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Malik Azmani (VVD):  

‘Slim zijn en kansen zien’ 
 

Aruba maakt aanspraak op groot Europees ontwikkelingsfonds 
 

 
 
De Europese Unie biedt Aruba de komende jaren vele kansen om de financiële nood te 
verlichten en te investeren in een duurzaam herstel. Dit schrijft Malik Azmani, lid van het 
Europees Parlement, VVD-fractieleider en vicefractievoorzitter van de Europese liberalen 
(Renew Europe) in zijn bijdrage aan het Genootschap Nederland-Aruba. Boodschap: 
‘Aruba aanspraak op een nieuw te vormen ontwikkelingsfonds van naar schatting 444 
miljoen euro’.   
 

‘Sinds de verkiezingen in 2019 ben ik lid van het Europees Parlement voor de VVD en 

vicevoorzitter van de Renew Europe Group, de liberale partij. Ik houd me vooral bezig met de 
onderwerpen migratie en buitenlandse zaken van de Europese Unie. In het korte tijdsbestek dat 
ik nu hier zit, heb ik al veel geleerd over het reilen en zeilen van ‘Brussel’, zoals het werk van de 
gezamenlijke Europese instituties vaak wordt aangeduid.  
 
De Europese hoofdstad heeft zijn eigenaardigheden, ongeschreven regels en geheel eigen manier 
van werken. Het duurde even voor ik het jargon en alle procedures onder de knie had, maar 
inmiddels kan ik zeggen dat ik redelijk ingeburgerd ben in het ‘Brusselse’.  
 
De belangrijkste les is dat je in Brussel goed moet nadenken over hoe je iets wilt bereiken. In het 
doolhof van instituties, regels en procedures is het van belang om vooral met focus te werken, 
kansen te zien, goede timing te kiezen en tegelijkertijd om draagvlak te creëren voor hetgeen bereikt 
moet worden. Door slim te bewegen en te handelen, kun je kansen verzilveren. 
 
Vele EU-programma’s voor LGO Aruba 
Ook voor Aruba liggen er kansen in Brussel, een land dat de EU-status heeft als ‘landen en 
gebieden overzee’ (LGO). Het maakt daardoor aanspraak op vele EU-programma’s die als doel 
hebben de gebieden te ondersteunen, te stimuleren en te ontwikkelen.  
 
De LGO-status is een Europeesrechtelijke status van een aantal landen en gebieden die vanwege 
hun historische band met een lidstaat van de Europese Unie een speciale, gelijkwaardige relatie 
hebben met Europa. Dit partnerschap stimuleert al vele jaren samenwerking en ontwikkeling 
tussen de EU en LGO-landen en gebieden. Onder andere projecten in het onderwijs, het MKB 
en duurzaamheidsprojecten worden in Aruba gefinancierd met Europese fondsen.  
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In de afgelopen jaren heeft de EU bijvoorbeeld 9 miljoen euro geïnvesteerd in het Nationaal 
Onderwijsplan van Aruba en met steun van de EU werkt de Universiteit van Aruba aan een nieuwe 
faculteit voor technologie en duurzaamheid. 
 
Toerisme platgelegd  
Het afgelopen half jaar heeft de pandemie, die ons allen raakt, wereldwijd een enorme impact 
gehad en daar is Aruba helaas niet van uitgezonderd. Hoewel het coronavirus hier gelukkig relatief 
weinig slachtoffers heeft geëist, zijn de indirecte gevolgen groot omdat door reisbeperkingen het 
toerisme, een zeer belangrijke economische motor voor het land, totaal is platgelegd.  
 
In deze enorm moeilijke tijd is het nu zaak te kijken hoe de sociale, economische en 
gezondheidsgevolgen van deze pandemie beperkt kunnen worden. Ook de EU kan daarbij een rol 
spelen. Omdat de gevolgen van deze pandemie overal gevoeld worden, is in Brussel de vraag 
neergelegd hoe de EU mensen kan helpen.  
 
Daarom wordt er momenteel naarstig gekeken en onderhandeld over de vraag hoe de volgende 
zevenjarige begroting eruit moet gaan zien en hoe die kan bijdragen aan duurzaam herstel van deze 
crisis. De onderhandelingen zijn nog volop bezig, maar er is al wel iets te zeggen over zaken waar 
Aruba profijt van zou kunnen hebben.  
 
Aanspraak op groot ontwikkelingsfonds   
Met de samensmelting en versimpeling van een aantal fondsen wordt in de volgende begroting één 
groot instrument opgezet, namelijk de NDIC (Neighbourhood, Developments and International 
Cooperation Instrument). Dit fonds gaat onder andere het EDF (European Development Fund) 
vervangen en zal in omvang een van de grootste fondsen worden in het Europees budget.  
 
In totaal zal naar verwachting 444 miljoen euro voor de ‘landen en gebieden overzee’ beschikbaar 
komen om ondersteuning te bieden en om ontwikkeling te stimuleren. Dit is een aanzienlijk 
bedrag, waar Aruba dus deels aanspraak op kan maken.  
 
Kansen aangrijpen 
Eveneens bestaat de mogelijkheid voor LGO’s om op financiering uit het InvestEU-Programma 
aanspraak te maken. Bovendien is een rol voor de EIB (Europese Investeringsbank) ook niet 
uitgesloten om de broodnodige financiële verlichting en mogelijkheden te bieden.  
 
Dit zijn kansen die Aruba kan aangrijpen om door gebruik van dergelijke beschikbare fondsen te 
investeren in duurzaam herstel. Daarbij geldt, net als in mijn werk als Europarlementariër en 
beleidsmaker, dat de juiste timing, voorbereiding en kennis van de procedures van groot belang 
zijn om de kansen die er zijn te verzilveren. Kansen die benut moeten worden om deze moeilijke 
tijd weer te boven te komen en vooruit te kijken!’   

 


