GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
VOOR U GELEZEN…

TEN GELEIDE

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!

Hel;aas moet ik dit Ten Geleide bij Voor u Gelezen… met een droevig bericht beginnen.

Op zondag 7 augustus is ons bestuurslid Mito Croes in Aruba overleden. Tientallen jaren lang heeft Mito
zich ingezet voor zijn Aruba, voor het Koninkrijk der Nederlanden en voor ons aller Genootschap
Nederland-Aruba. Onvermoeibaar, buitengewoon bekwaam, met diep inzicht en brede kennis, verworven
in de vele leidende posities die hij heeft bekleed.

Mr. dr. Antonito Gordiano Croes is van onschatbare waarde geweest voor zijn geliefde land. Met zijn
talrijke beleidsadviezen heeft hij in hoge mate bijgedragen aan hechtere en meer constructieve
koninkrijksbetrekkingen en, aldus, aan een sterkere positie van Aruba.
Geheel in lijn daarmee heeft Mito het Genootschap Nederland-Aruba gediend. Mede daardoor konden wij
ons ontwikkelen tot een pilaar onder onze missie om de banden tussen de volken van Aruba en
Nederland verder te versterken.

Mito Croes had een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden om een beter begrip te kweken van de
betekenis en werking van het Koninkrijk. Het ging hem vooral om het belang van de mensen op de zes
kleine eilanden in de Caribische Zee, schreef hij bij zijn promotie tot doctor in 2006. "Als ik eraan zou
twijfelen dat die mogelijkheden bestonden, zou ik nooit aan dit proefschrift zijn begonnen."

Mito is 70 jaar oud geworden. Ons is een integer, erudiet en minzaam mens ontvallen. Nog maar kort
geleden - op 1 juni - nam hij afscheid van de Raad van State, waarvoor hij staatsraad voor Aruba was: de
bekroning, wil ik graag zeggen, van tientallen jaren onvermoeibare inzet voor de publieke zaak: voor
Aruba en het Koninkrijk.
Wij zullen hem zeer missen. Het Genootschap Nederland-Aruba gedenkt Mito met liefde en eerbied.

Met deze woorden in gedachten ontvangt u de juli 2016-editie van Voor u Gelezen… De geregelde
bloemlezing van berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba is geredigeerd door ons
bestuurslid Sidney Kock. Uit de reacties die ons bestuur ontvangt, maken wij op dat Voor u Gelezen door
u wordt gewaardeerd. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website:
www.genootschapnederlandaruba.nl.
Nico van Grieken, voorzitter
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Koninkrijk- en EU-relaties

01 juli: Eman: Aruba baat bij lobby VN-zetel Nederland

ORANJESTAD — Premier Mike Eman zegt ‘bijzonder trots’ te zijn op de bijdrage die hij heeft geleverd aan de lobby
voor Nederland voor de niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. “Bovendien heeft
Aruba veel nieuwe contacten en een wereldpodium voor haar duurzame activiteiten eraan overgehouden”, aldus de
premier.

Dat schrijft Ariën Rasmijn voor het Caribisch Netwerk. Nederland gaat naar alle waarschijnlijkheid de zetel delen met
Italië, nadat beide landen tijdens de stemrondes gelijk opliepen. “We hebben enorm veel energie gestoken in de
campagne voor Nederland en tot het laatste moment was ik constant bezig met het bellen van premiers in de regio en
in de Pacific en met permanente vertegenwoordigers”, vertelt Eman. Ook zegt de premier uiteindelijk ook door de
Nederlandse minister Liliane Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te zijn benaderd
voor zijn mening over het besluit om een compromis te sluiten met Italië over de zetel.
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Dat de premier van Aruba zoveel tijd heeft gestoken in de lobby voor de VN-zetel voor Nederland, heeft Aruba
belangrijke contacten en een podium geleverd om haar duurzaamheidsplannen aan andere landen te tonen, aldus
Eman. Die activiteiten hebben hem echter lokaal kritiek opgeleverd. Zo zou hij te vaak afwezig zijn geweest om
landsaangelegenheden aan te pakken. Eman vindt echter dat hij zijn werkzaamheden als premier goed heeft kunnen
combineren met zijn lobbywerk. Wel geeft hij toe dat bij zijn afwezigheid tijdelijk een ‘vacuüm’ ontstond en dat de
effecten van zijn lobby-werkzaamheden minder makkelijk uit te leggen zijn aan de lokale bevolking.

01 juli: Minister voelt weinig voor sancties tegen Venezuela

DEN HAAG — De mogelijkheid om sancties af te kondigen tegen Venezuela kwam gisteren ook aan de orde. D66Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wees op Amerikaanse sancties tegen individuen. Hij diende een motie in waarin
hij minister Koenders verzocht om met sancties te dreigen als Venezuela blijft weigeren om humanitaire hulp toe te
staan.

PvdA-Tweede Kamerlid Marit Maij zei dat ze weinig voelt voor eenzijdige sancties van het Koninkrijk, maar wel
benieuwd is naar de maatregelen die de Organisatie van Amerikaanse Staten overweegt. Ze vroeg ook naar eventuele
gevolgen voor Aruba, Curaçao en Bonaire.
Koenders antwoordde dat de meeste internationale organisaties terughoudend zijn met sancties en de voorkeur
geven aan de dialoog met Venezuela. Hij noemde onder meer de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR), die
probeert te bemiddelen tussen de Venezolaanse oppositie en de regering en verwees naar zijn recente ontmoeting in
Santa Domingo met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. “Daarin was zichtbaar hoe sterk de
tegenstellingen zijn op dat continent. Er zijn nog heel oude beelden met betrekking tot Noord-Amerika en ZuidAmerika. Vandaar dat het hele punt van de sancties daar op een heel andere manier landt dan bijvoorbeeld in Europa
het geval is.”

Ook de minister zei dat hij weinig voelt voor het dreigen met sancties als Venezuela humanitaire hulp blijft weigeren.
“Niet alleen werkt het dreigen met sancties averechts, het is ook niet in overeenstemming met datgene wat wij op het
terrein van humanitaire samenwerking doen. Het is buitengewoon risicovol om daar politieke instrumenten aan te
verbinden”, zei hij. Hij ontraadde de motie, maar beloofde wel dat hij zal blijven aandringen op het toestaan van
humanitaire hulp

01 juli: Cassatie in belastingzaken nu overal in het Koninkrijk

ORANJESTAD — Cassatie in belastingzaken is vanaf vandaag mogelijk in heel het Koninkrijk. De wetgeving hiervoor
werd al op 1 januari 2015 in Aruba ingevoerd, maar de daadwerkelijke uitvoering kon pas ingaan als alle landen in
het Caribisch deel van het Koninkrijk beroepsmogelijkheden hebben. Dat is inmiddels een feit.

De mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad, tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in
belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk, is tot stand gekomen op initiatief van PDR-fractieleider
Andin Bikker. Het ‘amendement Bikker’ werd in 2010 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Dat resulteerde
in artikel 15a van de Rijkswet Cassatieregeling. Dat artikel kon echter niet direct in werking treden. Aruba, Curaçao,
St. Maarten, Bonaire, Saba en St. Eustatius moesten eerst de mogelijkheid van beroep in belastingzaken bij twee
instanties (Eerste aanleg en hoger beroep) mogelijk maken.

Sinds de aanname van het amendement in 2010 drong Bikker via moties herhaaldelijk bij de Arubaanse regering aan
om de interne wetgeving aan het amendement aan te passen. Daarnaast bleef Bikker tijdens interparlementaire
bijeenkomsten ook de andere parlementen aansporen om beroepsmogelijkheden in belastingzaken wettelijk te
regelen. Aruba maakte het hoger beroep in belastingzaken als eerste mogelijk. De BES-eilanden volgden op 30 juni
2015. Curaçao regelde het beroep per 1 januari 2016 en St. Maarten volgde op 30 april van dit jaar.
Bikker is blij met ‘de gelijktrekking van de rechtsbescherming in belastingzaken over de gehele linie in het
Koninkrijk’, zo laat hij Amigoe weten. Bovendien is de nieuwe cassatiemogelijkheid volgens het parlementslid ook
bevorderlijk voor de rechtszekerheid en het investeringsklimaat. Bikker is bovendien zeer te spreken over ‘een ander
positief aspect als gevolg van de uitvoering van het amendement’. Hij doelt op de Belastingkamer van het
Gemeenschappelijk Hof die nu zetelt in Aruba. Het Statenlid zegt dat hiermee ‘een soort Salomon's-oplossing is
gevonden voor een jarenlange discussie tussen de landen over waar de algehele zetel van het Gemeenschappelijk Hof
zou moeten komen’.
In maart van dit jaar zorgde een ander amendement van Bikker
belastingzaken. Toen werd een wetswijziging aangenomen die
procedure aan te houden, zodat vragen gesteld kunnen worden
prejudiciële procedure, geven sneller inzicht en duidelijkheid

al voor een verbetering van het proces rondom
rechters de mogelijkheid geeft om een fiscale
aan de Hoge Raad. Deze vragen, een zogeheten
over hoe de Hoge Raad een rechtsvraag zal
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beantwoorden. Dat is volgens Bikker ‘kostenbesparend en efficiënt voor alle partijen die bij een belastingzaak
betrokken zijn’

15 juli: Vooralsnog geen duidelijke stijging Venezolaanse vluchtelingen

ORANJESTAD — Ondanks dat de economische crisis steeds heftiger om zich heen grijpt in Venezuela, de inflatie
volgens berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar oploopt tot 720 procent en in het land
een humanitaire ramp dreigt, ziet Aruba geen opvallende stijging in het aantal bootvluchtelingen dat deze kant
opkomt. Het aantal Venezolanen dat het vliegtuig naar Aruba pakt, daalt.
Vorig jaar zag Aruba een sterke stijging in het aantal Venezolanen dat Aruba aandeed. Gemiddeld kwamen er 40.000
per maand, met een piek van 44.000 Venezolaanse toeristen in december. Sinds januari is de daling ingezet, zegt
Gerald Vingal, hoofd van immigratiedienst Iasa. Begin 2016 kwamen ongeveer 33.000 Venezolanen deze richting op,
maar in mei en juni kwam het aantal volgens hem niet boven de 12.000 uit.

Vingal schrijft de daling toe aan het feit dat sinds vorig jaar strenge restricties voor de immigratie van Venezolaanse
toeristen gelden. Zo moeten zij per dag dat ze op Aruba willen verblijven, 150 dollar in contanten kunnen aantonen.
Daarnaast worden Venezolaanse toeristen ondervraagd over de intentie van hun verblijf. Om deze reden mogen zij
niet door de e-gate, maar worden zij verplicht om langs de immigratie te gaan.

De Kustwacht van het Caribisch Gebied (KWCARIB) ziet ‘geen echte stijging’ in het aantal vluchtelingen dat richting
Aruba komt, vertelt voorlichter Roderick Gouverneur aan Amigoe. “We hebben al een tijd lang de patrouilles
geïntensiveerd en de radars staan op, maar we kunnen niet spreken van massa-immigratie.” Wel geeft hij aan dat hij
alleen spreekt over het aantal dat KWCARIB onderschept, en het niet heeft over wat werkelijk het land bereikt en
mogelijk door de politie wordt onderschept. Harde cijfers over hoeveel Venezolaanse vluchtelingen per week of
maand door de Kustwacht wordt gepakt en teruggestuurd, kon hij voor het sluiten van deze editie niet geven.
Bij Baby Beach, San Nicolas, zien bewoners wel steeds meer Venezolaanse vluchtelingen binnenkomen. Bedrijfsleider
Helen van strandtent Big Mama Grill zegt tegen het Caribisch Netwerk dat zij iedere dag vluchtelingen ziet
binnenkomen. Ook strandmedewerker Erely Elisabeth bevestigt dit: “Ze komen niet zo massaal in die grote boten,
maar ze komen wel.” Beiden denken niet dat Aruba goed voorbereid is op een vluchtelingenstroom. Helen: “Er is geen
plaats, er is bijna geen plaats voor onszelf. Aruba probeert altijd een handje te helpen. Maar je kan niet tien handen
uitsteken.”

De overheid heeft volgens het Caribisch Netwerk op het moment twee locaties aangewezen voor noodopvang van
Venezolaanse vluchtelingen. Waar deze zich bevinden en voor hoeveel vluchtelingen deze bestemd zijn, is onbekend.
De Arubaanse overheid doet ‘geheimzinnig over scenario’s, noodplannen en ook over cijfers van Venezolaanse
illegalen’. Amigoe schreef al eerder dat er een geheim massa-immigratieplan klaarligt bij Bureau Rampenbestrijding,
maar dat deze niet specifiek gericht is op de Venezolaanse toestand. Het Caribisch Netwerk zag het document in en
concludeerde dat er 25 noodlocaties zijn aangewezen voor calamiteiten, maar dat de opvang van de Venezolaanse
vluchtelingen hierin inderdaad niet specifiek wordt vermeld.

KIA-directeur Rocco Tjon maakte begin juni bekend dat Aruba wel degelijk goed is voorbereid op massamigratie
vanuit Venezuela en dat er actieplannen klaarliggen die voortkomen uit een samenwerking tussen de publieke- en
privésector. De politie speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol bij de eerste opvang. “Als ze komen in de stijl van
Syrië, dan weten we dat zeker een half uur van tevoren. En burgers aan land zullen ons ook als eerste waarschuwen
als de boten komen”, aldus bronnen binnen de politie tegen het Caribisch Netwerk.

25 juli: Onafhankelijke rechterlijke instantie voor geschillenbeslechting Koninkrijk

WILLEMSTAD — Het is van belang voor de landen van het Koninkrijk, dat er binnen afzienbare tijd een
onafhankelijke geschillenregeling wordt ingevoerd. Dit stelt de Curaçaose Raad van Advies (RvA) in een advies aan de
Curaçaose regering. Volgens de RvA kan worden geconstateerd dat op dit moment een oordeel van een
onafhankelijke rechter in de Koninkrijksverhoudingen node wordt gemist.
Het adviesorgaan constateert dat de vier landen in het Koninkrijk de facto niet in een gelijke of gelijkwaardige
verhouding tot elkaar staan, waardoor de aanwezigheid van een rechterlijke beoordeling bij conflicten tussen de
landen, en tussen de landen en de Koninkrijksregering, van cruciale betekenis is. “Juist vanwege de overlap van
Nederlandse en Koninkrijksinstellingen moet die conflictbeslechting ver weg blijven van de betrokken regeringen,
waaronder de Koninkrijksregering, en in handen worden gegeven van een onafhankelijke rechterlijke instantie.”

Op dit moment is er geen consensus tussen Nederland en de Caribische landen in het Koninkrijk over hoe de
geschillenregeling vorm moet krijgen. Aruba, Curaçao en St. Maarten houden vast aan een onafhankelijk orgaan, die
bindende uitspraken moet doen over strikt juridische geschillen met betrekking tot Statutaire bepalingen. Dit
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standpunt is onderschreven tijdens het recente Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), maar de Nederlandse
regering is nooit echt enthousiast geweest over deze uitgangspunten, constateert de RvA.

De RvA stelt dat de mening van Nederland is ingegeven door het feit dat de Raad van State (RvS) voorstander is van
een andere invulling van geschillenbelichting. De varianten die de Nederlandse regering, en ook de RvS, naar voren
hebben gebracht hebben een aantal punten gemeen, onder andere dat de RvS een advies uitbrengt aan de
Rijksministerraad die het alleen gemotiveerd naast zich kan neerleggen. Een van de argumenten om geschillen aan
een rechter voor te leggen is de stelling in artikel 120 van de Grondwet van Nederland. Dit artikel stelt dat de rechter
niet mag beoordelen of een wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet mag onderzoeken of een wet of
verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen.

Maar dit argument snijdt volgens de RvA geen hout. “Een minder formele en letterlijke lezing van de kant van de Raad
van State en de Nederlandse regering had ertoe kunnen (of zelfs moeten) leiden dat erkend werd wat hier evident de
bedoeling was: een onafhankelijke instantie bevoegd te maken om de bevoegdheidsgeschillen die tussen het
Koninkrijk en één of meer Caribische landen kunnen rijzen (en ook vaak gerezen zijn), over de vraag of iets al dan
niet binnen de bevoegdheden van het Koninkrijk valt (...), op een voor alle landen bevredigende manier tot een
oplossing te brengen, zoals dat in tal van andere (quasi) federale systemen ook gebeurt.”
Geschillen binnen het Koninkrijk kunnen volgens de RvA alleen door een onafhankelijke rechterijke instantie, die
bevoegd is om geschillen over de uitleg van het Statuut te beslechten, worden beslecht. Een dergelijke instantie kan
de incongruenties uit het Statuut corrigeren en de opmaat vormen voor meer evenwichtige verhoudingen binnen het
Koninkrijk. In haar advies geeft de RvA niet aan hoe deze onafhankelijke rechterlijke instantie moet worden
aangewezen. Dit valt volgens de Raad buiten de reikwijdte van haar advies.

Het advies van de RvA vloeit voort uit een overleg van 22 april dit jaar tussen de Raden van Advies van Curaçao,
Aruba en St. Maarten, in Oranjestad, Aruba. Tijdens dit overleg is er van gedachten gewisseld over een aantal
constitutionele aspecten van samenwerking, toezicht en conflictbeslechting in het Koninkrijk. Een van de
onderwerpen die tijdens dit overleg aan bod kwam was artikel 12, lid A van het Statuut van het Koninkrijk der
Nederlanden. Dit stelt: “Bij rijkswet worden voorzieningen getroffen voor de behandeling van bij rijkswet
aangewezen geschillen tussen het Koninkrijk en de landen.”

29 juli: ‘Landsgrenzen worden wel degelijk beschermd’

ORANJESTAD — In reactie op de uitspraken van MEP-fractielid Guillfred Besaril over onbewaakte landsgrenzen en
een niet functionerend justitieel systeem, voornamelijk door ‘de incompetentie van minister van Justitie Arthur
Dowers’, benadrukt de minister dat onze landsgrenzen wel degelijk beschermd worden in samenwerking met de
andere eilanden.
Dowers zegt stellig over de uitspraken van Besaril: “Het gaat om verwarde uitingen die eigenlijk een compliment zijn,
omdat Besaril duidelijk niet weet waar hij het over heeft. Maar hij kan doorgaan met stenen gooien, want wij zitten
niet stil.” Zo geeft Dowers aan dat onze landsgrenzen goed beschermd worden. “Samen met Curaçao, St Maarten en
de BES-eilanden geeft Aruba miljoenen uit voor de bescherming van onze grenzen en dit wordt door de Kustwacht
uitgevoerd”, aldus Dowers.

In de afgelopen weken heeft hij, naar eigen zeggen, met verschillende diensthoofden gezeten om de laatste
ontwikkelingen in kaart te brengen om samen ervoor te zorgen dat de landsgrenzen naar behoren beveiligd blijven.
Hij erkent wel dat de effectiviteit van de Kustwacht als organisatie pieken en dalen heeft, en dat juist daarom steeds
naar nieuwe manieren gezocht wordt om de effectiviteit weer op peil te brengen. “Nieuwe strategieën zijn effectief.
Maar met de tijd wordt de organisatie geconfronteerd met landseigen criminelen die hun handlangers uit het
buitenland, die op illegale manier ons land willen binnenkomen, een handje helpen”, aldus Dowers. “Daarom is het
noodzakelijk dat de organisatie continue aan nieuwe strategieën werkt en deze implementeert wanneer de
effectiviteit van de organisatie afneemt.”

Financiën en economie

01 juli: Citgo-deal maandag gepresenteerd aan parlement

ORANJESTAD — Het akkoord tussen de regering en Citgo wordt aankomende maandag tijdens een openbare
Statenvergadering aan het parlement uitgelegd. Dit bevestigt Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp aan Amigoe. Of
de streefdatum van 1 augustus om te starten met de werkzaamheden aan de raffinaderij nog haalbaar is, zoals de
regering aangeeft, moet nog blijken.
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Het is de bedoeling dat Energieminister Mike de Meza samen met premier Mike Eman en minister Paul Croes van
Arbeid het akkoord aan de Staten presenteren. Regeringsonderhandelaar Richard Arends zei tegen lokale pers dat
het akkoord daarna enkele dagen ter inzage beschikbaar blijft voor de Statenleden. Arends zegt ook dat het nog altijd
in de planning staat dat de werkzaamheden van Citgo in San Nicolas op 1 augustus van start gaan.
Feit is echter dat de wetgeving rond de Citgo-deal nog naar de Raad van Advies moet, om vervolgens door de Staten
te worden behandeld. Het parlement gaat echter vanaf 11 juli tot en met 17 augustus met reces. Statenvoorzitter
Lopez-Tromp zegt desgevraagd dat ze in ieder geval nog geen formeel verzoek heeft gekregen om eventueel van
reces terug te keren om deze wetgeving te behandelen.

Momenteel zijn vertegenwoordigers van zowel Citgo als Valero op het eiland voor de allerlaatste onderhandelingen
met Valero rondom de overdracht van de raffinaderij aan Aruba. Zo wordt er onder meer onderhandeld over
inventaris, personeel en verzekeringen, maar ook over mogelijke reparaties of geldelijke compensatie voor
milieuschade. Eerder verklaarde de regering dat de onderhandelingen met Valero deze week klaar moeten zijn, zodat
de wetgeving en het akkoord van de regering met Citgo naar het parlement kan. Amigoe vernam echter van
betrouwbare bronnen dat Energieminister Mike de Meza nog steeds niet is hersteld van zijn recente
gezondheidsklachten. De minister zou deze week zelfs wederom onwel zijn geworden, waardoor de
onderhandelingen met Valero zouden zijn stilgelegd. Vorige week werd De Meza met benauwdheid en pijn op de
borst kort opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek echter dat er niets mis was met zijn hart. Volgens
Statenvoorzitter Lopez-Tromp is haar verteld dat minister De Meza nog altijd van plan is om maandag tekst en uitleg
te komen geven aan het parlement.

04 juli: VVD vraagt naar aanleg gasleiding

DEN HAAG — De VVD blijft bezorgd over de overname van de Arubaanse raffinaderij door Valero en de eventuele
gevolgen voor de financiële situatie van de overheid. In aanvulling op eerdere vragen vraagt Tweede Kamerlid André
Bosman in hoeverre Nederland betrokken is bij onderhandelingen over de milieuschade en de aanleg van een
gasleiding.
Aanleiding is het Amigoe-artikel dat het Amerikaanse Citgo, het Spaanse Repsol en het Italiaanse Eni samen een
gasleiding zullen aanleggen tussen Aruba en Venezuela. Daarnaast baseert Bosman zich op berichtgeving van
Caribisch Netwerk dat Valero mogelijk een vrijwaring krijgt van de plicht tot ontmanteling en milieuschade.

“In hoeverre heeft Aruba voldoende expertise in huis om deze beoordelingen te maken of is hier sprake geweest van
ondersteuning met kennis door Nederland”, vraagt Bosman zowel met betrekking tot de onderhandelingen over
milieuschade als de plannen voor de gasleiding. Specifiek over de gasleiding vraagt hij hoeveel tijd die aanleg en de
renovatie van de raffinaderij in beslag zullen nemen. “Heeft vertraging bij de aanleg van de gasleiding invloed op de
herstart van de raffinaderij? Zo ja, wat kunnen hier de gevolgen van zijn”, aldus Bosman.
Daarnaast vraagt hij of de raffinaderij naast gas andere brandstoffen zal verwerken, welke partijen betrokken zijn bij
de levering van gas en welke rol de Arubaanse overheid daar in speelt. Tot slot vraagt hij een overzicht van het hele
proces tot nu toe, inclusief de termijnen van onderhandelingen en data waarop overeenkomsten zijn ondertekend of
betalingen zijn gedaan.

04 juli: Stilgelegde WastAway-installatie kost overheid nog 1,8 miljoen florin

ORANJESTAD — Het Land Aruba moet het Amerikaanse bedrijf Bouldin & Lawson (B&L) nog ruim 1,8 miljoen florin
betalen. Dat heeft de rechter beslist in het kort geding dat het bedrijf had aangespannen tegen de overheid. Het gaat
om de allerlaatste betaling voor de levering van afvalverwerkingsinstallatie WastAway in 2009.

Deze afvalverwerkingsinstallatie, ter waarde van 28 miljoen florin, zou afval in zogeheten fluff moeten verwerken.
Dat fluff kon dan weer gebruikt worden voor compost of grondmest. De installatie heeft echter nooit goed
gefunctioneerd en kampte sinds de oplevering in 2009 met problemen. De afvalverwerking werd daarom medio 2011
stilgelegd.

Het Land voelde zich ‘bedrogen’ en met ‘onjuiste mededelingen’ verleid tot het kopen van een ondeugdelijke
afvalverwerkingsinstallatie. De overheid beriep zich op wanprestaties aan de kant van B&L en wilde opzegging of
ontbinding van de koopovereenkomst. Maar B&L heeft altijd volgehouden dat het bedrijf zich aan de contractuele
verplichtingen heeft gehouden en dat eventuele gebreken niet aan haar te wijten waren, maar aan degenen die de
afvalinstallatie bedienden. Het conflict resulteerde in een langlopende juridische strijd die uiteindelijk in februari van
dit jaar door de rechter in een bodemprocedure werd beslist. Het Land had te lang gewacht met schriftelijke klachten
waardoor B&L volgens de rechter uitbetaald moest worden. Ingenieursbureau HJC kreeg van de rechter de opdracht
om een zogeheten Performance Certificate af te geven. Met dit certificaat, uitgegeven op 19 februari 2016, kon B&L
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uitbetaling opeisen van het Land. De overheid legde zich neer bij het vonnis en ging niet in beroep, waarop B&L het
restant van de betaling opeiste.

MEP-parlementariër Dangui Oduber vindt de recente rechterlijke uitspraak ‘de zoveelste druppel’. Hij wil dat de
verantwoordelijke Infrastructuur-minister Benny Sevinger aftreedt en persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor
de schade die hij het Land heeft berokkend. Volgens Oduber is het namelijk Sevinger die de afvalinstallatie heeft
‘geboycot’. “Het kan niet zo zijn dat hij beslissingen neemt die het hele land schade doen en waarvoor het hele volk nu
moet betalen, maar daarvoor niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.” Oduber wijst ook op andere recente
rechterlijke uitspraken waar minister Sevinger door de rechter in het ongelijk is gesteld. Het Statenlid doelt specifiek
op het vonnis van het Gerecht in de zaak Ocean Z, waarin de rechter vond dat het Land (Sevinger, red.) ‘willens en
wetens de rechtsgang frustreerde’ en ‘aan de wortels van de rechtsstaat knaagde’.

05 juli: ATA: Extra KLM-vluchten succesvol

ORANJESTAD — Aruba Tourism Authority (ATA) zegt dat de extra vluchten van luchtvaartmaatschappij KLM die in
mei van dit jaar begonnen, een succes zijn gebleken. Dat is volgens ATA dan ook de reden dat de
luchtvaartmaatschappij de wekelijkse extra vlucht blijft inzetten in het winterseizoen 2016/2017.

Aanvankelijk had KLM voor 2016 een totaal van 61.105 stoelen gepland, verdeeld tussen Aruba en Bonaire. Daarvan
is 60 procent (36,663 stoelen) bestemd voor reizigers naar Aruba. Met de extra inzet komen er in de periode
november 2016 - maart 2017 ongeveer 3.800 stoelen voor Aruba bij, aldus ATA. Voor een deel van de extra vluchten
maakt KLM gebruik van een groter toestel, een Airbus A330-300.

Volgens het Arubaanse verkeersbureau kan de Europese markt de rest van het jaar en in 2017 nog flink groeien. De
belangrijkste Europese markten voor Aruba zijn op dit moment Nederland, Engeland, Duitsland, Italië en
Scandinavië. Tijdens de eerste vijf maanden van 2016 kwamen er 30.337 Europese toeristen naar Aruba, wat
neerkomt op 6,2 procent van het totale toerisme.

De extra vluchten (elke donderdag) van november tot en met maart komen iets later aan dan gebruikelijk. Dat heeft
te maken met de aansluiting vanuit andere bestemmingen, zoals Bremen en Hannover (Duitsland), Bergen
(Noorwegen), en Glasgow en Birmingham (Engeland), van waaruit reizigers via Nederland naar Aruba reizen.

05 juli: APA tekent overeenkomst met Amsterdams havenbedrijf

ORANJESTAD — Na onderzoek naar onder andere ‘commerciële strategieën en groeikansen’ heeft Aruba Ports
Authority (APA) formeel een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met Port of Amsterdam
International (PoAI). Dit om de havenkades van Oranjestad verder te ontwikkelen en de interactie tussen de haven en
samenleving te versterken.

Eind maart ondertekende PoAI, dochterbedrijf van Havenbedrijf Amsterdam NV, een Memorandum of Understanding
(MOU) met Aruba. De intentieverklaring, die toen bekrachtigd werd door Dertje Meijer, president-directeur van
Havenbedrijf Amsterdam, premier Mike Eman en minister Mike de Meza van Economische Zaken, moest leiden tot
‘brede samenwerking’ tussen het havenbedrijf en de Arubaanse haven. Met de overeenkomst werd vastgelegd om
samenwerkingsmogelijkheden tussen Havenbedrijf Amsterdam en Aruba verder te onderzoeken en te verkennen.
Onder het motto ‘port of partnership’ wilde Amsterdam, in samenwerking met APA, kijken waar Aruba behoefte aan
heeft en waar zij een rol bij kan spelen.
PoAI, gespecialiseerd in internationaal haven- en cruiseterminal ontwikkeling en management, verrichte de
afgelopen maanden het onderzoek naar ‘de commerciële strategie, groeikansen, strategie en commerciële slagkracht
van APA’. Louis Posner, voorzitter van de Raad Commissarissen van APA zegt dat ‘tijdens het voortraject is gebleken
dat PoAI en APA op één lijn zitten in hun visie voor Aruba en invulling aan de samenwerking’. “Deze overeenkomst is
een mooi voorbeeld van hoe Aruba en Nederland elkaar versterken”, aldus Posner. Gert Jan Nieuwenhuizen,
managing director van PoAI, vult aan: “De samenwerking zorgt ervoor dat onze havenbedrijven elkaar op meerdere
fronten kunnen versterken, het is in lijn met de internationale strategie van Havenbedrijf Amsterdam. Wij zien uit
naar continuering van de zeer plezierige samenwerking met APA en de overheid van Aruba.”

05 juli: Regering presenteert Citgo-deal in Staten

ORANJESTAD — De heropening van de olieraffinaderij in San Nicolas staat garant voor een verhoging van het bruto
nationaal product (bnp) van 12,4 tot 15 procent. Het Amerikaanse Citgo, straks verantwoordelijk voor het runnen
van de raffinaderij, moet jaarlijks 10 miljoen dollar winstbelasting betalen, of het nu daadwerkelijk winst maakt of
niet. Als de winst hoger uitkomt dan 100 miljoen dollar, betaalt het bedrijf hierover 6 procent belasting.

7

De regering gaf deze informatie gisteren aan het parlement in een uitgebreide presentatie over de Citgo-deal voor de
heropening van de olieraffinaderij. Daaruit blijkt onder meer dat Citgo ‘onderworpen wordt aan het bestaande fiscale
regime voor raffinaderijen en olieterminals’. MEP-parlementariër Dangui Oduber liet zich na afloop van de
presentatie kritisch uit over deze winstregeling met Citgo en merkt op dat alle andere ondernemers in Aruba 28
procent winstbelasting moeten betalen.
Hoofdonderhandelaar van de regering, Richard Arends, gaf ook uitgebreide uitleg over het bedrijfsmodel en hoe Citgo
denkt winst te kunnen maken met de raffinaderij. Hij maakte onder meer duidelijk dat het voor Citgo en
moederbedrijf PDVSA voordeliger en sneller is om de Arubaanse raffinaderij op te knappen dan om een nieuwe
raffinaderij op te zetten. Zo zou het bouwen van een compleet nieuwe raffinaderij ongeveer 8 miljard dollar kosten,
tegenover ongeveer 700 miljoen dollar aan renovaties. Bovendien zou de bouw van een nieuwe raffinaderij minstens
zes jaar duren, in tegenstelling tot de verwachte twee jaar die het kost om de verouderde raffinaderij in San Nicolas
weer in productie te kunnen nemen.

Ook het personeelsbeleid kwam gisteren aan de orde. Volgens de presentatie komt het aantal personeelsleden in
vaste dienst uit op maximaal 600 en kan het aantal contractarbeiders oplopen tot 2400. Van het vaste personeel mag
maximaal 20 procent uit het buitenland komen. Statenlid Oduber vindt het percentage te hoog, ‘want er zijn genoeg
mensen in dit land die het werk kunnen verrichten’. Topposities vallen overigens buiten de 20 procentregel. Citgo
mag bepaalde specifieke cruciale functies ‘invullen zoals zij wil’.
Eerder werd al duidelijk dat de huidige eigenaar van de olieraffinaderij, Valero, na overname niet verantwoordelijk
meer is voor de ontmanteling. Die verantwoordelijkheid gaat gezamenlijk, voor 50 procent elk, over op Citgo en de
Arubaanse overheid. Mocht Citgo de huur voortijdig opzeggen, dan is het bedrijf voor de volle 100 procent
verantwoordelijk voor de ontmanteling. Ook eventuele aansprakelijkheid voor schade aan het milieu wordt door
Valero afgekocht. De compensatie hiervoor is nog een punt van onderhandeling tussen de regering en Valero.

07 juli: Aruba Airlines krijgt vierde vliegtuig

ORANJESTAD — Luchtvaartmaatschappij Aruba Airlines breidt haar vloot uit met een vierde vliegtuig. Eind juni
tekende zij een contract voor het krijgen van een Airbus A319.

Dat maakt Aruba Airlines bekend via een persbericht. De bedoeling is dat dit vliegtuig wordt ingezet op routes naar
Zuid- en Noord-Amerika en de klant meer keuze biedt in routes. “De integratie van dit nieuwe vliegtuig in onze vloot
staat symbool voor de weerbaarheid van Aruba Airlines en onze betrokkenheid bij onze klanten om hen meerdere
alternatieven en mogelijkheden te bieden. Meer opties past ook bij onze planning van stabiele groei”, zegt Vanessa
Camacho, marketingmanager van Aruba Airlines.

De maatschappij tekende het vierjarige leasecontract met SMBC Aviation Capital Limited op hun hoofdkwartier in
Cumana. De overeenkomst is opvallend, want in mei werd bekend dat het bedrijf geen vluchten meer uitvoert naar
Curaçao en Panama. De bedoeling was dat de opschorting van tijdelijke aard zou zijn en dat de routes zo snel
mogelijk hervat zouden worden. Een medewerker vertelde Amigoe dat de reden voor annulering te maken had met
‘operational refunds’, oftewel operationele terugbetalingen. Het is niet bekend of Aruba Airlines degene is die een
schuld heeft uitstaan of dat betalingen aan de maatschappij niet zijn uitgevoerd.

13 juli: CBA onderzoekt economische impact all inclusive

ORANJESTAD — De Centrale Bank van Aruba (CBA) onderzoekt de economische impact van het zogeheten all
inclusive-toerisme. Als dit onderzoek is afgerond, deelt de Bank haar resultaten met de regering en het parlement.
Dat werd bekend nadat onlangs in diverse media advertenties verschenen van hotelorganisatie Ahata, die beweerde
dat de CBA de overheid had geadviseerd te wachten met wetgeving, totdat het onderzoek is afgerond. Hoewel er
inderdaad onderzoek gaande is, ontkent de bank dat het de regering heeft geadviseerd om behandeling van de
wetgeving uit te stellen. Ook PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft zich gedistantieerd van de advertenties van Ahata.
In een kort persbericht zegt PwC-directeur Ruben Goedhoop dat zij niets te maken hebben met de advertentie van
Ahata waarin het bedrijf genoemd werd. “(…) de naam van ons bedrijf is zonder toestemming gebruikt”, aldus
Goedhoop. “PwC is geen partij in dit publieke debat.”
Ondanks dat de Centrale Bank niet heeft geadviseerd om te wachten, willen oppositiepartijen MEP en PDR dat wel.
Onafhankelijk Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp vreest zelfs dat de gouverneur deze wetgeving zou
tegenhouden, zonder dat daar ‘deugdelijk onderzoek’ aan vooraf gaat. De Staten van Aruba hebben de wetgeving voor
het aan banden leggen van het all inclusive-toerisme dan ook nog niet behandeld.
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15 juli: Deadline start werkzaamheden Citgo een maand verschoven

ORANJESTAD — Wat premier Mike Eman betreft, hoeven de parlementariërs niet vroegtijdig terug te komen van
reces om de wetgeving rond de Citgo-deal te behandelen. De streefdatum voor de start van de werkzaamheden van
oliemaatschappij Citgo aan de raffinaderij op Aruba is namelijk verschoven van 1 augustus naar 1 september.

Premier Mike Eman verklaart aan de lokale pers dat de onderhandelingen met Valero op 1 augustus wel afgerond
zullen zijn, maar dat de nieuwe wetgeving - ook rekening houdende met de Raad van Advies - pas enkele weken
daarna gereed zal zijn om naar de Raad van Advies en daarna naar de Staten te worden gestuurd voor goedkeuring.
Eman zegt een ‘goed gesprek’ te hebben gehad met Valero. De onderhandelingen met de huidige eigenaar van de
raffinaderij zijn volgens hem nu op het punt dat de officiële documenten bijna klaar zijn om ondertekend te worden.
Nergens is er nog een twistpunt, aldus de premier. Beide partijen zijn zorgvuldig bezig met alles na te kijken en met
name Valero wil geen losse eindjes achterlaten. Citgo is ervan op de hoogte dat de afronding op zich laat wachten,
aldus Eman. De premier zegt dat hun onderhandelingen met Valero over de overname van werknemers en de klanten
van de transshipment ook langer dan verwacht duren.
Aruba neemt alle faciliteiten over en in ruil voor het niet meer hoeven ontmantelen van de raffinaderij, draait Valero
op voor de huishoudelijke schoonmaakkosten. Dat bedrag staat nog niet vast. Overigens zijn die kosten wat anders
dan betalen voor milieuschade, aldus Eman. Toen Exxon de raffinaderij aan Aruba voor 1 dollar gaf, was de afspraak
dat zij gevrijwaard zouden blijven van kosten van de milieuschade die hun operatie had aangericht in de voorgaande
70 jaar. Van de operators die daarop volgden - inclusief Valero - valt moeilijk te zeggen wie welke schade sindsdien
had aangericht. Bovendien zou het gaan om schoonmaakkosten tot een bepaalde diepte onder de grond bij
ontmanteling, en Aruba wil nou net niet dat er wordt ontmanteld, maar dat wordt overgedragen, zodat de faciliteiten
geleased kunnen worden aan Citgo.

29 juli: Aantal Venezolaanse toeristen blijft sterk afnemen

ORANJESTAD — Het toerisme is in de eerste zes maanden van 2016 met 1,3 procent gegroeid ten opzichte van
dezelfde periode in 2015. Het aantal verblijfstoeristen in juni is echter licht gedaald. De daling heeft volgens
verkeersbureau ATA voornamelijk te maken met de sterke krimp in het aantal Venezolanen dat ons eiland aandoet.

In totaal verwelkomden we op Aruba afgelopen juni 86.697 verblijfstoeristen, 0.9 procent minder ten opzichte van
juni 2015. Dat blijkt uit de maandelijkse toerismecijfers van ATA. De daling zou voornamelijk verbonden zijn aan de
instelling van strengere restricties voor de immigratie van Venezolaanse toeristen, stelt het verkeersbureau. Zo
moeten zij per dag dat ze op Aruba willen verblijven, 150 dollar in contanten kunnen aantonen en worden zij
ondervraagd over de intentie van hun verblijf. Hierdoor bezochten er volgens ATA afgelopen juni in vergelijking met
vorig jaar 6.980 minder Venezolanen ons eiland, wat neerkomt op een afname van 36.7 procent. Gemiddeld kwamen
er vorig jaar 40.000 Venezolanen per maand op Aruba aan, met een piek van 44.000 in december. Begin 2016
kwamen er echter ongeveer tienduizend minder Venezolanen onze richting op, en in mei en juni kwam het totale
aantal niet boven de 12.000 uit.

Maar ook de verspreiding van het zika-virus in de Cariben, dat bij ongeboren kinderen kan leiden tot neurologische
aandoeningen zoals microcefalie, blijft volgens ATA een rol spelen als het gaat om de daling van het aantal
verblijfstoeristen afgelopen juni. Vorige maand gaf het verkeersbureau al aan dat Zika ‘een kleine impact heeft’ op de
cijfers, maar dat ze dit niet direct kunnen meten, ‘omdat mensen simpelweg een andere bestemming kiezen of niet
besluiten te reizen’.
In totaal groeide de Noord-Amerikaanse markt het eerste half jaar van 2016 met 2,4 procent en specifiek in de maand
juni groeide deze markt met 6,4 procent, wat neerkomt op 3.264 meer Amerikaanse toeristen. De Colombiaanse
markt steeg tevens het eerste half jaar met 31,7 procent en in de maand juni zag men zelfs een groei van 50.7 procent
door de eliminatie van de Colombiaanse visa, afgelopen december 2015. Ook is er groei te zien in de Argentijnse
markt. Het eerste halfjaar nam deze toe met 48,3 procent en in juni zag men een groei van 72,4 procent. De Europese
markt nam de eerste zes maanden van 2016 licht toe met 6,2 procent, en in juni werd een groei gezien van 41,1
procent. Door de economische crisis in Brazilië daalde het toerisme uit dat land het afgelopen half jaar sterk met 44,2
procent. In juni daalde het aantal Braziliaanse toeristen met 18,9 procent.
Het cruisetoerisme steeg afgelopen juni in vergelijking met 2015 met 14,4 procent. In totaal bezochten in juni 25.452
cruistoeristen ons eiland, 3.209 meer ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Het totale aantal ‘calls’ daalde wel
met 22,2 procent van 9 naar 7.
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Duurzaamheid

11 juli: Abraham de Veer school krijgt zonnepanelen

SAN NICOLAS — Nadat basisschool Kudawecha is voorzien van zonnepanelen, is nu de Abraham de Veer school in
San Nicolas aan de beurt. Vandaag wordt er gestart met het zonnepanelenproject dat in oktober dit jaar afgerond
moet zijn. In totaal moeten 714 zonnepanelen op de acht daken van de school worden gelegd.
Elk zonnepaneel is goed voor 300 Watt en de totale gegenereerde energie moet volgens berekeningen straks
uitkomen op 214,2 KWp. Afgelopen vrijdag werd het project bij de school officieel afgetrapt in het bijzijn van
minister-president Mike Eman, Energie-minister Mike de Meza, afgevaardigden van het Water en Energiebedrijf
(WEB) en de directeur van Utilities, Franklin Hoevertsz.
De plaatsing van de zonnepanelen op de Abraham de Veer school maakt deel uit van het project ‘Decentralized Solar
Photovoltaic Integrated Project’ (DSPVIP) en moet bijdragen aan de groene visie van WEB om in 2020 Greener,
Cleaner, en Fuel Oil Free te zijn. In totaal zijn tachtig basisscholen geanalyseerd om te kijken of zij voldoen aan de
criteria om zonnepanelen te krijgen. Uiteindelijk krijgen vijftien scholen (en ook bibliotheken) de panelen
geïnstalleerd.

Het DSPVIP-project wordt uitgevoerd in samenwerking met Utilities Aruba, Elmar, Dienst Openbare Werken (DOW),
TNO, Carbon Warroom/ het Rocky Mountain Instituut en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het plaatsen van
zonnepanelen op scholen, het andere deel omvat het plaatsen van panelen op publieke gebouwen met een totale
capaciteit van 2,5 MWp. In totaal moeten de twee projecten een capaciteit gaan leveren van 3 tot en met 5 MWp.

25 juli: Duurzaam TL-lampen vervangen

ORANJESTAD — De TL-lampen die, in het kader van de renovatie van de verlichtingsinfrastructuur in
overheidsgebouwen, worden vervangen door LED-verlichting, worden op een duurzame manier weggedaan. Het
bedrijf Eco-Cycle, dat hiermee is belast, heeft een speciaal apparaat aangeschaft om het giftige gas en kwik aan de
lampen te onttrekken.

Na verwijdering wordt het giftige materiaal veilig verpakt en naar een bedrijf in Florida gestuurd voor verdere
verwerking. Zo kan het kwik bijvoorbeeld worden doorverkocht voor gebruik voor andere doeleinden. Eco-Cycle
werd op aandringen van premier Mike Eman door Philips Lighting aangewezen om ervoor te zorgen dat de oude
lampen niet tussen het reguliere vuil op de dump terecht komen. De TL-buizen zouden een gevaar opleveren voor het
milieu. Sjors Beeks, directeur Eco-Cycle, gaf afgelopen week tijdens de vervanging van lampen in Colegio EPI
afgelopen week, uitgebreide uitleg over het recycleproces.

Eerder dit jaar sloot de regering een overeenkomst met Philips Lighting voor het vervangen van de complete
verlichtingsinfrastructuur. Tijdens de eerste fase van het project worden 17.000 LED-lampen in 35
overheidsgebouwen geïnstalleerd. Daarnaast verlicht Philips Plaza Padu en de Paardenbaai Plaza met speciale Philips
Color Kinetics-technologie. Het bedrijf gaat ten slotte ook 150 buitenlampen aanbrengen op voetpaden. De overgang
naar energie-efficiënte LED-verlichting moet Aruba in 2020 een elektriciteitsbesparing van ongeveer 60 procent
opleveren.

27 juli: AMMF: ‘In plaats van beschermen vernielt regering mangrovebossen’

ORANJESTAD — In plaats van maatregelen te nemen om de natuur op het eiland te beschermen en met name de
mangrovebossen, kiest de regering er juist voor om deze verder kapot te maken met nieuwe projecten zoals de
nieuwe brug over Spaans Lagoen en het faciliteren van hotelprojecten zoals bij Isla di Oro en de Bubaliplas door het
ROP te wijzigen. Hiermee verklaart Aruba Marine Mammal Foundation (AMMF) haar positie nader, nu is gebleken dat
zij en andere NGO’s protest hebben aangetekend tegen de aanleg van een eco-resort bij Isla di Oro.

In een brief aan de pers en een lange post op Facebook verklaart AMMF-voorzitter Angiolina Henriquez dat de
regering niet kan pronken met groen beleid en eco-toerisme als er niet eens sprake is van bescherming of een beleid
waarbij herstel van de mangrovebossen en hun bescherming vooropstaan. “Vanaf 2013 tot nu toe heeft Aruba juist
alleen maar verkleining en vernietiging van de mangrovebossen gezien”, aldus de AMMF-voorzitter. Als voorbeelden
hiervoor noemt zij de aanleg van een nieuwe brug over Spaans Lagoen,de recente bouwactiviteiten bij de Bubaliplas,
het mangrovebos naast de vuilstortplaats in Parkietenbos dat in de verdringing is geraakt en de plannen voor de
bouw van eco-hotel Zoetry waar nu het mangrovebos van Isla di Oro staat. Volgens Henriquez hebben de NGO’s in
2013 op verzoek van minister Otmar Oduber van Toerisme een aantal aandachtspunten neergelegd bij de regering.
Zo wilden zij onder meer weten waarom een eco-resort bij Isla di Oro goed zou zijn voor Aruba en droegen zij
voorwaarden aan waaraan Zoetry zou moeten voldoen om ook daadwerkelijk als eco-hotel te worden beschouwd.
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Sowieso moest de regering alle mangrovegebieden op het eiland tot beschermd gebied uitroepen en een herstel- en
beschermingsprogramma in het leven roepen voordat de NGO’s zouden overwegen om akkoord te gaan met de bouw
van een eco-resort bij Isla di Oro.

Vorige week werd bekend dat Aruba Marine Mammal Foundation, Aruba Birdlife Conservation, Aruba Marine Park
Foundation, Aruba Reef Care Foundation en Turtugaruba in mei bezwaar zouden hebben aangetekend bij de regering
tegen de aanleg van Zoetry. Een benadering van de projectontwikkelaar om om de tafel te zitten hebben zij ook
afgewezen. Reden hiervoor zou de potentiële schade aan het milieu zijn en het feit dat het gebied van Isla di Oro nog
altijd beschermd natuurgebied is. De bouw van Zoetry loopt inmiddels ook vertraging op, omdat de wijziging van het
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan die de aanleg mogelijk zou maken nog niet is aangenomen. Volgens nieuwssite
NoticiaCla zou de projectontwikkelaar dit ook betreuren, aangezien in Jamaica gestart gaat worden met een
soortgelijk project, terwijl volgens de projectontwikkelaar Aruba de primeur had moeten krijgen.

Onderwijs

29 juli: Ruim 20 procent meer studenten naar Nederland

ORANJESTAD — 210 aankomende studenten vertrekken in twee groepen naar Nederland om hun studie aldaar te
beginnen. Dit is het grootste deel van de 289 Arubaanse middelbare scholieren die ervoor hebben gekozen om daar
voortgezet onderwijs te volgen, aldus Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar. “Dit is een aanzienlijke groei
van 21.9 procent vergeleken met vorig jaar, toen 237 studenten vertrokken.”
De eerste groep van zestig studenten vertrekt om vijf voor twaalf ‘s ochtends met Insel Air naar Curaçao om daar
over te stappen op de KLM-vlucht naar Schiphol. De tweede groep bestaat uit 150 studenten en gaat om kwart voor
zes ‘s middags direct naar Nederland met KLM.

Diversen

04 juli: Top vuurtoren erop

ORANJESTAD — De Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) maakte er een gedenkwaardig moment van toen de
gerestaureerde top weer op de California Lighthouse werd gezet.

Vorig jaar november werd de top van de vuurtoren er met behulp van een hoogwerker afgehaald, omdat zowel de
toren als de top moesten worden gerestaureerd. De vuurtoren bleef al die tijd wel in functie, want in plaats van de top
werd er een tijdelijke constructie geplaatst zodat het licht kon blijven branden. De 100 jaar oude vuurtoren wordt
gerestaureerd door Ecoline Aruba, in opdracht van SMFA. De restauratiewerkzaamheden begonnen eind september
vorig jaar. Het project kost in totaal 1 miljoen florin en de totale duur was geschat op ongeveer acht maanden. Anne
Witsenburg van SMFA laat vanmorgen aan Amigoe weten dat ze er zelf altijd vanuit gingen dat de renovatie medio
2016 klaar zou zijn. “Kijk, als je een huis bouwt waar er al honderden van staan, dan kun je de planning beter
inschatten. Maar wij hebben nog nooit een vuurtoren gerestaureerd. Wat dat betreft, vind ik dat we ons goed aan de
planning hebben gehouden.” Ze geeft aan dat als de restauratie in augustus van dit jaar helemaal klaar is en het
monument officieel is heropend, het publiek de vuurtoren van binnen en bovenin kan bezichtigen.

06 juli: Honkballer Bogaerts in All Star Games

ORANJESTAD — Een primeur voor Aruba: honkballer Xander Bogaerts is de eerste Arubaan die is geselecteerd voor
het All Star Game. In de All Star Game strijden de beste honkballers uit de American League tegen de beste spelers
van de National League.

De All Star Game 2016 is de 87ste keer dat deze wedstrijd wordt gespeeld. De wedstrijd is in San Diego. Gisteravond
werd bekendgemaakt welke spelers in het team zitten en op welke posities. Ook de reservespelers en pitchers
werden bekendgemaakt. Bogaerts heeft een startpositie. Honkballers maakten kans op een speelpositie op basis van
hun inzet in het afgelopen seizoen en door middel van stemmen.
Red Sox, de honkbalclub waar Bogaerts speelt, is zeer trots op hun geselecteerde spelers. Want naast Bogaerts zitten
nog vijf andere teamgenoten in deze selectie. Sportzender ESPN vroeg Bogaerts na de bekendmaking hoe hij zich gaat
voorbereiden. “Ik focus me op wat ik elke dag al doe, ik ben bijna elke dag op het veld te vinden. Ik heb goede coaches
om me heen en probeer elke dag te leren.”
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13 juli: ‘Nederlander’ Xander Bogaerts wint met All Star Game

ORANJESTAD — Naast nationale trots om de Arubaanse honkballer Xander Bogaerts gisteravond in San Diego in de
All Star Game te zien spelen, was er ook verontwaardiging en teleurstelling op sociale media. Want op de
Amerikaanse tv prijkte naast zijn naam niet de Arubaanse, maar de Nederlandse vlag.
Het was in San Diego de 87ste editie van de All Star Game. De wedstrijd verliep voor Bogaerts goed, hij scoorde
weliswaar niet, maar sloeg wel een tweehonkslag en zijn team won met 4-2 van de Major League.
De wedstrijd werd op Aruba op meerdere locaties bekeken, zoals in Bogaerts home town San Nicolas waar de
wedstrijd in Carnival Village op een groot scherm te zien was. Ook in Crystal Theater in Oranjestad werd gekeken, net
als in verschillende sportkroegen.

De verontwaardiging barste los en werd volop geuit op sociale media toen Bogaerts in beeld werd gebracht met naast
zijn naam de Nederlandse vlag. ‘Aruba heeft toch een eigen vlag, waarom is die niet te zien?’ en ‘waarom de
Nederlandse vlag, terwijl hij van Aruba is?’ Er werd ook volop geantwoord, met uitleg zoals dat het ‘te maken heeft
met de nationaliteit, we zijn allemaal Nederlanders’.
Amigoe legde de vraag voor aan Eugene Kingsdale, een Arubaanse honkballer die in 1996 debuteerde in de Major
League Baseball en daarna tijdens het WK uitkwam voor het Nederlandse honkbalteam. In 2009 speelde hij tijdens
World Baseball Classic ook voor Nederland. “Ook al is Aruba een onafhankelijk land, feit is dat we géén nationale
selectie honkbal hebben. Nederland heeft wel een nationaal honkbalteam. Aruba hoort bij het Koninkrijk en daarom
kan Aruba, of kunnen Arubaanse spelers, onder de Nederlandse vlag internationaal meedoen.” Kingsdale legt verder
uit: “Als Arubaanse honkballers internationaal spelen, zoals Bogaerts tijdens de All Star Game deed, worden we om
die reden met de Nederlandse vlag in beeld gebracht.” En met een trotse lach: “Maar is dat heel erg? Ik vind van niet.
Want hij wordt weldegelijk aangekondigd als de guy van Aruba. Dat weten ze daar echt wel, dat hij van Aruba komt.
Ik vind het groots wat Bogaerts doet, dat hij in de All Star-selectie zit.”

21 juli: ‘Vierdaagse is leuker dan carnaval’

NIJMEGEN — Ruim honderd Caribische Nederlanders doen dit jaar mee aan de honderdste editie van de Vierdaagse
van Nijmegen. Uit Nederland maar ook speciaal overgekomen van de eilanden. Dat schrijft Sam Jones voor het
Caribisch Netwerk. Zo loopt een delegatie van een tiental douaniërs uit de Cariben dit jaar de 40 en de 50 kilometer
lange vierdaagse. Tropische temperaturen maken ze hier mee, maar dat mag de pret niet drukken merkte
verslaggever Sam Jones die een stukje mee liep. “Ik vind de Vierdaagse leuker dan carnaval, het is gezelliger”, vindt
een van de deelneemsters. Morgen is de laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen. Koning Willem-Alexander is bij
die slotdag van het jubilerende evenement aanwezig.
Een viertal Arubanen dat ferm doorstapte tijdens de beroemde Nijmeegse Vierdaagse (dit jaar de 100ste editie),
werd onlangs door directeur Shandra John van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba en
gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt uitgenodigd voor een receptie. In de Betico-zaal werden de wandelaars
verwelkomd. Volgens het Arubahuis deden ‘er dit jaar veel Arubanen mee aan de Vierdaagse, waaronder groepen van
de douane, militairen van Arumil, maar ook mensen individueel’. Niet iedereen kon echter bij de receptie aanwezig
zijn. Sylvia Stijl-Lewis en Reynaldo Maduro die beiden al 19 keer de vierdaagse hebben gelopen, Margaritha
Groenendaal-Flanders (20ste keer) en Glenny Croese-Yarzagaray (30ste deelname), waren wel met hun familie
aanwezig. Zij kregen de mogelijkheid om hun ervaringen met elkaar en het Arubahuis te delen. Boekhoudt gaf op zijn
beurt aan ‘dankbaar te zijn op de wijze waarop de wandelaars Aruba hebben gepromoot, waardoor de toeschouwers
de mogelijkheid kregen een positieve kant van onze mensen te zien’.

29 juli: Wereldkampioene Melanie Wever terug op Aruba

ORANJESTAD — Amazone Melanie Wever kwam terug van Puerto Rico met haar derde wereldtitel. Op de luchthaven
Reina Beatrix werd de paso fino-rijdster opgewacht door onder meer premier Mike Eman, die haar namens de
Arubaanse bevolking feliciteerde met haar gouden medaille. De jonge Arubaanse won haar derde wereldtitel in de
leeftijdscategorie 15 tot 17 jaar tijdens de elfde editie van de Mundial Felix Santiago Oliver in Bayamon, Puerto Rico.
Wever is op Aruba aangesloten bij Rancho Las Piedras en doet al sinds jonge leeftijd mee aan internationale
wedstrijden. Zij maakt bovendien deel uit van de groep van jonge sporters, kunstenaars en professionals ‘Hoben y
Talentoso’, die door de regering is samengesteld om als voorbeeld te dienen voor de Arubaanse jeugd.
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29 juli: Zeiler Nicole van der Velden vlaggendrager Aruba

ORANJESTAD — Zeiler Nicole Van der Velden is door Olympisch Comité Arubano (COA) aangewezen om de
vlaggendrager voor Aruba tijdens de Olympische Spelen te zijn. Ze kreeg dit te horen tijdens de afscheidsceremonie
die COA organiseerde voor de Arubaanse delegatie. “Ik voel me er cool onder”, zegt Nicole van der Velden na afloop
stralend tegen Amigoe.
Het was een plechtig moment toen Nicole Hoevertsz, secretaris van COA, eerst aan Sport-minister Alex Schwengle
vroeg om de Arubaanse vlag officieel te overhandigen aan de zeiler en zich daarna tot Van der Velden richtte met de
woorden ‘je was de eerste sporter die zich namens Aruba kwalificeerde voor deze Spelen, wij geven je daarom de eer
om de vlaggendrager van Aruba te zijn tijdens de openingsceremonie in Rio.” De mededeling werd in de zaal, vol
ouders, pers en sponsors, beantwoord met applaus.
Ook de presentatie van de Olympische uniformen kon rekenen op applaus. Vier van de zeven sporters waren
aanwezig - de andere drie zitten al in Rio - en liepen enigszins verlegen een modeshow om het trainingspak, een
warmer pak met capuchon en natuurlijk het officiële uniform te showen waarmee de Arubaanse delegatie volgende
week vrijdag de openingsceremonie loopt. Zwemmers Mikel Schreuders en Allyson Ponson gaven er op hun beurt
een grappig accent aan door een vrolijke buiging te maken. De uniformen van Team Aruba bevatten de kleuren van
de Arubaanse vlag, het logo van COA en een golf die Rio symboliseert. De sporters hebben zonnehoeden, jassen, korte
broeken, T-shirts en poloshirts met dit ontwerp.
* * * * * * *
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