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GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 

 
NIEUWSBRIEF  

 

 
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Hierbij ontvangt u de augustus editie van de Nieuwsbrief van het Genootschap 
Nederland-Aruba: een selectie van ingekorte berichten waarmee wij u informeren over 
actuele ontwikkelingen die voor u en voor ons genootschap relevant kunnen zijn.  
Het bestuur wenst u veel leesplezier. 
Nico van Grieken, voorzitter  
 

=  =  =  =  =  =  =  =  = 
 
 
8/8/2018 Felicitaties Koninkrijk voor nieuwe president Colombia  
Minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao heeft de Koninkrijksregering 
vertegenwoordigd bij de beëdiging van Ivan Duque als 60ste president van buurland Colombia. 
De 42-jarige conservatieve politicus volgt de centrumlinkse Juan Manuel Santos op. De 
eedaflegging vond plaats voor het parlementsgebouw op het historische Plaza de Bolívar. Er 
waren 3.000 gasten. Na de officiële ceremonie bracht premier Rhuggenaath namens het 
Koninkrijk gelukwensen over aan de nieuwe president. Colombia, Curaçao, Aruba en Nederland 
onderhouden goede relaties en werken op een toenemend aantal terreinen intensief samen. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
13/8/2018 Overheidsfinanciën Aruba ‘marginaal verbeterd’ 
De overheidsfinanciën van Aruba zijn in het eerste kwartaal van 2018 licht verbeterd. Dat meldt 
de Centrale Bank van Aruba. Door meevallende inkomsten nam de overheidsschuld in de eerste 
drie maanden van het jaar met slechts Afl. 8,7 miljoen toe. 
Meevallers werden genoteerd bij de omzetbelasting die met 29,9 miljoen 4,3 miljoen hoger 
uitpakte dan in het eerste kwartaal van 2017. De inkomstenbelasting steeg met 7,6 miljoen naar 
84,5 miljoen. Ook werden meer invoerrechten geïncasseerd. Een van de verklaringen is dat er 
beter nageleefd en geïnd wordt.  
De meerinkomsten overtroffen de groei van de uitgaven waardoor per saldo het begrotingstekort 
daalde en de schuldquote stabiliseerde, maar met 85,8% wel aan de extreem hoge kant blijft. De 
Centrale Bank spreekt van een ‘marginale verbetering van de financiële situatie’ en vindt dat de 
overheid moet blijven werken aan het versterken van de fundamenten. 
De toeristische sector was in het eerste kwartaal van 2018 opnieuw de motor van de Arubaanse 
economie. De Amerikaanse markt leverde de grootste bijdrage aan de groei van 
toerismeovernachtingen.  
De consumptie indicatoren geven een gemengd beeld. Het sentiment onder consumenten 
verbeterde enigszins in het eerste kwartaal van 2018 in vergelijking met het vorige kwartaal, maar 
consumenten bleven pessimistisch. Een slecht teken is de afname van het bedrag waarvoor 
bouwvergunningen zijn verstrekt, van 102,3 miljoen in 2017 naar 95,8 dit jaar. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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14/8/2018 Erwin Arkenbout vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten  
Dr. mr. E.J. (Erwin) Arkenbout is per 20 september benoemd tot vertegenwoordiger van 
Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Arkenbout, thans nog directeur Rechtsbestel bij 
het ministerie van Justitie en Veiligheid, was van 2012 tot vorig jaar directeur Koninkrijksrelaties 
bij het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK. Hij volgt 
Henk Brons op die sinds 1  
juli directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK is. 
(Bron: Rijksoverheid.nl) 
 
17/8/18 Minister Blok: ‘Mijn woorden niet bedoeld als vrijbrief racisme of uitsluiting’  
‘Mijn woorden waren op geen enkele manier bedoeld als vrijbrief voor racisme of uitsluiting van 
bepaalde bevolkingsgroepen. Ik heb in mijn uitspraken dan ook op geen enkele wijze 
onderscheid willen maken tussen verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving’. 
Aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken op vragen van PvdA-kamerlid Ploumen over zijn 
bekritiseerde uitspraken tijdens de bijeenkomst met Nederlandse werknemers van internationale 
organisaties, bedrijven en ambtenaren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
Blok heeft contact gezocht met de premies van de Caribische landen van het Koninkrijk, alsook 
met de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname. Hij benadrukt dat zijn inzet als minister 
van Buitenlandse Zaken ‘ten volste gericht is en zal blijven op multilateralisme, juist in het 
Nederlands belang’.  
Nederland moet, zegt Blok, een humaan asielbeleid blijven voeren en open zijn en blijven voor 
die mensen die op de vlucht zijn en daadwerkelijk hulp nodig hebben. ‘Tegelijkertijd moet 
Nederland selectief en helder zijn naar diegenen die niet binnen die categorie vallen.’ 
(Bron: Tweede Kamer) 
 
20/8/2018 Signalen kindermishandeling leren herkennen 
Sinds de nationale bewustwordingscampagne ‘No sconde mas’ tegen kindermishandeling en -
misbruik begin juli van start ging, zien de organisatoren al behoorlijk wat belangstelling. Nu gaan 
ze de wijken in.  
Het doel is om mensen en vooral ook kinderen te leren wat de signalen zijn van 
kindermishandeling- en misbruik. Want dat is niet altijd makkelijk te herkennen, zegt 
campagneleider Egbert Schwengle. “Vaak denken mensen alleen aan het fysieke gedeelte. Maar 
wij weten uit ervaring dat de dader exact weet hoe hij hiermee om moet gaan.”  
Vooral psychische mishandeling, zoals emotionele verwaarlozing, is lastig vanaf de buitenkant te 
zien. Schwengle: “Het belangrijkste punt is dat wij willen voorkomen dat kinderen denken dat er 
niets aan het probleem van mishandeling wordt gedaan en zij dus niet melden.” 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
24/8/2018 Raad van State van het Koninkrijk compleet 
Vanaf 1 oktober 2018 is de Raad van State van het Koninkrijk voor het eerst in jaren weer 
compleet. De Rijksministerraad heeft vandaag besloten Maria van der Sluijs-Plantz voor te 
dragen voor benoeming tot staatsraad voor Sint Maarten. 
Eerder al werd de benoeming per 1 september bekend van Paul Comenencia tot Staatsraad voor 
Curaçao. Beide vacatures hebben jaren open gestaan. Voor Aruba is sinds vorig jaar zomer 
Mildred Schwengle staatsraad. 
Van der Sluijs-Plantz (1955) studeerde Nederlandse taal en letterkunde en rechten. Zij was actief 
in verschillende functies in het bedrijfsleven, onder meer als CEO van de TMF Group. Sinds 
oktober 2015 is zij lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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25/8/2018 CAft bezorgd over onvoorspelbaarheid financiële resultaten 
Hoewel Aruba over het eerste halfjaar binnen het afgesproken financieringstekort is gebleven, 
voelt het College Aruba financieel toezicht (CAft) zich geroepen heel wat kanttekeningen te 
plaatsen. 
Vooral de onvoorspelbaarheid van de financiële resultaten zijn een punt van zorg, zo kan 
worden opgemaakt uit de brief die het CAft aan minister Xiomara Ruiz-Maduro van Financiën 
heeft gestuurd. De uitvoeringsrapportage over de eerste zes maanden heeft veel weg van een 
tombola van meevallers en tegenvallers die elkaar overigens wel in evenwicht houden. Daardoor 
koerst Aruba af op een tekort van 2,9%, een fractie lager dan het maximum dat met Nederland is 
afgesproken. 
Aan winstbelasting is er aanzienlijk minder geïncasseerd dan verwacht, maar meevallers zijn er bij 
de loon- en inkomstenbelasting en de invoerrechten. Aan dividend is bij de overheidsNV’s al 
meer weggehaald (53,9 miljoen gulden) dan voor geheel 2018 begroot. Of de hogere 
dividendafdrachten ten koste gaan van (noodzakelijke) investeringen is onduidelijk. 
Kritisch is het CAft ook over de personeelslasten. Afgesproken is dat deze worden verlaagd van 
482,9 miljoen naar 470,7, maar er blijkt juist sprake van een lichte stijging. Dat duidt erop dat 
voor de honderden aan oppositiepartij gelieerde contractanten die door het Kabinet Wever-
Croes zijn weggestuurd meer nieuwe medewerkers zijn aangesteld. Het CAft maakt duidelijk de 
regering te houden aan de overeengekomen reductie van 12,2 miljoen in de resterende maanden 
van het jaar. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
28/8/2018 Slachtoffers misdrijven Caribisch Nederland hebben minder rechten  
Slachtoffers van misdrijven in Caribisch Nederland hebben minder rechten dan hun lotgenoten 
in Europees Nederland, constateert de Raad voor de Rechtshandhaving in zijn inspectierapport 
‘Slachtofferhulp in Caribisch Nederland’.  
Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft het rapport vandaag doorgestuurd naar 
de Tweede Kamer. De Raad pleit voor harmonisatie van de rechten als een ‘belangrijke stap 
voorwaarts’. Hij acht aandacht voor het slachtoffer in het strafrecht en goede slachtofferzorg van 
groot belang.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
29/8/2018 AVP houdt Cumbre’18  
Op 2 september houdt de AVP haar topoverleg in het Renaissance Convention Center. Op een 
persconferentie gaf de leider van de groene partij, Mike Eman, samen met o.a. partijgenoot 
Richard Arends op een persconferentie uitleg over Cumbre’18, een belangrijk 
herbronningsmoment voor de AVP.  
Eman gaf aan dat de partij zich heeft geconcentreerd op ‘onze interne organisatie, op onze 
voorbereiding voor de volgende verkiezingen en een volgende regering en op onze huidige rol’.  
Gastspreker is Karsten Klein, fractievoorzitter van het CDA in de Haagse gemeenteraad en oud-
wethouder in Den Haag. Hij zal op de AVP-top praten over de samenwerking tussen de AVP en 
het CDA en hun gezamenlijke doelen voor het Koninkrijk en de Europese Unie.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
 

*  *  *  * 


