nu weer in de regering. 
Afnemer van de windenergie, is het nationale energiebedrijf WEB. Die doet op dit moment 
onderzoek naar hoeveel extra windturbines erbij kunnen. “Zij zeggen tussen de zes en acht, maar 
het kunnen er ook tien worden”, aldus Hutting. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
7/6/2018 Kamer: sterke stijging piraterij door onrust in Venezuela?    
De Tweede Kamercommissie voor Defensie wil van minister Ank Bijleveld horen of er een 
verband is tussen de onrust in Venezuela en de sterke stijging van piraterij in de Caribische Zee. 
Aanleiding voor de belangstelling van de commissieleden is een alarmerend rapport van de 
antipiraterij organisatie Oceans Beyond Piracy.  
Het aantal piraterij-incidenten is vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016. In 2017 
zijn 71 voorvallen gemeld waarvan de meesten zich in het zuidelijke deel van de Caribische Zee 
voordeden. De overvallen die met grof geweld worden uitgevoerd richten zich vooral op 
jachten. ,,Hoe beoordeelt u de berichtgeving over de terugkeer van piraterij in de Caribische Zee 
als gevolg van de instabiele situatie in Venezuela?” aldus de commissie. 
De Kamerleden willen voorts weten of de politieke en militaire situatie na de 
presidentsverkiezingen in Venezuela gelijk is gebleven of verslechterd. De vragen maken deel uit 
van de schriftelijke voorbereiding op een debat met Bijleveld over het jaarverslag van de Militaire 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De organisatie spreekt daarin haar zorgen uit dat Venezuela 
zich steeds meer tot een destabiliserende factor in de regio ontwikkelt. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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8/6/2018 Statendelegatie Aruba bezoekt Eerste Kamer 
Een delegatie van de Staten van Aruba heeft zich tijdens een werkbezoek aan de Eerste Kamer 
over diverse zaken laten informeren in het kader van de optimalisering van het parlementswerk. 
De delegatie onder leiding van Statenvoorzitter Ady Thijsen bestond uit de fractievoorzitters 
Rocco Tjon (MEP), Marisol Lopez-Tromp (POR) en Marlon Sneek (AVP) en griffier Herman 
Hek. 
Na de verwelkoming door voorzitter Ankie Broekers-Knol voerde de delegatie gesprekken met 
medewerkers van de Griffie van de Eerste Kamer. In vogelvlucht passeerde een veelvoud aan 
onderwerpen de revue waaronder: financieel beleid, personeelsbeleid, de werkweek van en 
wetgevingsprocedure in de Kamer, integriteitsbeleid en incompatibiliteiten, communicatie en 
protocol en informatievoorziening en digitalisering.  
De delegatie heeft ook bezoeken gebracht aan onder meer de Tweede Kamer, de Algemene 
Rekenkamer en de Raad van State van het Koninkrijk. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
8/6/2018 Namen politieagenten zaak Mitch Henriquez blijven geheim  
De namen van de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 
2015 moeten geheim blijven. Dat adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad in een vrijdag 
gepubliceerde conclusie. Het is aan de Hoge Raad om dit onafhankelijk advies te volgen. 
Wanneer de uitspraak volgt is nog niet duidelijk.  
De familie van Henriquez heeft tot nu toe tevergeefs vele procedures aangespannen om de 
namen van de agenten te achterhalen. De Arubaan overleed na zijn arrestatie in juni 2015 na een 
muziekfestival in Den Haag. Vijf agenten waren er nodig om Henriquez onder bedwang te 
krijgen. Twee van hen zijn strafrechtelijk vervolgd en zij zijn eind vorig jaar veroordeeld tot een 
voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Ze gingen in hoger beroep tegen de veroordeling. Die 
zaak zal waarschijnlijk eind dit jaar beginnen. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
8/6/2018 Aruba koerst af op aanwijzing Rijksministerraad  
De Arubaanse regering heeft onvoldoende gehoor gegeven aan de aanbevelingen die het College 
Aruba financieel toezicht op 11 mei per brief heeft gedaan. Het Kabinet Wever-Croes heeft tot 
14 juni de gelegenheid dat alsnog te doen en zo een aanwijzing van de Rijksministerraad te 
voorkomen. 
De zaak spitst zich toe op de vraag of Refineria di Aruba wel of niet in staat zal zijn de in de 
begroting opgenomen 17,5 miljoen gulden aan dividend af te dragen. Het CAft deelt het 
optimisme van minister Xiomara Ruiz-Maduro van Financiën daarover niet omdat de overheids-
nv ook in 2017 in gebreke is gebleven. ,,Het CAft ziet geen nieuwe feiten die er op wijzen dat de 
ontvangst van dit bedrag als realistisch kan worden bestempeld”, aldus CAft-voorzitter Raymond 
Gradus in een donderdag verzonden brief. 
Het tweede twistpunt betreft de personeelskosten (379 miljoen). Het CAft dringt er al langer op 
aan die post te verlagen, maar de begroting voor dit jaar laat juist een stijging van zo’n 9 miljoen 
gulden zien. ,,Op basis van de aangedragen argumenten is het CAft er niet van overtuigd dat de 
personeelsuitgaven van 2017 op 2018 dienen te stijgen en vraagt u dit alsnog in de begroting aan 
te passen.” Het college stelt dat zonder de aanbevolen aanpassingen het financieringstekort op 
3,2% zal uitkomen terwijl was afgesproken dat het niet hoger dan 3% zou zijn. 
De brief bevat een niet mis te verstane waarschuwing: ,,Het CAft verzoekt u de begroting 2018 
aan te passen op basis van bovenstaande adviezen en om binnen zeven dagen, dus op 14 juni, op 
dit verzoek te reageren. Afhankelijk van uw reactie beoordeelt het CAft of de Rijksministerraad 
nader wordt bericht.”  
(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 



 7 

11/6/2018 Premier Wever-Croes: ‘Die jaren in de oppositie waren mijn leerschool’ 

Door René Zwart 

Het eerste werkbezoek van minister-president Evelyn Wever-Croes aan Den Haag werd 

gedomineerd door zware bestuurlijke onderwerpen waaronder de overheidsfinanciën. Tijd 

voor een meer persoonlijke kennismaking met de eerste vrouwelijke premier van Aruba was 

er nauwelijks. Onderstaand interview maakt dat goed. 

Voor lezers die nog niet met u hebben kennisgemaakt: Kunt u vertellen in wat voor een gezin 

en omgeving u bent opgegroeid en welke opleiding u heeft gevolgd? 

,,Ik ben opgegroeid in een traditioneel Arubaans gezin met strenge normen en waarden. Ik 

was de oudste van drie. Mijn jongere broer is vier jaar geleden aan kanker overleden. Ik ben 

gehuwd, moeder van drie en grootmoeder van een schattig jongetje dat vandaag 1 jaar oud 

wordt. Na mijn VWO ben ik eerst medicijnen gaan studeren in Costa Rica, maar dat heb ik 

gauw verwisseld voor een rechtenstudie in Aruba aan de Universiteit van de Nederlandse 

Antillen. Daar heb ik mijn kandidaatsbul gehaald. Daarna heb ik fiscaal recht gestudeerd in 

Leiden. In 1989 heb ik mijn meestertitel in het fiscaal recht behaald.” 

U hebt enkele jaren in Leiden gestudeerd. Wat voor een student was u en wat hebben die 

jaren voor invloed op uw persoonlijke vorming gehad? 

,,Ik had maar één doel: binnen drie jaar afstuderen en dat is ook gelukt. Ik was zeer 

gefocussed op mijn studie. Die drie jaren hebben – naast de bijdrage aan mijn kennis en 

professionalisme – ook bijgedragen aan mijn zelfstandigheid, mijn beheersing van de 

Nederlandse taal en een enorme liefde voor mijn land. Als je ver bent, leer je je land nog 

meer waarderen.” 

U heeft vervolgens carrière gemaakt bij de Belastingdienst waar u bent geëindigd als hoofd. 

Was leiding geven ook uw ambitie? 

,,In principe wilde ik een goede fiscalist zijn. Maar de gelegenheden die zich in mijn carrière 

hebben gepresenteerd kon ik echt niet weigeren. Eerst teamleider na een half jaar, dan 

waarnemend hoofd van dienst na twee jaar, hoofd van dienst na vijf jaar, tot en met mijn 

vertrek. Na dertien jaar bij de Belastingdienst vond ik het wel genoeg. In 2003 stapte ik over 

naar de belastingadviespraktijk van het advocatenkantoor van mijn vader. Ik hoopte partner te 

worden. Maar daarvoor moest ik eerst beëdigd worden als advocaat. Om die reden moest ik 

in enkele vakken tentamen afleggen. In november 2008 werd ik beëdigd als advocaat. Van 

een partnerschap in de firma is echter niets terechtgekomen omdat ik zes maanden na mijn 

beëdiging de politiek ben ingegaan. Dit was tijdens de verkiezingscampagne 2013. Ik werd 

met voorkeursstemmen gekozen als Statenlid.” 

De politiek is u, gezien de familiegeschiedenis, vast met de paplepel ingegoten. 

,,Juist het tegenovergestelde. Mijn vader was een aantal keren minister in de Antilliaanse en 

de Arubaanse regering en hij was vaak weg. Wij zijn opgegroeid zonder zijn constante 

aandacht. Mijn moeder heeft het prima gedaan, maar toch heb ik altijd gezegd dat ik mijn 

kinderen dit niet wil aandoen. Ik ben wel altijd kritisch geweest tegenover de regering, welke 

partij er ook aan de macht was. Toen ik eind 2008 werd gevraagd de politiek in te gaan, heb 

ik dan ook nee gezegd. Ik heb dat proberen vol te houden, maar ik voelde me steeds slechter 

na elke nee. Toen ik doorkreeg dat dit wel een roeping was, heb ik in mei 2009 ja gezegd.” 

Hoe frustrerend was het om negen jaar in de oppositiebankjes te zitten? 

,,In de eerste maanden was het frustrerend omdat ik uit een werkomgeving kwam waarbij wij 

tijd moesten schrijven en wij gewend waren geen tijd te verspillen. In de Staten was het 

tegenovergestelde het geval. Echt frustrerend was het feit dat geen enkele bijdrage van mijn 

zijde werd gebruikt. In heb nota’s opgesteld hoe ik dacht dat de belastinghervorming eruit 

moest zien, hoe de regering met de steun van de Staten de financiële problemen kon 

aanpakken, hoe seksueel misbruik van minderjarigen moest worden aangepakt, etc. etc. Het 

eerste wat uit de monden kwam van de Statenleden die de regering steunden was dat mijn 
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nota’s de prullenbak in moesten. Dat was frustrerend. Maar daar raakte ik heel snel aan 

gewend waarna het geen frustratie meer opleverde. Ik bleef doen wat ik kon doen en ik wist 

dat die jaren in de oppositiebankjes een leerschool voor mij zouden zijn voor het moment dat 

nu is gekomen.” 

U bent in november 2017 beëdigd als premier. Een droom werd werkelijkheid? Of was het 

gezien de situatie die u aantrof een nachtmerrie? 

,,Eerlijk gezegd heb ik er nooit van gedroomd premier te worden, maar natuurlijk is het een 

enorme eer. De situatie die wij hebben aangetroffen is zeer ernstig, maar ik beschouw het niet 

als een nachtmerrie. Eerder als een uitdaging, een grote uitdaging om daadwerkelijk Aruba 

weer op de rails te zetten voor de toekomstige generaties.” 

In sommige Haagse kringen werd gehoopt op een brede coalitie van MEP en AVP. Was dat 

op voorhand uitgesloten? 

,,Nee. Ik heb niets op voorhand uitgesloten. Meteen na de verkiezingsuitslagen heeft de 

voormalig premier Mike Eman dit wel uitgesloten.” 

In de media wordt nogal eens benadrukt dat u de eerste vrouwelijke minister-president van 

Aruba bent. Speelt het vrouw zijn een rol in uw werk? 

,,Jazeker. Ik denk dat ik als vrouw een andere dynamiek kan brengen in de politiek. Als 

vrouw voel ik mij zeer vereerd de eerste vrouwelijke premier te zijn en ik hoop dat dit ook 

invloed heeft op meisjes en andere vrouwen dat wij, als we ons inzetten, het ver kunnen 

schoppen.” 

Wat hoopt u in de komende vier jaar te bereiken? 

,,Welzijn en welvaart voor Aruba. Daarvoor moeten we de financiën echt duurzaam op orde 

brengen. We moeten de economie stimuleren om banen te creëren en we moeten de mens 

centraal zetten. Met de mens als centrum van alle beslissingen zal het zeker lukken.” 

Is er naast het premier-zijn nog tijd voor een privéleven? 

,,Dat is op het kleinschalige Aruba soms wel moeilijk, maar tegelijkertijd heeft die 

kleinschaligheid ook zijn charme. Ruimte voor hobby’s is er helaas niet, maar ik maak 

uiteraard wel tijd vrij voor mijn gezin en mijn vriendinnen.” 

(Bron: Koninkrijksrelaties.Nu) 

 

22/6/2018 Aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribisch deel Koninkrijk 
De vier landen van het Koninkrijk willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige 
crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van 
het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp, zodat slachtoffers zo 
snel mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande 
patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische 
hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig oefenen.  
Om dat voor elkaar te krijgen gaan Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten intensiever 
samenwerken. Onder voorzitterschap van Sint Maarten zal het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) met de landen in kaart brengen waar extra inspanningen nodig zijn. Dat 
moet voor eind 2018 afgerond zijn.  
Dit is één van de afspraken die de vier bewindspersonen gezondheidszorg van het Koninkrijk 
vandaag in Willemstad overeen zijn gekomen. Minister Oduber (Aruba), minister Camelia-
Römer (Curaçao), staatssecretaris Blokhuis (Nederland) en minister Lee (Sint Maarten) waren 
bijeen op een vierlandenconferentie over het verder verbeteren van de kwaliteit van de 
gezondheidszorg, bijvoorbeeld door accreditatie van de ziekenhuiszorg. Daar hoort afstemming 
bij van de lokale regelgeving op de Internationale Gezondheidsregeling van de World Health 
Organization.  
Andere gemaakte afspraken gaan over preventieprogramma’s, samenwerking tussen 
ziekenhuizen, geneesmiddelen, opleiden van zorgprofessionals en gegevensuitwisseling.  
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Er komt speciale samenwerking tussen de vier landen op het gebied van gezond leven, sport en 
bewegen. Onder andere op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch 
alcoholgebruik gaan Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten - zoveel mogelijk in 
samenwerking - voorlichtingscampagnes ontwikkelen. Daarbij moet specifieke aandacht zijn 
voor wat het beste werkt in de verschillende landen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk 
wordt bijvoorbeeld gemiddeld minder gerookt dan in Nederland. Vrouwen in de Caribische 
regio roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht 
(obesitas) en bewegen minder. 
De vier landen gaan de zorg voor kinderen en jeugdigen die het nodig hebben gezamenlijk naar 
een hoger plan tillen. Er komt extra aandacht voor het tegengaan van kindermishandeling en het 
voorkomen van en ondersteunen bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Er wordt met 
prioriteit gekeken naar verbetering van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jeugdigen, sociaal emotionele zorg, verslavingszorg en zorg voor kinderen en jeugdigen met een 
beperking. Aruba en Curaçao nemen het voortouw op deze terreinen. 
(Bron: Rijksoverheid.nl) 
 

*  *  *  * 
 
Zie ook onze website www.genootschapnederlandaruba.nl. U treft daarop o.m. diverse links aan 
over Arubaanse aangelegenheden. 
     
 
 

 

http://www.genootschapnederlandaruba.nl/

