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GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 
 

VOOR U GELEZEN… 
 

 

 
 

 
TEN GELEIDE 
 
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Veel en overwegend goed nieuws over Aruba in de mei 2016-editie van Voor u Gelezen…  die u hierbij ontvangt. De 
geregelde bloemlezing van berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba is andermaal geredigeerd door ons 
bestuurslid Sidney Kock. Uit de reacties die ons bestuur ontvangt, maken wij op dat Voor u Gelezen door u wordt 
gewaardeerd.  
 
Centraal stond in de afgelopen maand de berichtgeving rondom de inspanningen ten behoeve van de opening van de 
raffinaderij en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid en economische activiteit in Aruba. De opening staat 
gepland op 1 augustus.  Duidelijk is ook dat Aruba en het Koninkrijk de ernstige ontwikkelingen in Venezuela 
nauwgezet volgen. Daarnaast houdt de all-inclusive hotelmarkt diverse gremia in Aruba (kabinet, Raad van Advies, 
Kamer van Koophandel en Ahata) zeer bezig.  
 
Duurzaamheid staat ook in de belangstelling. Minister president Mike Eman en minister Mike de Meza waren daartoe 
op de Central American Energy Summit in Washington, dit op uitnodiging van de Amerikaanse vice-president Joe 
Biden. De VS presenteerde Aruba als voorbeeld voor een land dat in 2020 honderd procent duurzaam wil zijn. De 
andere landen in de Cariben en Centraal Amerika toonden veel belangstelling voor het Arubaanse milieubeleid.  
 
Stimulerend is voorts om te lezen dat de Arubaanse Varelie Croes, één van de oprichters van Aruba Technology 
(Atech), is uitgenodigd om deze maand juni deel te nemen aan de Global Entrepeneurship Summit (GEM) 2016 in 
Silicon Valley. Gastheer is de Amerikaanse president Barack Obama.   
 
Tot slot attendeer ik u graag op de afscheidsrede die ons bestuurslid Mito Croes op 1 juni hield als lid van de Raad 
van State. Hij meent dat er in het Koninkrijk, zoals hij zegt, ‘room for improvement’ is. ‘Daarbij is een mooie taak voor 
de Raad van State van het Koninkrijk weggelegd’.  Zijn afscheidsrede is u inmiddels toegestuurd en is ook te lezen op 
onze website www.genootschapnederlandaruba.nl.      
 
Ik wens u veel leesplezier!  
 
Nico van Grieken, voorzitter  
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Koninkrijk- en EU-relaties 
 

04 mei: Akkoord gezamenlijke tekst geschillenregeling 
 
ORANJESTAD — De parlementen van Aruba, Curaçao en St. Maarten hebben overeenstemming bereikt over de 
eindtekst van het voorstel voor een Rijkswet voor een geschillenregeling binnen het Koninkrijk. Het is de bedoeling 
dat de memorie van toelichting deze week klaar is, aldus Alex Rosaria, leider van de Curaçaose partij Pais. 
 
Rosaria is zeer te spreken over het bereikte akkoord. Het was zijn partij die meer dan een jaar geleden een voorstel 
deed voor een geschillenregeling. In mei vorig jaar, tijdens een bijeenkomst van het Interparlementair 
Koninkrijksoverleg (Ipko), gingen de parlementen van alle Koninkrijkslanden akkoord met de uitgangspunten voor 
een geschillenregeling. Die gingen er onder meer van uit dat een onafhankelijk orgaan belast moet worden met het 
beslechten van geschillen binnen het Koninkrijk en dat de uitspraken bindend moeten zijn.  
 
Tijdens het tripartiet overleg op St. Maarten tussen de parlementen van Aruba, Curaçao en St. Maarten werd 
overeenstemming bereikt over een gezamenlijk standpunt over de geschillenregeling. Dit was aanleiding voor het 
opstarten van een traject dat moest leiden tot een eindtekst, die door alle partijen gedragen kon worden.  
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Volgens de Pais-leider voldoet wat nu op tafel ligt aan alles wat een geschillenregeling moet inhouden, namelijk dat 
het een onafhankelijk orgaan is dat bindende uitspraken moet doen. Rosaria wijst erop dat het voorstel vanuit 
Nederland niet overeenkomt met de gezamenlijke punten waarover de Caribische landen van het Koninkrijk 
overeenstemming hebben bereikt. 
 
“Nederland houdt vast aan een a-democratische formule, waarbij het orgaan dat met de geschillenregeling in het 
Koninkrijk is belast, niet onafhankelijk is. Ook wil Nederland de mogelijkheid behouden hiervan af te wijken, als men 
het er niet mee eens is. Dit druist in tegen wat de Nederlandse parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede 
Kamer tijdens het Ipko heeft afgesproken”, benadrukt de fractieleider van Pais. 
 
Rosaria is kritisch over de opstelling van de Nederlandse regering in deze zaak. “Een slager kan zijn eigen vlees nooit 
keuren. Voor ons van Pais is de geschillenregeling geen luxe, maar een basisprincipe van deugdelijkheid van bestuur 
en van onze democratie, om zo juridische verschillen zonder geschreeuw en zonder machtsvertoon op te kunnen 
lossen. De tijd dat dit nog mogelijk was is voorbij. Dat moet iedereen aan beide kanten van de oceaan begrijpen en 
accepteren.” 
 
De volgende stap in het proces is dat wat nu op tafel ligt, voorgelegd zal worden aan de verschillende regeringen en 
dat het ook zal worden meegenomen in het eerstvolgende Ipko dat eind mei/begin juni in Nederland zal 
plaatsvinden. 
 

13 mei: Alexander van Dam nieuwe procureur-generaal 
 
ORANJESTAD — Alexander van Dam, op het moment plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie van Zeeland en 
West-Brabant, wordt per 1 juni benoemd tot procureur-generaal (pg) van het Arubaanse Openbaar Ministerie (OM). 
Van Dam is voorgedragen voor benoeming op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Hij volgt pg Marc van Erve op die de functie tot 26 november 2015 waarnam en onlangs afscheid 
nam. Daarnaast worden Henk Lubberdink (voorzitter Vreemdelingenkamer afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State) en Joop Drop (afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) voorgedragen als nieuwe plaatsvervangende 
leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en 
Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van de Nederlandse 
minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur en zijn collega’s van Aruba, Curaçao en St. Maarten. De 
benoemingen van Lubberdink en Drop gaan in per 1 augustus 2016. Beiden zullen bij het Gemeenschappelijk Hof een 
collega vervangen die met pensioen gaat. 
 

17 mei: Geen noodklok voor mogelijke stroom Venezolaanse vluchtelingen 
 
ORANJESTAD — De economische noodtoestand in Venezuela is uitgeroepen, maar in Aruba is de noodklok voor 
eventuele grote stromen vluchtelingen tot op heden niet geluid. Een geheim massa-immigratieplan ligt klaar bij 
Bureau Rampenbestrijding, maar is niet specifiek gericht op de Venezolaanse toestand. Het beeld dat Aruba mogelijk 
het tweede Griekenland wordt qua vluchtelingenproblematiek, acht AVP-fractievoorzitter Rene Herdé ‘reëel’. 
 
Nu Venezuela op de rand van een economische ineenstorting en humanitaire ramp staat, moet Aruba, maar ook 
Bonaire en Curaçao, zich actief voorbereiden op grote stromen vluchtelingen. Dat maakt Midden-Oosten expert en 
‘aangetrouwd Arubaanse’ Vanessa Lambrecht duidelijk in haar artikel ‘Wat Aruba kan leren van Leros’ gepubliceerd 
op Comitekoninkrijksrelaties.org. Lambrecht maakt in haar artikel de vergelijking met Syrische vluchtelingen die 
naar Griekenland vluchten. “En inderdaad, Aruba is de pineut als het in Venezuela echt misgaat en mensen de 
oversteek gaan wagen. Net als de Griekse eilanden de klos waren, toen vluchtelingen liever in een opblaasbootje 
stapten dan nog langer in Turkije te blijven.” Zij geeft Aruba een aantal tips om haar vluchtelingenopvang te regelen. 
Zo moeten we zelf gaan zorgen voor goede opvang, voedsel en medische hulp. Daarnaast moeten we kijken hoe 
mensen door kunnen reizen naar andere landen en alvast internationale hulp inschakelen. 
 
Betrokken instanties, zoals Bureau Rampenbestrijding en het Rode Kruis, maken duidelijk dat in Aruba de noodklok 
nog niet is geluid voor een mogelijk grote toestroom aan vluchtelingen. Maartje van der Maas, woordvoerder van de 
Defensie, kan zeggen dat ze samen met Buitenlandse Zaken de situatie ‘goed in de gaten houden’ en zorgen dat ze op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen in Venezuela. “Dat is de manier hoe wij hier ons op voorbereiden”, aldus Van 
der Maas. Op de vraag of wordt gewerkt aan bijvoorbeeld de opzet van tentenkampen, zegt zij: “Nee, we houden ons 
goed geïnformeerd en we zorgen dat iedereen bij defensie goed getraind is, onder andere om vluchtelingen op te 
vangen.” Bureau Rampenbestrijding meldt dat zij sinds 2006 een geheim massa-immigratieplan heeft liggen waar 
regelmatig over wordt gesproken met betrokken stakeholders. Welke stakeholders dit zijn, kan Rino Hermans, 
waarnemend directeur van voornoemde instantie, niet vertellen. Wel kan hij zeggen dat ze van een mogelijke 
vluchtelingenproblematiek een koninkrijksaangelegenheid willen maken, zodat alle landen hetzelfde beleid hanteren. 
“Maar we zijn nog in afwachting van het Koninkrijk”, aldus Hermans. Op persoonlijke titel voegt hij toe: “Als we hier 
tweeduizend mensen krijgen, dan wordt dat een lokale crisis. We moeten een plan hebben om hiermee om te gaan, 
want hoe bereid je dat logistiek voor? Tweeduizend veldbedden of een tentenkamp voor dat aantal, ik heb het inzicht 
niet of we die inventaris hebben.”  
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19 mei: ‘Aankoop raffinaderij mag niet tot kosten Nederland leiden’ 
 
ORANJESTAD — Het nieuws dat de deal tussen Aruba en de Amerikaanse oliemaatschappij Citgo rond is en dat het 
Land definitief eigenaar wordt van de olieraffinaderij in San Nicolas en daarmee zwaar bevuilde grond, sijpelt door in 
de Nederlandse politiek. VVD-kamerlid André Bosman is van mening dat de gevolgen van de aankoop van de 
raffinaderij nooit tot kosten voor Nederland mogen leiden en vraagt zich af wat de precieze meerwaarde van 
heropening voor Aruba is. 
 
Bosman stelt kritische vragen aan de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald 
Plasterk, over dit onderwerp. De VVD-er wil weten in hoeverre er een ‘sluitende business case’ bestaat voor de 
aankoop van de Valero raffinaderij door het Land Aruba. Zo stelt hij hardop de vraag of Plasterk bekend is met de 
problematiek op het buureiland Curaçao met betrekking tot de Isla-raffinaderij die al jaren voor grote milieu- en 
gezondheidsproblemen zorgt. Daarnaast wil hij inzicht krijgen in hoeverre het schoonmaakfonds, met daarin 
ongeveer 19 miljoen florin, toereikend is om de kosten te dekken voor de reiniging van de vervuilde grond. Zo liggen 
op het Valero-terrein tonnen asbest opslagen en liet de brandweer onlangs aan deze krant weten dat daar behalve 
asbest, waarschijnlijk ook ander, wellicht gevaarlijker, afval ligt. “Welke omvang heeft de ongecontroleerde 
asbestopslag? Welke kosten zijn verbonden aan het opruimen hiervan?”, vraagt Bosman aan Plasterk. Ook wil hij 
weten of het schoonmaakfonds de aankomende jaren op een ‘bedrijfseconomisch haalbare manier aangevuld wordt 
tot een voldoende bedrag’ en welke kosten Aruba moet maken als zij besluiten de industriegrond om te vormen tot 
woongrond. 
 
De politicus wil weten of de heropening van de raffinaderij werkelijk gaat zorgen voor ‘economische meerwaarde’ en 
hoeveel banen dit precies schept of hierdoor behouden gaan worden. Tevens vraagt hij zich af ‘welke economische 
meerwaarde er in Aruba verloren gaat nu Grupo Piñero besluit geen resort (Bahia Principe) te bouwen in Seroe 
Colorado, omdat zij geen ‘fabrieksuitzicht’ wil. Ook wil hij weten in hoeverre de ambities van het Koninkrijk der 
Nederlanden om meer duurzame energie op te wekken overeen komen met de aankoop van een olieraffinaderij door 
Aruba en in hoeverre de doelstelling van de creatie van groene raffinaderij haalbaar is. Zo stelde minister-president 
Mike Eman tijdens de officiële bekendmaking van de deal met Citgo dat de huidige raffinaderij wordt omgebouwd tot 
‘de meest groene raffinaderij van het westelijk halfrond’. In tegenstelling tot vroeger moet de raffinaderij niet meer 
gaan draaien op stookolie, maar op gas, en is het plan om de rest van de uitstoot op te vangen en algen mee te kweken 
voor productie van zeep, proteïnen en kleurstoffen. Bosman maakt zich zorgen dat Aruba zich afhankelijk maakt van 
Venezuela. “In hoeverre bent u het eens met de stelling dat de aankoop van deze raffinaderij Aruba meer afhankelijk 
maakt van Venezuela, gezien de pijpleiding voor de aanvoer van noodzakelijk gas uit Venezuela?” 
 
De VDD’er is van mening dat de gevolgen van de aankoop van de raffinaderij nooit tot kosten voor Nederland mogen 
leiden. Om die reden wil hij weten of er sprake is van een financieel risico en schuldenprobleem in de toekomst, met 
betrekking tot de aankoop van de raffinaderij. Tot slot wil Bosman antwoord op de vraag of de aankoop van de Valero 
raffinaderij voorgelegd is aan het College Aruba financieel toezicht (CAft). 
 

20 mei: Kamervragen over invoering visum voor Venezolanen 
 
DEN HAAG / ORANJESTAD — De VVD heeft deze week Kamervragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties over de oproep van Toerisme-minister Otmar Oduber om een 
visumplicht voor Venezolanen in te voeren. 
 
VVD-Tweede Kamerleden Han Ten Broeke en André Bosman willen weten of er ‘in het licht van de in toenemende 
mate zorgelijke ontwikkelingen in buurland Venezuela’ nog steeds geen aanleiding is om een visumplicht voor 
Venezolanen in te voeren. De situatie in Venezuela dreigt namelijk uit de hand te lopen. Rellen en plunderingen zijn 
aan de orde van de dag en de oplopende voedsel- en medicijnschaarste zou voor een grote stroom aan vluchtelingen 
richting onder meer Aruba, Bonaire en Curaçao kunnen zorgen. In de Nederlandse media wordt de situatie 
omschreven als ‘een bom die elk moment kan ontploffen’ (RTL Nieuws). Volgens dagblad De Telegraaf staat 
‘Venezuela op de rand van de afgrond’. De VVD-fractie wil dan ook van de ministers weten of zij achter het standpunt 
van de Arubaanse minister staan, ‘dat we niet de ogen kunnen sluiten voor deze situatie waarbij de stroom mensen 
vanuit Venezuela bijna niet te controleren is’.  
 
Verder willen de Kamerleden weten of de mogelijkheid van het invoeren van een visumplicht voor Venezolanen 
besproken is in het laatste (jaarlijkse) visumwerkoverleg tussen de vier Koninkrijkslanden, aangezien het een 
Koninkrijksaangelegenheid betreft. Ten slotte wil het tweetal weten of de door minister Oduber voorgestelde 
suggestie voor het scheppen van een uitzonderingsmogelijkheid voor bepaalde groepen toeristen, wenselijk en 
haalbaar is.  
 

21 mei: MEP wil duidelijkheid over invoering nieuwe belastingen 
 
ORANJESTAD — MEP heeft officiële vragen gesteld aan Financiën-minister Angel Bermudez over de mogelijke 
invoering van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) en de financiële transactietaks. Beiden zouden het 
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begrotingstekort moeten laten krimpen. MEP is tegen deze maatregelen en pleit voor het terugdringen van het aantal 
ministers, adviseurs en hun reis- en promotiekosten. 
 
De vragen van MEP over de ABB en de financiële transactietaks komen voort uit de conclusies van het rapport van 
kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Amigoe schreef eind april dat Fitch de Arubaanse kredietwaardigheid dit jaar 
wederom zet op ‘BBB-’, een stap boven junkstatus, en het vooruitzicht op stabiel houdt. Bij aanhoudende 
verbeteringen van de openbare financiën en het terugdringen van het begrotingstekort, kan deze beoordeling 
verbeteren. MEP-partijleider Evelyn Wever-Croes stelt dat het Fitch-rapport een stabiel vooruitzicht heeft gegeven 
voor Aruba’s financiën wegens de mogelijke invoering van nieuwe inkomstenverhogende maatregelen, zoals de 
implementatie van de ABB en de financiële transactietaks. De fractie wil van Financiën-minister Bermudez bevestigd 
krijgen of de regering deze informatie heeft doorgespeeld aan Fitch en zo ja, wanneer zij van plan zijn deze in te 
voeren. 
 
MEP geeft aan dat de meerderheid van het bedrijfsleven namelijk tegen de invoering van nieuwe belastingen is. “De 
Centrale Bank van Aruba alsmede het merendeel van het bedrijfsleven staan afwijzend tegenover de invoering van 
een financial transfer tax, en de grootste oppositiefractie wil weten wat het voornemen van de regering om aan die 
bezwaren tegemoet te komen.” Vorig jaar zei bankiersvereniging ABA nog tegen Amigoe, toen deze taks in opspraak 
kwam, dat zij de invoering van een financiële transactietaks geen goed idee vindt. De banken vrezen dat consumenten 
door deze taks zoveel mogelijk met contant geld op zak gaan lopen om onder betaling van deze belasting uit te 
komen. “De economie kan hierdoor stagneren”, aldus ABA. Verder vreesde ABA toen dat ondernemers de kosten van 
de transactietaks niet op zich willen nemen en deze in hun prijzen verwerken, wat inflatie in de hand werkt. Ook 
werkgeversorganisatie Atia liet zich rond die tijd negatief uit over de geplande transactiebelasting. “De commercie 
staat al onder druk, nieuwe belastingen zullen de kwetsbare economie niet helpen maar eerder schaden”, zei Atia 
toen. 
 
Om het begrotingstekort terug te dringen, biedt MEP andere oplossingen. “Wij willen alternatieven, geen 
maatregelen. Daarom heb ik de minister voorgesteld om eerst de operationele kosten van de regering te verlagen, 
alvorens nieuwe inkomstenverhogende maatregelen in te voeren”, aldus Wever-Croes. Zij denkt aan een ‘drie-
stappen-plan’, waarbij het aantal minister van negen naar zeven wordt teruggedrongen, wat volgens haar een 
besparing van 17 miljoen florin oplevert. Het aantal adviseurs moet in haar ogen verminderd worden met meer dan 
700, dat is een besparing van 24 miljoen en er moet bezuinigd worden op reiskosten, kosten voor voorlichten en 
promotie en advocaatkosten van verschillende ministers, dat volgens MEP 9 miljoen florin oplevert. “Zo bespaar je in 
drie eenvoudige stappen snel 50 miljoen florin en heb je de ABB sowieso niet meer nodig. Enkele aanvullende - ook 
eenvoudig uit te voeren - bezuinigingen kunnen ook de financial transfer tax overbodig maken. Maar daarvoor heb je 
echt lef en visie nodig”, aldus MEP. 
 

26 mei: Minister Koenders: Venezuela nog bereikbaar 
 
DEN HAAG — Venezolanen maken over het algemeen veel gebruik van internet en sociale media als Twitter. Dat 
abonnees van Digitel en Movistar niet meer mobiel naar het buitenland kunnen bellen, wordt daarom nog niet gezien 
als een groot risico voor de oppositie of de bevolking. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken antwoordt dit 
op vragen van de VVD. 
 
De Tweede Kamerleden André Bosman en Han ten Broeke vroegen onlangs opheldering over het bericht dat mobiel 
internationaal telefoneren niet meer mogelijk is in Venezuela. Door een tekort aan buitenlands geld konden Digitel en 
Movistar hun rekeningen namelijk niet meer betalen. 
 
Koenders meldt dat het bericht klopt. “Het niet-internationaal mobiel kunnen telefoneren zal alle gebruikers daarvan 
– inclusief leden van de oppositiepartijen – in hun communicatie beperken, maar er zijn thans geen indicaties dat de 
oppositie daardoor grotere risico’s zou lopen. (...) De maatregel (is) genomen uit economische noodzaak en 
vooralsnog is niets gebleken van een mogelijke samenhang met de wijze waarop de regering de oppositie tegemoet 
treedt”, schrijft de minister. Via een vaste lijn naar het buitenland bellen is nog steeds mogelijk en er wordt zeker in 
stedelijke gebieden nog volop gebruikgemaakt van Twitter en andere sociale media. Ook postbedrijven als DHL en 
UPS bezorgen nog steeds internationale post, aldus de minister. 
 
Koenders meldt verder dat de Nederlandse regering en de regeringen in Aruba en Curaçao de ontwikkelingen in de 
gaten houden. Op dit moment is er sprake van een ‘druppelsgewijze instroom’ van Venezolanen in Aruba en Curaçao, 
waar illegale immigratie zo veel mogelijk met extra controles wordt tegengegaan. “De regering is zich bewust van de 
mogelijke gevolgen van elke vorm van migratie. De regering staat hierover in nauw contact met de Caribische delen 
van het Koninkrijk. Uiteraard vindt ook overleg plaats met Venezuela, om deze problematiek en de situatie in dit land 
aan de orde te stellen”, schrijft hij.  
 
Op verzoek van Sjoerd Sjoerdsma (D66) zal de Tweede Kamer overigens nog voor het zomerreces over de situatie in 
Venezuela debatteren met Koenders. “President Nicolás Maduro brengt zijn land naar de rand van de afgrond. Dat is 
niet alleen vervelend voor de mensen in Venezuela, maar het is ook bedreigend voor ons eigen Koninkrijk”, zei 
Sjoerdsma. 
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26 mei: Reisadvies Venezuela aangescherpt 
 
DEN HAAG — De Nederlandse overheid heeft het reisadvies naar Venezuela aangepast. “Reis alleen als het 
noodzakelijk is naar grote steden en dichtbevolkte gebieden in Venezuela. Zorg voor bekend en betrouwbaar 
transport.” 
 
Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in het aangescherpte reisadvies. Aruba volgt de adviezen van de 
Nederlandse overheid en dus geldt deze waarschuwing ook voor ons land. Het advies is verscherpt vanwege steeds 
meer zware en gewelddadige criminaliteit in het land. Het ministerie waarschuwt voor onrust bij demonstraties en 
plunderingen naar aanleiding van voedsel-, water- en elektriciteitstekorten. Het raadt reizigers die niet in een hotel 
verblijven aan om zelf voedsel mee te nemen. “Reis niet naar Venezolaanse grensgebieden met Colombia.” Ook 
waarschuwt de overheid voor het vliegveld en de weg tussen het vliegveld en Caracas, waar vooral buitenlanders het 
doelwit van overvallen zijn. Op de website staan onder andere ook aanwijzingen over hoe een legale taxi te 
herkennen is.  

Financiën en economie 
 

03 mei: Samenwerking toerisme Aruba en Cuba 
 
HAVANA/ORANJESTAD — Tijdens een officieel werkbezoek aan Cuba tekende Toerisme-minister Otmar Oduber 
deze week een Memorandum of Understanding (MoU) op het gebied van toerisme en transport. Een jaar geleden 
begonnen de voorbereidingen voor deze samenwerking tussen de Directies Buitenlandse Betrekkingen (DBB) van de 
beide landen, na een werkbezoek van de minister en een delegatie van ATA, DBB en adviseurs. Ook dit keer sprak de 
minister met de Cubaanse Transportminister over de mogelijkheid van routes van cruiseschepen tussen de twee 
landen en andere landen in de regio. Daarnaast trekken de landen samen op in een zogenaamd ‘Dual Destination 
Program’, versterking van de bekendheid en het delen van informatie over bijvoorbeeld cruisefaciliteiten en 
strategieën om bezoekers te trekken. Ten slotte sprak Oduber over het beleid voor all-inclusive hotels en timeshare 
faciliteiten.  
 

03 mei: Meevaller regering door hogere inkomsten luchthaven 
 
ORANJESTAD — Luchthaven Reina Beatrix heeft 2015 afgesloten met ‘uitermate positieve cijfers’. Dat stelde 
Transportminister Otmar Oduber na inzage in de jaarrekening van de Aruba Airport Authority (AAA) over het jaar 
2015. Die jaarrekening is vrijwel af en wordt formeel aan de regering aangeboden. Oduber verklapt alvast dat het 
bedrag dat de regering ontvangt, ongeveer 25 procent hoger uitvalt dan verwacht. 
 
Om hoeveel geld het gaat, geeft de minister niet prijs. Wel legt hij uit dat de regering nu de vruchten plukt van 
onderhandelingen met de luchthavenautoriteit in 2014. Om dat goed uit te leggen, grijpt Oduber terug op een stuk 
geschiedenis. In 1997 werd de luchthaven fors uitgebreid en moest het geld lenen om deze uitbreiding te financieren. 
Eigenlijk moest de luchthaven per passagier zes dollar aan de overheid afdragen. Het Land zag echter jarenlang van 
deze zogeheten concession fee af. Nadat de lening in 2014 volledig werd afgelost, ontstond ruimte op de begroting 
van de luchthaven. AAA sprak toen af om per passagier 2,50 dollar aan de overheid te betalen. Dit bedrag staat los 
van de jaarlijkse dividenduitkering waar de overheid, als aandeelhouder, recht op heeft. Het totaalbedrag dat de 
luchthaven aan de overheid overmaakt, inclusief dividend en concession fee, komt volgens Oduber substantieel hoger 
uit dan begroot. Een meevaller dus.  
 
Dat de luchthaven in 2015 goed gepresteerd heeft, zelfs meer dan verwacht, en kan bijdragen aan de 
overheidsinkomsten, is munitie voor vakbond STA. Vakbondsleider Diego de Cuba liet eerder weten dat de 
onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst stroef verlopen. Nieuwssite NoticiaCla bracht 
dat De Cuba met acties dreigde als de directie van AAA niet snel een besluit zou nemen over de nieuwe cao. Dat bleek 
een loos dreigement. Het was weliswaar druk, maar waren er geen acties van luchthavenpersoneel. AAA-
woordvoerder Hendrick Croes weet dat de vakbond een nieuw cao-voorstel heeft neergelegd en dat de directie daar 
naar kijkt. De Cuba reageerde niet op vragen van Amigoe.  
 

03 mei: MEP-parlementariër zet druk voor heropening raffinaderij 
 
ORANJESTAD — MEP-parlementariër Glenbert Croes is in Caracas om naar eigen zeggen ‘positieve druk’ te zetten op 
de Venezolaanse regering om zo zekerheid te krijgen dat de olieraffinaderij in San Nicolas haar deuren heropent. Nu 
de definitieve overeenkomstdatum (16 mei) tussen Citgo en de regering lonkt, wil de parlementariër ‘het momentum’ 
niet verliezen. 
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De verschoven deadline voor de definitieve overeenkomst tussen Citgo en Aruba voor de heropening van de 
raffinaderij staat op 16 mei. Nu deze datum dichtbij komt, is MEP-parlementariër Croes naar Venezuela vertrokken 
om de onderhandelingen een zetje in de goede richting te geven. Aan Amigoe vertelt hij dat hij niet om tafel zal zitten 
met PVDSA, maar met de Venezolaanse regering. “Ik weet dat ik bekritiseerd wordt en men zich afvraagt waarom ik 
niet in Houston zit bij de PVDSA. Maar het is in Venezuela zodanig politiek geregeld dat de regering aandeelhouder is 
van PVDSA en dat zij dus de uiteindelijke beslissing neemt over de heropening van de raffinaderij in Aruba. Daar 
moet je naar mijn idee dus wezen.” MEP vindt het belangrijk dat de olieraffinaderij haar deuren opent. “De opening is 
belangrijk, want het zal Aruba economisch op poten zetten. Daarom hebben wij zoveel gevochten voor de 
heropening”, refereert hij aan de manifestatie die MEP vorig jaar hield voor de Valero-raffinaderij. 
 
Ondanks dat Croes denkt dat de raffinaderij met 100 procent zekerheid open gaat, maakt hij zich zorgen. “Mijn 
grootste zorg is dat we door vertragingen het momentum verliezen. De definitieve overeenkomst is al met zes weken 
verlengd. Omdat wij van PVDSA hebben gehoord dat alles goed verliep en er geen grote zorgen meer waren, hebben 
wij rustig gewacht. Maar nu 16 mei eraan komt, lijkt de regering té normaal te doen en laks te zijn met het verzekeren 
dat er een overeenkomst met Citgo komt.” Hij erkent dat de regering nog wat moeilijke stappen moet nemen. “Ze 
moeten nog wat moeilijke manoeuvres maken met Valero om dit te finalizen. Maar ondanks dat ik in de oppositie zit, 
is het mijn rol als parlementariër om positieve druk te zetten op de regering van Aruba, maar ook op PVDSA en de 
Venezolaanse regering om uiteindelijk tot afspraken en contracten te komen om de heropening te garanderen.” 
 

06 mei: Noord-Amerikaanse toerismepartners bezoeken Aruba 
 
ORANJESTAD — Bij de dertigste editie van ATCA, Aruba’s jaarlijkse toerismeconferentie, waren meer dan twintig 
touroperators uit Canada en Amerika aanwezig. Enige tijd geleden werd een soortgelijk congres gehouden voor 
Latijns-Amerikaanse partners. Toerismeorganisatie ATA organiseert dit samen met de Aruba Hotel And Tourism 
Association (Ahata) om in drie intensieve dagen het thema ‘geluk’ te behandelen. De eerste avond stond in het teken 
van kennismaking met de lokale cultuur door middel van muziek, dans en eten. De andere dagen zijn gevuld met 
werkbezoeken en een ‘marktplaats’-sessie, waarin lokale toerismepartners in contact kunnen komen met de Noord-
Amerikaanse-partners en samenwerking aan kunnen gaan op het gebied van activiteiten, transport en evenementen. 
 

07 mei: Binnenkort aanbesteding veerdienst ABC-eilanden 
 
ORANJESTAD — De haalbaarheidsstudie naar een bootverbinding tussen Aruba, Curaçao en Bonaire is bijna klaar en 
dan kan de overheid een openbare aanbesteding organiseren. De tickets voor de ferry moeten betaalbaar blijven, zegt 
PDR-partijleider Andin Bikker, één van de initiatiefnemers. 
 
De parlementariër zegt dit in een interview met Aruba Dushi Tera. De studie naar een verbinding tussen de eilanden 
via het water begon eind vorig jaar en wordt uitgevoerd door Ferry Onderzoek Inter Caribbean Express. Dit betalen 
de eilanden gezamenlijk. In het onderzoek worden onder meer de randvoorwaarden voor een veerdienst 
geïnventariseerd. Daarbij is een snelle turnaround noodzakelijk op elk eiland, aldus Bikker. “De boot moet in dertig 
minuten gelost en geladen zijn.” 
 
Een ander punt dat hij van belang vindt, is de betaalbaarheid van de kaartjes. “De gedachten gaan uit naar 10 dollar 
voor een enkele reis per persoon en 25 dollar voor een auto.” De vaartijd van Aruba naar Curaçao zal iets meer dan 
twee uur zijn, daarna is het nog een uur varen naar Bonaire. 
 
De ferry is niet alleen voordelig en handig, maar ook economisch aantrekkelijk. Bikker verwacht dat de ABC-eilanden 
gezamenlijk kunnen optrekken, waardoor het ‘voor bepaalde ondernemingen aantrekkelijk kan zijn zich op een van 
de eilanden te vestigen’. “Een bedrijf als Ikea komt nu echt niet naar Aruba, maar misschien wel als het eenvoudig en 
voordelig is voor inwoners van Bonaire en Curaçao om hier te komen winkelen en ze hun aankopen veel makkelijker 
mee terug kunnen nemen dan wanneer je op het vliegtuig bent aangewezen.” 
 

09 mei: CAft: Schuldquote Aruba 2015 onder de 80 procent 
 
ORANJESTAD — De schuldquote van Aruba is gedaald van 81,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) 
naar 79,5 procent bbp eind 2015. Dat blijkt uit de publicatie van de eerste halfjaarrapportage van het College Aruba 
financieel toezicht (CAft) vandaag. 
 
In het rapport wordt ingegaan op de werkzaamheden van het Cft (juli 2015) en het CAft gedurende de periode van 
augustus tot en met december 2015. Weinig nieuwe cijfers, maar vooral een opsomming en samenvatting van het 
werk dat het College vorig jaar heeft verricht.  
 
Zo wijst het CAft nogmaals op de Landsbegroting 2016 en dat zonder extra inspanningen de tekortnorm van 2 
procent dit jaar niet gehaald wordt. Volgens voorlopige berekeningen van het CAft komt het tekort dit jaar uit op 2,9 
procent van het bbp. De oplossing moet volgens het College nadrukkelijk niet alleen aan de inkomstenkant gezocht 
worden, maar ook aan de uitgavenkant en met name in de personeelskosten van de overheid. Dat de schuldquote van 
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Aruba in 2015 onder de 80 procent uitkwam, baseert het College op cijfers uit de vierde uitvoeringsrapportage. Eerde 
berichtte het CAft op basis van deze uitvoeringsrapportage dat het financieringstekort in 2015 uitkwam op 2 procent 
van het bbp, ruimschoots binnen de vastgestelde norm van 3,7 procent. Dat kwam overigens door twee ‘incidentele 
meevallers’, te weten de kwijtschelding van de schuld van Aruba aan de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van 60,5 
miljoen florin en de invoering van de VAS, waarbij inkomsten uit de winstbelasting 2016 naar voren zijn gehaald. De 
VAS en een invorderingsactie hebben geleid tot een meeropbrengst in 2015 ten opzichte van de begroting van 74,8 
miljoen florin.  
 
Eén van de zorgpunten van het CAft is nog altijd het gebruik van de zogeheten Publiek Private Partnerschappen 
(PPP) en de verwerking van deze projecten in de Landsbegroting. “(...) significante langlopende verplichtingen 
worden aangegaan zonder dat deze direct meegenomen worden bij het bepalen van het tekort of de schuldquote”, 
schrijft het College in de halfjaarrapportage. Opname in de overheidscijfers komt pas wanneer de PPP-betalingen van 
de overheid beginnen. Het College meent verder dat PPP-projecten, vooral wanneer deze gefinancierd worden door 
‘fondsen’, het budgetrecht van de Staten inperken. Na parlementaire goedkeuring van een eenmalige machtiging 
(voor het totaalbedrag van de investering van een project), is de controle namelijk niet meer in handen van het 
parlement. De Kamer van Koophandel (KvK) sloot zich eerder dit jaar aan bij deze kritiek.  
 
Het College zou eind maart van dit jaar advies uitbrengen over PPP-projecten, met de nadruk op de projecten Green 
Corridor en de Watty Vos Boulevard. Het College zou bij het advies ingaan op de vraag of er voor de financiering van 
deze projecten sprake is van een lening in de zin van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en hoe 
deze projecten begrotingstechnisch verwerkt moeten worden. Het advies liep echter vertraging op. Waarom, dat 
heeft het College niet bekendgemaakt. In het vandaag gepubliceerde rapport staat: “Het CAft is bezig met het 
vergaren van informatie betreffende PPP’s en zal hierover naar verwachting in de loop van 2016 een formeel 
standpunt bekend maken.”  
 

09 mei: Percentages gaan all-inclusive hotelmarkt reguleren 
 
ORANJESTAD — Maximaal 40 procent van de hotels op Aruba mag volledig all-inclusive zijn en reguliere hotels 
mogen maximaal 20 procent van hun kamers verhuren als all-inclusive. Dat staat in een wetsvoorstel dat nu bij de 
Staten ligt voor goedkeuring, hoewel de Raad van Advies dringend adviseerde dit niet te doen en eerst meer 
onderzoek te doen. 
 
Door aanpassing van de bestaande Vergunningverordening voor hotels wil de overheid zorgen voor een evenwichtig 
aanbod van verschillende soorten accommodaties op Aruba. Het gaat daarbij vooral om all-inclusive hotels, waarbij 
het verblijf, alle drank en maaltijden en soms ook activiteiten bij de prijs zijn inbegrepen. 
 
Voortaan moeten hotels een vergunning hebben om all-inclusive te zijn of hun kamers op die manier te verhuren. De 
minister van Toerisme is degene die deze verstrekt. De aanvraag wordt geweigerd op het moment dat het hotel het 
totale aantal volledige all-inclusive accommodaties op Aruba op meer dan 40 procent brengt of als een regulier hotel 
meer dan 20 procent van de kamers verhuurt als all-inclusive (gebaseerd op het jaarlijks gemiddelde). De 
vergunninghouder moet jaarlijks aan de minister verantwoorden dat hij zich houdt aan het percentage. 
 
De percentages zijn vastgesteld op basis van de huidige situatie. ‘Inclusief concrete toezeggingen van toekomstige 
hotels’ is maximaal 40 procent van de hotels all-inclusive. Dat geldt ook voor de reguliere hotels die een aantal 
kamers als all-inclusive verhuurt, dit is maximaal 20 procent per jaar. Daarom heeft de overheid deze getallen 
aangehouden. 
 
Zolang dit percentage niet is bereikt, maakt de minister van Toerisme dit een keer per jaar bekend. Er is dan een 
bepaalde termijn waarin hotels nieuwe aanvragen kunnen indienen. Daarbij moet een businessplan zitten, waarin het 
hotel aangeeft hoeveel het gaat investeren in de Arubaanse economie in de komende twintig jaar. Dat kan het 
stimuleren van werkgelegenheid zijn, plannen voor uitbreiding of verbouwing of plannen voor uitbreiding van het 
excursie-aanbod. Deze plannen moeten concreet zijn en daadwerkelijk uitgevoerd worden en om daar op toe te zien, 
moet er ook een verklaring van een registeraccountant bijgevoegd worden. 
 
De minister keurt de aanvragen goed als het hotel zich houdt aan de voorwaarden en het landelijke percentage niet 
overschreden wordt. Is het percentage wel bijna bereikt, dan selecteert de minister op basis van wie het meest 
investeert in de lokale economie. De vergunning is twintig jaar geldig. In bijzondere gevallen kan de minister een 
ontheffing verlenen voor dit percentage, bijvoorbeeld voor conferenties met het concept van Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions (MICE), waarbij all-inclusive verblijf onderdeel van het programma is. 
 
De overheid vindt het belangrijk om deze markt te reguleren, vanwege het negatieve effect dat dit kan hebben op de 
economie. Er zijn wel voordelen, zoals meer werkgelegenheid en een grotere afname van consumptiegoederen op de 
lokale markt, maar die wegen niet op tegen het feit dat all-inclusive hotelgasten nauwelijks gebruikmaken van horeca 
buiten het hotel, taxi’s en winkels. In de toelichting bij het voorstel staat dat het ‘problematisch’ zou worden als er 
meer all-inclusive hotels bij zouden komen dan er nu zijn en daarom wil de overheid de huidige situatie behouden. 
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De Raad van Advies (RvA) oordeelde negatief over het wetsvoorstel. Allereerst omdat dit volgens de Raad thuishoort 
in een aparte wet en niet als aanpassing van een bestaande verordening, die daar niet voor bedoeld is. De bestaande 
verordening gaat over het schenken van alcohol en hygiëne. Daarmee zou de regering ‘detournement de pouvoir’ 
plegen, oftewel misbruik van de bevoegdheid. 
 
Echter, de overheid reageert daarop dat de primaire strekking van de verordening wellicht anders is, maar er geen 
sprake is van misbruik van de bevoegdheid. Dit principe gaat over de hantering van bevoegdheden met het oog op 
bepaalde doelen, niet over de wetgevende bevoegdheid, vindt de regering. Deze aanpassing is juist een logische 
keuze, omdat het in wezen gaat om regulering van het hotelwezen. Wel geeft de overheid aan dat op termijn een 
nieuwe wettelijke regeling voor horeca en hotels moet komen, omdat de huidige wet verouderd is. In dat geval kan 
het all-inclusive aspect in een aparte wet opgenomen worden. 
 
Er is niet voldoende onderzoek gedaan naar het effect van deze aanpassing, vindt de RvA. De Raad ‘betreurt’ het dat 
niets is voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad. De Staten verzochten de minister in mei 2015 om onderzoek 
naar het instellen van een vergunningstelsel en de effecten daarvan en de RvA vindt het dan ook vreemd dat de 
minister de uitkomst daarvan niet heeft afgewacht. De Raad wil onder andere weten wat dit betekent voor de 
concurrentiepositie van Aruba op de toeristische markt. De overheid schrijft in reactie daarop dat 
toerismeorganisatie ATA diverse (internationale) onderzoeken naar all-inclusive hotels heeft gebundeld in januari dit 
jaar. Dat zou voldoende laten zien dat dit de juiste aanpak is. 
 
Het invoeren van een dergelijke regulatie zou juist kunnen leiden tot het wegblijven van potentiële toeristen, vreest 
de Raad. Het kan ook een negatief effect hebben op het investeringsklimaat. De RvA adviseert de overheid om zich 
vooral te richten op vermogende toeristen die geen all-inclusive formule willen. Daarop reageert de regering dat er 
ook speciale all-inclusive formules zijn voor vermogende toeristen en dat een aantal daarin gespecialiseerde ketens 
heeft aangegeven naar Aruba te willen komen. 
 

10 mei: Ook veerdienst tussen Venezuela en Aruba 
 
CARACAS/ORANJESTAD — Volgend jaar juni komt er mogelijk een ferry tussen Venezuela en de eilanden Aruba en 
Curaçao. Dat maakte het Venezolaanse ministerie van Communicatie en Voorlichting bekend. Deze veerdienst kan 
een concurrent worden voor de bootverbinding tussen de ABC-eilanden, ‘maar het is een open markt’, zegt PDR-
parlementariër Andin Bikker. 
 
Het bedrijf Naviera Paraguana blijkt al volop bezig met de voorbereidingen voor de ferry, schrijft het ministerie in 
Correo del Orinoco. Op 6 mei is het eerste schip vanuit Griekenland naar de Venezolaanse kustplaats Falcon 
vertrokken en zal daar voorbereid worden om te worden ingezet als veerdienst. Op de boot is plaats voor zeker 600 
passagiers, minimaal 160 ‘kleine voertuigen’ en meer dan 20 containers voor droge of gekoelde producten. De ferry 
heeft drie verdiepingen en moet juni volgend jaar gaan varen. Welke tarieven gehanteerd worden, is nog niet bekend. 
Wel laat het bedrijf weten dat er waarschijnlijk speciale tarieven komen voor senioren en kinderen jonger dan 2 jaar. 
Het is de bedoeling dat via Aruba ook goederen verder vervoerd worden naar Panama en Europa. 
 
Binnenkort wordt ook de openbare aanbesteding gedaan voor een veerdienst tussen Aruba, Curaçao en Bonaire. 
PDR-leider Andin Bikker is één van de kartrekkers van dit initiatief. Aan Amigoe laat hij weten dat de parlementen 
van de ABC-eilanden al sinds 2012 bezig zijn met deze ferry. “Maar de privésector kan in de tussentijd andere dingen 
ontwikkelen. Het blijft een open markt.” Op de vraag of Venezuela dan geen concurrent wordt, zegt Bikker dat de 
dienst van Naviera Paraguana een ‘andere invalshoek’ heeft. “Ons einddoel is een betere verbinding tussen de 
eilanden, niet met het vasteland.” Hij denkt dat Aruba ‘niet al te happig’ zal zijn op een verbinding met Venezuela, 
‘gezien de huidige situatie daar’. 
 
Omdat het om personenvervoer gaat, zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden, aldus Bikker. Desgevraagd 
bevestigt hij dat de overheid kan besluiten dat de ferry niet op Aruba aan mag leggen. De minister van Toerisme en 
Transport Otmar Oduber laat desgevraagd weten dat hij niet op de hoogte is van deze veerdienst en dat ook Directie 
Scheepvaart en havenautoriteit APA niet over deze informatie beschikt. 
 

11 mei: ‘Niet gokken met enige pilaar economie’ 
 
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) is bezorgd over het effect van het reguleren van all-inclusive 
hotels. “Het is een belangrijke verandering voor onze toeristische industrie”, zegt de Kamer in een reactie op de 
wetswijziging. “We mogen niet gokken met de enige pilaar van onze economie.” 
 
Met de aanpassing van de Vergunningsverordening hotels staat daar nu ook het beleid voor all-inclusive hotels in. 
Toerisme-minister Otmar Oduber kondigde tijdens een persconferentie aan dat het voorstel naar de Staten is 
gestuurd. Daarin staat dat maximaal 40 procent van de hotels volledig all-inclusive mag zijn, reguliere hotels mogen 
maximaal 20 procent van hun kamers als dusdanig verhuren. Voor beide is een vergunning vereist. Een dergelijke 
vergunning is twintig jaar geldig en dat creëert volgens de KvK onzekerheid voor investeringen in deze sector. “Dat is 
geen gewenste ontwikkeling en wellicht moet dit meer worden onderzocht.” 
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De wetswijziging heeft vooral gevolgen voor de bestaande hotels, aldus de KvK, omdat dit hun flexibiliteit direct 
aantast, wat gevolgen zal hebben voor de lokale markt. “Bijvoorbeeld, in het laagseizoen willen hotels kunnen 
concurreren om meer kamers te verhuren. Dat betekent dat er werk blijft voor degenen die in deze sector werken.” 
Het aantal toeristen groeit weliswaar, maar in de sector ‘alternatieve accommodaties’ en niet in de sector all-
inclusive. De KvK zegt daar ‘praktisch niets’ over te kunnen vinden in de wetswijziging. “Terwijl die sector ook 
gereguleerd moet worden.” 
 
Bij een dergelijke verandering moeten ook de stakeholders betrokken worden, vindt de Kamer, omdat dit degenen 
zijn die direct het gevolg daarvan ondervinden. In de toelichting bij het voorstel wordt een rapport van 
PricewaterhouseCoopers (PWC) genoemd, waarop deze wijziging gebaseerd is, en ‘dat laat de ernst van de mogelijke 
impact op onze economie zien’. “Het is gewenst dat dit gedeeld wordt met alle stakeholders, zodat zij gezamenlijk de 
conclusie kunnen trekken of het voorstel van de conceptwet inderdaad adequaat is.”  
 
De Kamer hoopt dat de overheid bereid is tot overleg over het thema met betreffende partners om een wet voor te 
bereiden die in het voordeel is van alle betrokkenen, ‘vooral over de impact op en het belang van deze sector voor 
onze economie’. “De geschiedenis laat zien dat wetten die op deze manier worden opgelegd een negatieve uitwerking 
hebben. We mogen niet gokken met de enige pilaar van onze economie.”  
 
De Staten hebben een maand de tijd om het voorstel door te nemen, dus tot 8 juni. De bespreking zal net voor of pas 
na het zomerreces plaatsvinden, aldus vicevoorzitter van de Staten, Chris Dammers. 
 

12 mei : Plan voor airporthotel is ‘vreemd’ 
 
ORANJESTAD — Het is vreemd dat er een airporthotel in Aruba komt, vindt MEP-parlementariër Dangui Oduber. Dit 
is namelijk een goedkope accommodatie en zal niet de rijkere toerist trekken, zoals het plan van de overheid is. Ook 
zal het een grote concurrent worden van de hotels in Oranjestad. 
 
Het terrein naast de luchthaven is verkocht en wordt bouwrijp gemaakt. Naar verluid is de eigenaar Venezolaans. 
Oduber laat weten dat er een Marriott Residence Inn komt van twee verdiepingen. De gemiddelde prijs per kamer ligt 
op 60 dollar per nacht. MEP vindt het vreemd dat een dergelijk plan van Ritz-Carlton, ‘één van de beste hotels van 
Aruba’, destijds is afgekeurd. Het beleid van de regering was om alleen hotels van minimaal vijf verdiepingen toe te 
staan en dit zou een project van twee verdiepingen zijn. Volgens Dangui Oduber is de eigenaar of ontwikkelaar ‘een 
goede vriend van de minister’. 
 
In het hotel zouden toeristen maximaal één nacht kunnen slapen. Maar volgens Oduber kan dat ook bij Malibu 
Appartments, Camacuri Appartments, Talk of the Town of het Renaissance hotel. Die zouden schade kunnen 
ondervinden van de komst van een airporthotel. Oduber vraagt de betrokken ministers om openheid van zaken te 
geven, zodat iedereen inzicht heeft in wat er precies op de locatie gaat gebeuren. 
 
Minister Otmar Oduber van Toerisme reageert op de aantijgingen dat hij het project steunt, maar dat het geen vriend 
van hem is. Ook is een airporthotel onderdeel van plannen die al in het jaar 2000 zijn gemaakt. Daarin staat dat de 
operator het niveau van een Hyatt-hotel of hoger moet hebben. Hij bevestigt dat de doelgroep mensen zijn die één of 
twee dagen in Aruba willen blijven en dat het hotel de functie van Aruba als hub versterkt. Minister Oduber vraagt 
zich af in welk Hyatt-hotel Dangui Oduber verbleef, dat hij maar 60 dollar per nacht betaalde. De minister lijkt 
daarmee te impliceren dat de prijs per nacht hoger zal liggen.  

13 mei: Raffinaderij gaat weer open 
   
ORANJESTAD — Dat laat regeringsadviseur Richard Arends weten die bij de onderhandelingen is betrokken. De 
verantwoordelijke Energie-minister maakt later vandaag meer details bekend. 
In december bracht de regering het nieuws dat Citgo, eigendom van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, 
de raffinaderij voor 15 tot 25 jaar gaat leasen. De Arubaanse regering zal zelfs de raffinaderij in San Nicolas 
overnemen van huidige eigenaar Valero. De deal zou op 31 maart rond zijn, maar dat werd niet gehaald en besloten 
werd om elkaar nog 6 weken extra te geven. 
 
Heropenen van de raffinaderij betekent voor het eiland duizenden banen (direct en indirect) en een economische 
impuls van tussen de 10 en 15 procent op het bruto nationaal product. Ook de regering leunt zwaar op de verwachte 
extra inkomsten om haar begroting van dit jaar sluitend te krijgen. De onderhandelingen hebben bijna drie jaar 
geduurd. 
 
In 2012 sloot het Amerikaanse Valero de raffinaderij. Ongeveer 700 werknemers en zo'n 1500 contractarbeiders 
verloren daarbij hun baan. Velen vertrokken naar het buitenland om bij andere raffinaderijen aan de slag te gaan. Er 
is een speciale 'Citgo-desk' geopend voor de werving nu de raffinaderij weer open gaat. 
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14 mei: CBA: Geldhoeveelheid gestegen door toename binnenlandse activa 
   
ORANJESTAD — De geldhoeveelheid in Aruba is in maart, vergeleken met een maand eerder, met 54,9 miljoen florin 
gestegen tot 3.899,7 miljoen florin. De stijging kwam vooral door een toename van de netto binnenlandse activa ter 
waarde van 81,6 miljoen florin, deels tenietgedaan door een krimp van de netto buitenlandse activa van 26,8 miljoen 
florin. 
 
Dat meldt de Centrale Bank van Aruba in de samenvatting van haar maandelijkse rapport. De groei van de 
binnenlandse component van de geldhoeveelheid werd veroorzaakt door een toename van zowel de binnenlandse 
kredietverlening als de niet-krediet gerelateerde balansposten van respectievelijk 54,2 miljoen en 27,4 miljoen florin. 
 
Het binnenlandse krediet groeide als gevolg van een toename van de netto vorderingen van de bankensector op de 
publieke sector van 53,9 miljoen florin. De daling van de netto vorderingen op de overheidssector was vooral het 
gevolg van een afname in overheidsdeposito’s van 56,1 miljoen florin. De vorderingen op de particuliere sector 
groeiden door een toename van leningen aan ondernemingen (+4,6 miljoen florin) en een toename aan hypotheken 
(+0,5 miljoen florin). De groei werd grotendeels tenietgedaan door een afname van consumptief krediet met 4,8 
miljoen florin.  
 
Het algemene prijsniveau, afgemeten aan de consumentenprijsindex (cpi), kende in maart een daling van 1,8 procent 
ten opzichte van een jaar eerder. De belangrijkste bijdragen aan deze daling werden geleverd door de 
prijscomponenten ‘Behuizing’ en ‘Transport’. Wonen werd goedkoper door een daling van de elektratarieven en 
transport werd goedkoper door een daling van de benzineprijs. Ook voedsel en non-alcoholische dranken werden 
goedkoper, alsook de prijzen van ‘Recreatie en Cultuur’. Prijzen in de sectoren ‘Restaurants en Hotels’ en 
‘Communicatie’ werden duurder. Het gemiddelde prijsniveau, exclusief de effecten van voedsel en energie, groeide 
vergeleken met een jaar eerder met 0,2 procent. Als gekeken wordt naar de 12-maandsinflatie kwam deze in maart 
van dit jaar precies uit op nul.  
 

14 mei: Heropening raffinaderij gepland op 1 augustus 
 
SAN NICOLAS — Het Land Aruba wordt definitief eigenaar van de olieraffinaderij in San Nicolas. De Amerikaanse 
oliemaatschappij Citgo, dochterbedrijf van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA, least vervolgens de raffinaderij 
voor minstens vijftien jaar van de overheid. De heropening staat gepland voor 1 augustus van dit jaar, zo maakte de 
regering bekend. 
 
De huidige eigenaar Valero verkoopt de raffinaderij voor een symbolisch bedrag aan Aruba. Dat zegt Energie-minister 
Mike de Meza. Een schoonmaakfonds, met daarin ongeveer 19 miljoen florin, wordt ook overgedragen. Niet 
overbodig, want de grond waarop de raffinaderij staat is zwaar vervuild.  
 
Het Caribisch Netwerk schrijft verder dat Citgo bij toekomstig vertrek de oppervlakte schoon achter moet laten. Maar 
voor opruiming van de meeste verontreiniging, zeker in de grond, wordt het bedrijf niet verantwoordelijk gesteld. 
“Jammer genoeg is dat precedent al in 1989 geschapen toen alle bedrijven daarvan zijn vrijgesteld”, zegt de minister 
nu. Voor een schoonmaak is volgens hem nog twintig á dertig miljoen dollar nodig en dan nog zal het nooit meer 
geschikt worden voor woningbouw, hooguit voor industrie. 
 
De 'meest groene raffinaderij van het westelijk halfrond' prijst minister-president Mike Eman aan tijdens de officiële 
bekendmaking van de deal met Citgo. In tegenstelling tot vroeger gaat de raffinaderij niet meer draaien op stookolie 
maar op gas. Dat gaat via een pijplijn naar Paraguana, het dichtstbijzijnde stukje Venezuela, en dan naar de terminal 
in San Nicolas waar de raffinaderij staat. Gas zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgassen. Volgens de regering 
zeker 20 procent minder aan CO2 en als de raffinaderij eenmaal draait, is het plan om de rest van de uitstoot op te 
vangen en algen mee te kweken voor productie van zeep, proteïnen en kleurstoffen. Dat is nieuw, in de zin dat dit 
voor het eerst op industriële schaal gaat gebeuren. 
 

19 mei: Deal Arubaanse raffinaderij financieel gevaarlijk voor Citgo 
  
ORANJESTAD — Niet-Venezolaanse topfunctionarissen van Citgo, dochtermaatschappij van het Venezolaanse 
staatsoliebedrijf PDVSA, zijn woedend vanwege de overeenkomst tussen het bedrijf en de Arubaanse regering over 
het leasen van de olieraffinaderij in San Nicolas. Zij stellen dat de deal ‘achter hun rug om’ is gebeurd en de financiële 
draagkracht van het bedrijf in gevaar brengt. “Het was een volledig Venezolaanse affaire en de voorwaarden zijn, op 
z’n zachtst gezegd, ondoorzichtig.” 
 
Dat zegt een niet bij naam genoemde topmanager van Citgo tegen het Britse mediabedrijf Argus. Benadrukt wordt dat 
deze manager niet betrokken was bij de onderhandelingen tussen Citgo en Aruba. Onderhandelingen die volgens 
premier Mike Eman en Energie-minister Mike de Meza weliswaar achter de rug zijn, maar een datum waarop de 
overeenkomst formeel wordt vastgelegd, is nog niet bekendgemaakt. Argus schrijft verder dat Citgo noch PDVSA op 
de aankondiging van de Arubaanse regering, afgelopen vrijdag, heeft gereageerd. 
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Het leasen van de Arubaanse raffinaderij geeft PDVA een extra optie voor haar logistiek en productie van nafta (een 
destillaat van ruwe olie) en voor het mengen van ruwe olie afkomstig uit de Orinoco (extra zware) olievelden. Het 
resultaat van het mengsel is vooral bedoeld voor de Aziatische (Chinese) markt. PDVSA least daarvoor ook de 
Curaçaose Isla-raffinaderij en heeft elders in de Cariben olieopslagcapaciteit. Dat Citgo en niet PDVSA de Arubaanse 
raffinaderij least, zou te maken hebben met het feit dat PDVSA niet voldoende eigen kapitaal heeft en ook geen 
mogelijkheid heeft om aan krediet te komen. 
 
Volgens dagblad Solo di Pueblo wil de Venezolaanse oppositie een onderzoek naar de overeenkomst tussen Citgo en 
de Arubaanse regering. De deal zou zijn beklonken zonder de daarvoor benodigde goedkeuring van het Venezolaanse 
parlement. Overigens heeft ook het Arubaanse parlement nog geen groen licht gegeven voor de overeenkomst.  
 

23 mei: Overheid staat open voor discussie over all-inclusive’   
  
ORANJESTAD — Na de verwarring die ontstond over verschillende interpretaties van de wet die het aantal all-
inclusive hotels moet inperken, reageert Toerisme-minister Otmar Oduber dat de regering openstaat voor dialoog 
over deze aanpassing. Na overleg met Aruba Hotel And Tourism Association (Ahata) is al een extra ontheffing 
toegevoegd aan het voorstel voor noodlijdende hotels. 
 
De minister wil met alle betrokkenen blijven praten over de aanpassing van de Vergunningsverordening hotels, 
waarin de regulering van all-inclusive hotels zal worden opgenomen. Oduber zegt veel te horen dat hij als minister 
zijn macht zou misbruiken door zich persoonlijk met de hotels te bemoeien, maar dat is niet waar, laat hij weten 
middels een persbericht. “De vergunning wordt afgegeven voor twintig jaar, dan is een minister er allang niet meer. 
Ik zet mij in voor het algemeen belang van Aruba.” 
 
Oduber zegt al soepel te zijn geweest bij het opstellen van de wet, omdat een hotelvergunning normaal gesproken vijf 
jaar geldig is. In het voorstel is daar twintig jaar van gemaakt. Maar als het gewenst is dat dit verhoogd wordt naar 25 
of 30 jaar, is dat ook bespreekbaar, aldus de minister. Toch gaat het er volgens Oduber niet om hoe lang de 
vergunning geldig is, maar om de voorwaarden die gesteld worden voor het krijgen daarvan. Dat is juist wat ervoor 
zorgt dat men zich aan de wet moet houden en daar niet mee kan gaan rommelen, aldus Oduber.  
 
Hij schrijft ook dat Ahata zelf degene was die aangaf dat het percentage hotelkamers van reguliere hotels dat als all-
inclusive mag worden verhuurd, op 20 procent vastgesteld kan worden, aangezien het jaarlijkse gemiddelde nu 
tussen de 10 en 20 procent ligt. Ahata zegt echter dat dit niet waar is. De voorzitter van Ahata, Ewald Biemans, zei 
vorig jaar juli in gesprek met Amigoe dat in het wetsvoorstel in eerste instantie 10 procent stond. Volgens de 
organisatie zou er helemaal geen vastgesteld percentage moeten zijn en was dit in elk geval veel te weinig. Daarop 
heeft de overheid het voorstel aangepast naar 20 procent, maar Biemans liet destijds meteen weten dat Ahata het 
met geen van de wijzigingen eens was. 
 
Na gesprekken met Ahata en andere partners heeft de minister een extra ontheffing opgenomen in het wetsvoorstel. 
Als een hotel er aantoonbaar minder goed voorstaat dan in dezelfde periode een jaar geleden, mag voor dit hotel een 
uitzondering gemaakt worden op het maximum van 20 procent en mag dit hotel dus meer kamers als all-inclusive 
verhuren. 
 
Ahata laat weten vooral meer tijd te willen om het effect van deze aanpassing te kunnen bekijken en te kunnen 
uitleggen aan onder andere de ministerraad. De organisatie stelt in een persbericht dat de overheid zichzelf 
tegenspreekt, door zich te baseren op een rapport van PriceWaterhouseCoopers uit 2015 over all-inclusive hotels. Op 
basis daarvan zegt minister Oduber dat het noodzakelijk is deze markt te reguleren.  
 
Ahata citeert uit een samenvatting van dit rapport, gepubliceerd op 26 januari: “Regulering van all-inclusive resorts 
kan een onevenredig negatief effect hebben op de reputatie van Aruba in de internationale accommodatie- en 
investeringsgemeenschap. (...) Gezien de schijnbaar grote voetafdruk van het all-inclusive model op Aruba, 
gecombineerd met de dynamiek van de voorkeur van de klant, de beschikbare exploitanten van beleggingsfondsen en 
de verwachte binnenkomst van gevestigde traditionele merken, kan het raadzaam zijn het all-inclusive model te 
omarmen.” Dat is precies het tegenovergestelde van wat de overheid doet, merkt Ahata op. 
 
De organisatie wil via advertenties het publiek informeren over de effecten van de wetswijziging. Ook 
verkeersbureau ATA laat weten het op deze manier aan te pakken en door zogenaamde infomercials uitleg te geven 
over het toerisme op Aruba. 
 
Taxichauffeurs boden de minister onlangs een petitie aan tegen all-inclusive hotels, maar achteraf bleek dat zij het 
wetsvoorstel verkeerd hadden geïnterpreteerd en zij er juist blij mee zijn.  
 

24 mei: Prijzen en opbrengst hotelkamers dalen sterk 
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ORANJESTAD — Voor een hotelkamer in Aruba betaalde een toerist in de maand april fors minder dan in dezelfde 
maand vorig jaar. Dat zorgt er automatisch voor dat de opbrengst per hotelkamer ook daalde, blijkt uit de 
maandelijkse toerismecijfers van verkeersbureau ATA. 
 
Uit deze cijfers blijkt ook dat het aantal Venezolanen dat Aruba bezoekt, nog steeds toeneemt, maar minder dan 
voorheen. In oktober 2015 steeg het percentage van Venezolaanse toeristen nog met 34,6 procent ten opzichte van 
een jaar daarvoor. In januari en februari 2016 was dit +13,8 procent, in maart 13 procent en in april steeg dit ten 
opzichte van 2015 met 9,2 procent. 
 
Het aantal verblijfstoeristen daalde licht in april. 98.823 toeristen gingen op vakantie naar Aruba (-781), waarbij 
Noord-Amerika nog steeds het grootste marktaandeel heeft (59,3 procent), gevolgd door Latijns-Amerika (31,3 
procent) en Europa (5,6 procent). Nog steeds is een toestroom van Colombianen te zien, dat aantal steeg met 22,2 
procent vergeleken met vorig jaar april. De verblijfstoeristen gaven, in tegenstelling tot de maand maart, de voorkeur 
aan high rise hotels (37,9 procent) boven alternatieve accommodaties (29,5 procent). 25,2 procent koos voor een 
verblijf in een timeshare resort. Dat er minder toeristen waren, ligt volgens ATA aan het feit dat het paasweekend dit 
jaar in maart viel, waardoor dit een extra drukke maand was en april wat rustiger. 
 
Hotelkamers daalden sterk in prijs (-14,9 procent). Was het gemiddelde - Average Daily Rate (ADR) - in april 2015 
nog 253,63 dollar, dat ligt dit jaar op 215,84 dollar. Daardoor daalt onvermijdelijk ook de opbrengst per hotelkamer 
(Revpar), volgens de cijfers van Aruba Hotel And Tourism Association (Ahata) met 17,2 procent. Van 208,34 dollar 
ging dat naar 172,41 dollar. Ahata geeft als verklaring dat hotels de prijzen bijstellen om de bezettingsgraad te 
verhogen. Dat heeft blijkbaar gewerkt, want de bezetting steeg met 4,9 procent. 
 
In april legden twee cruiseschepen meer aan dan in april 2015. In totaal lagen 26 schepen voor anker met 50.579 
passagiers, een stijging van 1,9 procent. Daarmee is het cruisetoerisme nog lang niet wat het geweest is. Vorig jaar 
april was een historisch dieptepunt sinds het jaar 2000. ATA telt de eerste vier maanden van dit jaar bij elkaar op en 
komt daarbij op een toename van 8,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  
 

24 mei: Vakbond FTA twijfelt sterk aan deal met Citgo 
  
ORANJESTAD — Vakbond FTA gelooft pas in een heropening van de olieraffinaderij in San Nicolas wanneer er 
daadwerkelijk een getekende overeenkomst is. Vooralsnog is de vakbond ‘zeer sceptisch’, aldus vakbondsleider 
Hubert Dirksz. De vakbond hoopt wel dat de raffinaderij snel opengaat, maar vreest dat een echte herstart voorlopig 
nog niet aan de orde is. Zelfs als de heropening in augustus plaatsvindt, dan is er nog niet veel werk te doen en zal ook 
de werkgelegenheid niet meteen drastisch toenemen, aldus FTA. De vakbond maakt zich verder zorgen over de 
details van de overeenkomst. FTA hoopt dat Aruba zichzelf heeft ingedekt en dat de heropening van de raffinaderij 
niet zorgt voor een grote instroom aan arbeidsmigranten, maar dat de meeste banen naar Landskinderen gaan. Hij 
hoopt dat de regering ook denkt aan Landskinderen in het buitenland en ervoor zorgt dat het hun zo gemakkelijk 
mogelijk gemaakt wordt om terug te keren wanneer zij bij de raffinaderij willen werken.  
 

26 mei: KvK vraagt opheldering all-inclusive wet   
  
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) vergaderde dinsdag met Toerisme-minister Otmar Oduber en 
directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes van toerismebureau ATA. Het onderwerp van gesprek was de wijziging van de 
Vergunningsverordening voor hotels, waarin een beleid over all-inclusive hotels is opgenomen. De KvK vroeg daar 
opheldering over, omdat er verschillende interpretaties zijn van deze wet. Dat beaamde ook minister Oduber tijdens 
de vergadering en daarom heeft hij met de aanwezigen alle documenten, rapporten en het advies van de Raad van 
Advies (RvA) doorgenomen. Volgens de minister is 80 procent van het advies van de RvA overgenomen in het 
wetsvoorstel. Dat de KvK aanwezig was bij de vergadering, laat volgens Oduber zien dat de Kamer de wet steunt. 
Eerder vergaderde hij al met werkgeversorganisatie Atia en de Association Real Estate Aruba over hetzelfde 
onderwerp. Vanmiddag geeft de KvK een persconferentie, waarin zij zal reageren op het wetsvoorstel om een 
maximum te stellen voor het aantal all-inclusive hotels en hotelkamers. 
 

28 mei: Veel winkels Main Street dicht 
 
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) heeft dit jaar 75 minder nieuwe bedrijven geregistreerd 
vergeleken met 2015. In het afgelopen jaar hebben tien bedrijven hun deuren gesloten en dit aantal blijft groeien. 
Verder vormt de illegale, al dan niet ambulante, bedrijfsvoering van voornamelijk Venezolaanse buitenlanders het 
grootste gevaar voor de lokale economie. 
 
Dit heeft de KvK bekendgemaakt tijdens een persconferentie. “Ondernemers geven te kennen dat de economie niet 
goed gaat en daarom nemen ze geen risico’s. Ze houden de hand op de knip en wachten de ontwikkelingen af”, aldus 
directeur Sonja Velthuizen.  
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Dit jaar registreerden 461 nieuwe bedrijven zich bij de Kamer, terwijl dat er vorig jaar 536 waren. “Het grootste deel 
van de bedrijven die zich inschrijven, zijn in de landbouwbranche, bouwbedrijven en nu met de ontwikkelingen 
betreffende Citgo ook veel aannemers”, licht de KvK-directeur toe. “De bedrijven die opgeheven worden, zijn meestal 
kapsalons en winkels in de Main Street.”  
 
Ook restaurants horen bij de groep die hun bedrijfsvoering stopzetten. “Veel restaurants gaan binnen één jaar na 
opening weer dicht. Dit ligt echter niet aan de kwaliteit van het product dat ze leveren, maar aan een gebrek aan goed 
management”, aldus Velthuizen. “Wij kunnen hierbij helpen door middel van workshops, zoals tijdens de komende 
Business Plaza Get Started.” Dit evenement vindt plaats op zaterdag 2 juli en is speciaal voor alle bedrijven die een 
zogenaamde Business ID hebben. De KvK geeft in de komende weken meer inhoudelijke informatie hierover. 
 
Het gevaar dat onze lokale economie loopt, is echter iets dat niet op de korte termijn opgelost kan worden. “Wij 
hebben al gesprekken gehad met de uiterlijke verzorgingsbranche. Het is duidelijk dat buitenlanders die op een 
illegale manier voor zeer weinig geld hun producten en services aanbieden, het grootste gevaar is voor de lokale 
bedrijven”, stelt Velthuizen. “In de komende tijd gaan we met elke sector in gesprek om in kaart te brengen wat de 
zorgen zijn. Vervolgens gaan we met de overheid om de tafel zitten om tot een plan van aanpak te komen.”  
 

Duurzaamheid 
 

04 mei: Eman zet in op natuurbehoud 
  
ORANJESTAD — Minister-president Mike Eman kwam tijdens zijn bezoek aan Amerika samen met het team van The 
Nature Conservancy’s Caribbean Program. De bedoeling is dat Aruba gaat samenwerken met dit team om zo niet 
alleen haar duurzame 2020 visie te halen op energiegebied, maar ook om zich de komende tijd meer in te zetten voor 
de bescherming, het restaureren en de creatie van een andere omgang met de natuur. Zo moet straks een 
inventarisatie worden gemaakt van de flora op het eiland als ook het onderwaterleven in onze territoriale wateren. 
Daarnaast moet gekeken worden hoe in de wijken en in de stad meer groengebieden gecreëerd kunnen worden om 
zo onder andere de kwaliteit van leven te verbeteren. Luis Solorzano, hoofd van het programma, was bij de 
samenkomst aanwezig en gaf aan graag met Aruba samen te werken wegens haar groene visie. Eman gaf op zijn beurt 
aan dat deze samenkomst erg belangrijk is voor Aruba, omdat het een groot Amerikaans instituut betreft dat zich 
inzet voor natuurbehoud op land alsook in zee.  
 

06 mei: Aruba tekent voor samenwerking natuurbehoud eilanden   
  
ORANJESTAD — Aruba werd onlangs, in de persoon van premier Mike Eman, uitgenodigd voor een nieuw 
samenwerkingsverband tussen eilanden onder de naam Global Island Partnership (Glispa). Dit op uitnodiging van 
ambassadeur Kersey Kyoto van Palau, een eiland in de Pacifische Oceaan met 21.000 bewoners. Tijdens de 
ontmoeting zei Kyoto dat hij Aruba aansprekend vindt vanwege de duurzame doelen. Hij wil samenwerken, onder 
andere op het gebied van het conserveren van het marineleven. “Onze natuur is onze economie en onze economie is 
onze natuur”, zei hij over Palau. De ambassadeur wil onder andere een zone instellen waarin niet op tonijn gevist 
mag worden om zo de natuur te beschermen. Aruba is ook al aangesloten bij de Small Island Developing States 
(SIDS). De missie van Glispa is het promoten van actie voor het bewaren van eilanden en duurzame 
bestaansmiddelen door inspirerend leiderschap, het katalyseren van toezeggingen en het makkelijk en mogelijk 
maken om samen te werken. Het belangrijkste thema van Glispa is biodiversiteit op de eilanden 
 

07 mei: Eman bezoekt ‘groene’ school 
 
ORANJESTAD — De duurzame University of the District of Columbia, die onlangs bezocht werd door Toerisme-
minister Otmar Oduber en Santa Rosa, werd ook vereerd met een bezoek van premier Mike Eman. Tijdens zijn komst 
kreeg hij een rondleiding van Sabine O’Hara, decaan van het College of Agriculture, Urban Sustainability and 
Environmental Sciences en werd hem verteld over verschillende projecten, zoals hun ‘green roof’ waarop lokale 
voedingsproducten worden verbouwd. Het project laat zien hoe je in een stadsomgeving toch je producten kunt 
verbouwen, zelfs als je weinig ruimte hebt. Eman benadrukt dat samenwerking met deze universiteit van belang is 
voor Aruba, omdat ons eiland volgens hem veel van deze school kan leren op het gebied van het verbouwen van eigen 
groente en fruit en het hanteren van duurzame technieken, zoals waterbesparing. Omdat wij kampen met droogte en 
dure waterprijzen, wordt de hulp en de expertise van de universiteit ingeschakeld om hier samen oplossingen voor te 
vinden.  
 
 

07 mei: Aruba duurzaam voorbeeld tijdens Energy Summit   
  
ORANJESTAD — Minister president Mike Eman ging deze week in dialoog met de vicepresident van Amerika, Joe 
Biden, tijdens het U.S. -Caribbean- Central American Energy Summit die plaatsvond in Washington D.C. Biden nodigde 
de premier uit om samen met de minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, Mike de Meza, 
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de bijeenkomst bij te wonen. Tijdens de Energy Summit kwamen verschillende hoofden uit onder andere de 
privésector van de Cariben en Centraal Amerika samen om te spreken hoe hun regering duurzaam kan zijn. Aruba 
werd door Amerika als voorbeeld gebruikt tijdens het congres. Andere eilanden toonden tijdens de bijeenkomst 
interesse in de manier hoe Aruba 100 procent duurzaamheid nastreeft in het jaar 2020 en wat voor alternatieven wij 
gebruiken op het gebied van water en stroomproductie. 
 

19 mei: WEB zoekt belangstellenden voor zonne-energieprojecten 
 
ORANJESTAD — Water en Energiemaatschappij (WEB) heeft onlangs een ‘request for information’ gepubliceerd, 
omdat het bedrijf op zoek is naar lokale en internationale bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te werken met 
twee grote nieuwe zonne-energieprojecten. 
 
Omdat de visie van WEB is om in 2020 ‘schoner, groener en olievrij’ te functioneren, lanceren zij nieuwe projecten 
om meer duurzame energie te verkrijgen. WEB is nu bezig met het ontwikkelingen van een zogenaamde 
Decentralized Solar PV Integration projects (DSPVIP) dat wordt onderverdeeld in twee verschillende deelprojecten.  
 
Het eerste project betreft een Large Scale Solar PV Park waarbij een groot zonnepark wordt geïnstalleerd met een 
totale geschatte capaciteit van 5 MWp (Mega Watt Piek). Volgens Solarmagazine.nl heeft WEB hiervoor een terrein 
van 34.000 vierkante meter gereserveerd. Onbekend is waar dit park moet komen. WEB-woordvoerder Asja Dongen 
was vanochtend niet direct bereikbaar voor reactie. 
 
Het tweede plan betreft het installeren van zonnepanelen op daken van openbare scholen en openbare gebouwen, 
waarbij het gaat om een totale geschatte capaciteit van 2,5 MWp. 
 

24 mei: E-project voor duurzaam omgaan met water en energie 
  
ORANJESTAD — Tijdens de viering van het 25-jarige bestaan van Instituto Pedagogico Arubano (IPA) gaf Water en 
Energiebedrijf (WEB) een presentatie aan leraren over hun E-project dat zich richt op duurzaam leren omgaan met 
water en energie. 
 
WEB werkt sinds 2013 samen met Green’s’Cool Education Symposium om de jeugd te bereiken over het belang van 
duurzaam gebruik van water en energie. “Daarna hebben we besloten om ons te richten op leraren, omdat zij de 
capaciteit hebben om de boodschap over te dragen aan jongeren”, aldus Asja Dongen, woordvoerder van WEB. Om 
die reden heeft WEB eigen educatiemateriaal ontwikkeld, dat zich richt op het voorgenoemde thema. Het pakket 
heeft volgens Dongen als doel om kinderen en volwassenen bij te brengen dat het belangrijk is om bewust met water 
en energie om te gaan. Daarnaast leert het project hoe water en energie op Aruba wordt geproduceerd.  
 
WEB-manager Giovanni Bermudez hield bij de IPA-bijeenkomst een toespraak over het project, terwijl de PR-afdeling 
van WEB het pakket toonde. Het E-project omvat educatiemateriaal dat in de les kan worden toegepast, zoals korte 
films, een handleiding voor docenten en vragen en opdrachten voor leerlingen. Een deel van de stof richt zich op het 
technische gedeelte, zoals hoe zeewater wordt omgezet in drinkwater. Een ander gedeelte richt zich op het verkrijgen 
van duurzame energie en hoe dit op een klein eiland als Aruba werkt.  

Onderwijs 
 

12 mei: Record aantal studenten kiest studie buitenland 
 
ORANJESTAD — Komend schooljaar kiezen veel meer studenten voor een studie in Amerika of Canada dan in 
voorgaande jaren, bijna drie keer zo veel als gebruikelijk. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. 
 
Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar geeft aan dat normaal gesproken 29 leerlingen kiezen voor een 
vervolgstudie in Noord-Amerika. Voor het schooljaar 2016/2017 zijn er nu 81 inschrijvingen. Volgens de minister is 
dat te danken aan de samenwerkingverbanden die Aruba sinds 2014 met verschillende universiteiten in Noord-
Amerika heeft. Het gaat om scholen in South Carolina, Coastal Carolina, Florida, Panama City en Toronto. Nederland 
blijft ook onverminderd populair het komende jaar. 
 
De Onderwijsminister was onlangs ook in Maryland om te praten met de plaatselijke overheid. Met de 
staatssecretaris en minister van Onderwijs sprak zij over het opzetten van een eventueel uitwisselingsprogramma. 
De intentie is om een Memorandum of Understanding te tekenen voor samenwerking op het gebied van onderwijs 
tussen Aruba en Maryland. Hooyboer-Winklaar bezocht ook twee universiteiten.  
 

17 mei : Samenwerkingsverband UA en Oregon State University 
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ORANJESTAD — Via een uitwisselingsprogramma kunnen studenten van de Universiteit van Aruba (UA) vanaf 2017, 
onder andere voor onderzoek, ook terecht aan de Oregon State University (OSU) in Amerika. Tussen beide 
universiteiten werd hiervoor onlangs een akkoord getekend door onder meer UA-rector Glenn Thodé  en Patrick 
Arens, UA-business director. Als voorbeeld dient het samenwerkingsverband tussen de UA en het University College 
Utrecht (UCU), het Honors College van de Universiteit Utrecht, onder leiding van Eric Mijts. Vice-decaan Lisa Price en 
haar collega Bradley Boovy van OSU waren daarvan onder de indruk tijdens hun bezoek aan de UA in januari. Hierna 
volgde al snel het besluit om een dergelijk onderzoeksprogramma en uitwisseling ook met OSU tot stand te brengen.  
 

17 mei: Winklaar bezoekt universiteiten Canada 
 
ORANJESTAD — Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar bezoekt opnieuw universiteiten en hoge scholen in 
de Verenigde Staten en Canada om samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen. Winklaar wil hiermee de 
keuzemogelijkheid, als het gaat om studeren in het buitenland, voor aankomende studenten vergroten. Ze sprak hier 
onlangs onder andere over met een delegatie van de Towson University in Maryland, Amerika. Deze universiteit werd 
dit jaar door Arubaanse studenten bezocht voor een opdracht vanuit lerarenopleiding IPA. Ondertussen heeft de 
minister ook het St. Mary’s College en in Canada de York University, Ryerson University en de University of Waterloo 
bezocht. Die laatste werd onlangs volgens haar door de premier van Canada, Justin Trudeau, betiteld als een school 
‘die afgestudeerden voortbrengt met briljante ideeën’. 
 

30 mei: Onderwijsminister onderzoekt mogelijkheid PPP-constructie  
   
ORANJESTAD — Een publiek-private samenwerking is volgens Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar een 
‘reële mogelijkheid’ om het tekort aan financiële middelen voor renovatie en modernisering van scholen op te lossen. 
Het gaat om een bedrag van 300 miljoen florin. Het ministerie van Onderwijs onderzoekt nu de mogelijkheid van een 
dergelijk samenwerkingsverband. “Het zal nog enkele maanden duren voor het onderzoek is afgerond en aan het 
parlement kan worden gepresenteerd”, laat de minister weten. 
 
De afgelopen drie jaar werd vanuit het ontwikkelingsfonds Fundo Desaroyo Aruba (FDA) 22 miljoen florin in de 
renovatie en aanpassing van verschillende scholen geïnvesteerd. Maar er blijven nog veel scholen over die moeten 
worden gemoderniseerd. Het gaat om 70 procent van de 84 gebouwen die gebruikt worden als schoolgebouw. De 
meerderheid hiervan is tussen de 40 en 60 jaar oud en heeft nog nooit een opknapbeurt gehad, licht de minister toe. 
 
“Naast de benodigde renovatie zijn er ook ontwikkelingen in het onderwijs waardoor meer aanpassingen nodig zijn, 
waaronder de infrastructuur inclusief een nieuwe bestemming voor ruimtes.” Zo zijn lokalen nodig voor het vak 
natuur en techniek, culturele vorming, een mediatheek, een multifunctionele ruimte en een kantoor voor 
bijvoorbeeld een interne begeleider. Ook moeten er nieuwe meubels komen, digitale schoolborden en tablets. Er is 
dus meer geld nodig. “Daarom is het nodig om te onderzoeken of het mogelijk is dit te financieren via het model van 
een Public Private Partnership”, aldus Winklaar. “Eén van de voorwaarden is dat het eigenaarschap van het gebouw 
niet wijzigt.” De gebouwen zijn veelal eigendom van de overheid of een stichting. 

Diversen 
 

20 mei: Atech-oprichter Varelie Croes naar Silicon Valley 
  
ORANJESTAD — De Arubaanse Varelie Croes, één van de oprichters van Aruba Technology (Atech), is uitgenodigd om 
deel te nemen aan de Global Entrepeneurship Summit (GEM) 2016 in Silicon Valley. 
 
Bij deze top, van 22 juni tot en met 24 juni, zal de Amerikaanse president Barack Obama gastheer zijn en zullen 
ondernemers van over de hele wereld samenkomen om ideeën met elkaar uit te wisselen. Zo biedt GEM workshops, 
paneldiscussies, pitch-wedstrijden en netwerksessies aan met als doel om deelnemende ondernemingen te laten 
groeien. Croes geeft aan dat het niet makkelijk was om geselecteerd te worden voor GEM. Zo moest ze verschillende 
documenten inleveren, waaronder eigen geschreven artikelen, haar cv en informatie over de conferentie Atech. “Het 
is een eer dat ze mijn aanvraag met daarin het verhaal over Atech hebben geaccepteerd en dat zij onze visie die wij 
voor ogen hebben waarderen”, aldus Croes.  
 
Vorig jaar augustus vond de eerste Atech-conferentie plaats in het Hilton Aruba Caribbean waarbij de focus lag op 
startups: relatief jonge of nieuwe bedrijven met groeipotentie. In een interview met deze krant gaven de bedenkers 
aan dat Aruba rijp is om het eerste Caribische Silicon Valley te worden, ofwel sterke startups te ontwikkelen en grote 
technologische bedrijven en investeerders aan te trekken. Atech organiseert dit jaar haar tweede conferentie, van 15 
tot en met 17 september op Aruba. Lokale en internationale startups kunnen zich aanmelden om in aanmerking te 
komen voor de ‘demo pitch’. Geselecteerden maken kans op 20.000 dollar prijzengeld en krijgen de mogelijkheid om 
hun visie te presenteren aan mogelijke investeerders.  
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26 mei: Red Sox vol lof over Bogaerts   
 
ORANJESTAD — Lovende woorden van John Farrell, manager van de Amerikaanse honkbalploeg Red Sox, voor de 
Arubaan Xander Bogaerts. Hij is één van de vier spelers van dit team die in de top van de Amerikaanse liga staat, met 
een gemiddelde slagscore van .346. “He’s all over the baseball”, zei Farrell nadat het team met Bogaerts zondag won 
van de Cleveland Indians. “Hij heeft een geweldige plate coverage en zeer veel zelfvertrouwen.” De manager is ook 
zeer te spreken over de verdediging. In 2014 maakte de honkballer 20 fouten en vorig jaar 11. “Bogaerts maakte in de 
afgelopen drie jaar in slechts 43 wedstrijden een fout.” De Arubaan wordt beschouwd als één van de betere all-round 
spelers, niet alleen bij Red Sox, maar binnen de hele Amerikaanse liga, en een goede kandidaat om dit jaar in het All 
Star Team Baseball te komen. Dat is een professioneel team dat jaarlijks wordt gevormd uit spelers van de Major 
League Baseball en de National League. 
 

28 mei: Bouw MFA Savaneta gestart   
 
ORANJESTAD — Met het onthullen van een levensgroot informatiebord gaf premier Mike Eman het startsein voor de 
bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Savaneta. Het project moet binnen twaalf maanden afgerond 
en klaar voor gebruik zijn. Ook in dit gebouw komt een Hulpbestuurskantoor, met daarnaast een cafetaria, 
bibliotheek en vergaderzalen. Voor het ontwerp is de jonge architect Ivar Serge Thijsen aangetrokken, die zelf ook uit 
Savaneta komt. Hij ontwierp het gebouw rondom het thema ‘zee’.  
 

31 mei: Bibliotheek San Nicolas krijgt opknapbeurt   
 
SAN NICOLAS — Bij de transformatie van San Nicolas naar cultuurhoofdstad van Aruba wordt nu ook de plaatselijke 
bibliotheek aangepakt. Er blijkt grote behoefte te zijn aan een fatsoenlijke bieb en de huidige heeft kort gezegd veel 
aandacht nodig. 
 
Dat zeiden ministers Mike de Meza, Michelle Hooyboer-Winklaar en premier Mike Eman gistermiddag bij de 
aankondiging van de renovatie. Het gebouw is nog niet zo oud, maar had de laatste opknapbeurt in 2008 en 2009. 
Toen is er een nieuwe verflaag aangebracht, maar deze is nu weer afgebladderd. Daarnaast behoren de 
airconditioning en de lift tot grote aandachtspunten, maar er is een lange lijst met dingen die aangepakt moeten 
worden. In eerste instantie stond de renovatie niet op de planning, maar de ministerraad heeft unaniem besloten dat 
daar wel geld voor vrij moet worden gemaakt. Dat kan door de goede resultaten van het toerisme in 2015 en de 4 
miljoen extra inkomsten die de luchthaven had. “Het gaat niet alleen om het gebouw, maar ook dat de jongeren een 
plek moeten hebben om informatie te verzamelen en te studeren”, vonden de ministers. In totaal is er nu al 15 
miljoen geïnvesteerd in de cultuurhoofdstad van Aruba. Het is niet bekend gemaakt hoeveel de renovatie van de 
bibliotheek gaat kosten en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 


