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TEN GELEIDE
Hierbij ontvangt u de januari 2015-editie aan van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante
berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Het nieuws wordt beheerst door verschillende acties om
de gespannen relatie tussen Aruba en Nederland te verbeteren. Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg
is besloten om een geschillenregeling Koninkrijk op te stellen. Omdat in de media vaak aandacht wordt besteed
aan ontwikkelingen in het onderwijs hebben wij gemeend er goed aan te doen een aparte rubriek hiervoor in te
ruimen. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie ook onze website
www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier!

Koninkrijk- en EU-relaties
Amigoe 05-01-15: Premier in gesprek met Pechtold over Koninkrijk
ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) en D66-fractieleider Alexander Pechtold hebben elkaar eind vorige
week op Curaçao getroffen. Tijdens een informele bijeenkomst sprak Eman samen met Infrastructuur-minister
Benny Sevinger (AVP) met de fractieleider over de gespannen relaties van het afgelopen jaar tussen de twee
landen. Beide politici spraken de wens uit om dit jaar een positieve weg in te slaan waar alle partners van het
Koninkrijk baat bij hebben. Eman beloofde om contact te houden met Pechtold en zijn partij en hem op de hoogte
te houden van ontwikkelingen. Pechtold was in 2005/2006 de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties.

Amigoe 06-01-15: Geschillenregeling centraal op agenda IPKO
ORANJESTAD — Een geschillenregeling voor het Koninkrijk staat deze week centraal op het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat vandaag van start is gegaan. In elk geval voor de
vertegenwoordigers van de parlementen van Aruba, St. Maarten en Curacao. Het agendapunt wordt
aankomende donderdag besproken.
Tijdens een vergadering gisteren, tussen parlementsleden uit Aruba, Curaçao en St. Maarten werd de wens voor
een geschillenregeling voor het Koninkrijk nog eens onderstreept. Alle drie de landen vinden dat er geen reden
voor uitstel is, zo laat AVP-fractievoorzitter Rene Herdé weten.
Aanwijzing
Directe aanleiding voor de wens voor een geschillenregeling zijn de instructies van de Rijksministerraad (RMR)
aan de gouverneurs van Aruba en St. Maarten afgelopen jaar. De RMR gebruikte in 2014 het Reglement voor de
Gouverneur om buiten het Statuut om een directe instructie te geven aan de gouverneurs van Aruba en St.
Maarten. Op Aruba werd de gouverneur geïnstrueerd om de door het Arubaanse parlement goedgekeurde
begroting voor 2015 niet te ondertekenen, terwijl de gouverneur van St. Maarten de instructie kreeg om een
grondige screening te laten verrichten naar de nieuwe ministersploeg met behulp van door Nederland ter
beschikking gestelde onderzoekers.
Groeiende steun
Het kan niet zo zijn dat een van de vier landen van het Koninkrijk zelfstandig kan bepalen hoe de wet en het
Koninkrijksstatuut geïnterpreteerd wordt en dat de andere drie landen dan geen weg kunnen bewandelen
wanneer zij het niet eens zijn met de interpretatie, aldus fractievoorzitter Herdé. Volgens hem is er groeiende
steun onder bepaalde politieke partijen in Nederland voor deze redenering en zijn zij het eens met de wens voor
de snelle komst van een geschillenregeling. “Vandaar dat het thema zo centraal op de agenda van het IPKO staat
deze week.” Hoewel het tijd kost, zijn we ervan overtuigd dat het er komt, stelt Herdé. “We moeten iedereen de
tijd geven om te wennen aan het idee dat geen enkel land iets verliest. Elk land, ongeacht hoe klein het is, moet
bij een onafhankelijk orgaan, zoals een rechtbank, in beroep kunnen gaan als een groter land een
onrechtvaardige beslissing neemt die ingaat tegen haar belang.” Herdé haalt de Status Aparte aan als voorbeeld.
“Destijds werd door een Nederlandse politici gezegd ‘Die Status Aparte, die kun je op je buik schrijven’. Nu heeft
niet alleen Aruba maar ook Curaçao en St. Maarten deze status. Wat onmogelijk leek, werd toch mogelijk
gemaakt omdat er mensen zijn die in een ideaal geloven en zich niet laten afschrikken door tegenstanders.”

Naast de geschillenregeling wordt door de parlementen onder meer gesproken over energie, economische
mogelijkheden, jongeren en jeugd, onderwijs, integriteit en bestuur en gezondheidszorg.,

Amigoe 07-01-15: Premier praat met Nederlandse politici over nieuwe visie
Koninkrijk
ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) wil gesprekken met Nederlandse parlementariërs tijdens het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) aangrijpen om de Arubaanse visie op het Koninkrijk maar
ook de plannen die Aruba heeft voor de toekomst uiteen te zetten. Hij hoopt de afgelopen periode met
‘afstraffen en continue vingerwijzen’ snel achter zich te kunnen laten.
Dat vertelt de premier in gesprek met het Caribisch Netwerk. Eman was vorige week in Curaçao en sprak, zoals
gemeld, met D66 leider Alexander Pechtold. “Het ging over onze gemeenschappelijke belangstelling om iets te
maken van het Koninkrijk”, vertelt de premier. “Je ziet dat het Koninkrijk vaak gekarakteriseerd wordt door
incidenten. Op momenten dat er bepaalde meningsverschillen zijn, dan zie je enorme betrokkenheid aan beide
kanten van de oceaan. We zien dat onvoldoende wanneer er geen enkel incident is.” Eman pleit dan ook voor
een gemeenschappelijke visie. “Wat willen wij met het koninkrijk?” Deze visie wil Eman dagelijks invullen in de
werkzaamheden van alle Koninkrijkspartners zodat het niet meer incidenten zijn die de relatie kwalificeren.
Volgens de premier heeft Pechtold ook veel belangstelling om die punten meer aandacht te geven.
Op de vraag in hoeverre de relaties met Nederlandse politici veranderd zijn, sinds afgelopen juli, antwoordt Eman
het volgende: “Ik ben minder naïef geworden.” Hij legt uit dat de invloed van ‘extreme flank partijen’ die minder
hebben met het Koninkrijk, toch invloed hebben op de opstelling van meer gematigde partijen. “Partijen die uit
vrees voor verlies van electorale steun zich anders positioneren tegenover de eilanden. Dat heeft een andere
sfeer gecreëerd binnen het koninkrijk. Er wordt minder geïnvesteerd in wat we gezamenlijk kunnen in het
koninkrijk, hoe we een positief koninkrijk kunnen bouwen en meer op het afstraffen en constant vingerwijzen. Dat
heeft toch de relatie, zeker de laatste maanden, gemarkeerd. We willen daar heel snel overheen.”
De premier denkt dat een informatiekloof voor de grootste problemen heeft gezorgd. Dat Nederland niet goed op
het netvlies had dat de Arubaanse regering na een periode van investeren, om de economie te stimuleren en de
koopkracht van burgers te handhaven, is gaan bezuinigen. “We hebben gezegd: eerst groeien, dan snoeien”,
benadrukt Eman. Hij denkt dat een ander beleid, een van forse bezuinigingen, geen beter resultaat hadden
opgeleverd. De staatsschuld zou even groot zijn geweest, of misschien zelfs groter, maar dan met een
economische teruggang, meer armoede en criminaliteit, besluit de premier.

Amigoe 08-01-15: Koninkrijkscommissie moet opleggen KB voorkomen
ORANJESTAD — De vier parlementen van het Koninkrijk gaan een commissie oprichten die moet
onderzoeken hoe te voorkomen dat Nederland zich in de toekomst gedwongen ziet om een Koninklijk
Besluit (KB) op te leggen aan een van de andere landen van het Koninkrijk. Dat is gisteren besloten
tijdens de tweede dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko).
Dat schrijft dagblad Bon Dia vandaag. De parlementariërs zijn niet tot overeenstemming gekomen over de rol van
de gouverneur en het opleggen van aanwijzingen vorig jaar, door de Rijksministerraad aan de gouverneurs van
Aruba en St. Maarten. Op Aruba mocht de gouverneur de door het parlement goedgekeurde begroting voor 2015
niet ondertekenen. De gouverneur van St. Maarten kreeg instructie om een grondige screening te laten verrichten
naar de nieuwe ministersploeg met behulp van door Nederland ter beschikking gestelde onderzoekers. Tijdens
het Ipko stelde Aruba voor om vaste criteria te bedenken, waaraan elk land binnen het Koninkrijk zich moet
houden als het gaat om screening van ministers. Vandaag wordt de geschillenregeling besproken. Aanvankelijk
stond dat voor gisteren op de agenda en zou de gouverneursrol vandaag besproken worden.

Amigoe 09-01-15: ‘Geschillenregeling Koninkrijk moet op korte termijn komen’
ORANJESTAD — Het Koninkrijk krijgt een geschillenregeling. Daar hebben de deelnemers van het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) afspraken over gemaakt. Details moeten nog wel uitgewerkt
worden, maar over de meeste punten zijn de vier parlementen het eens. Een afspraak die al is gemaakt,
houdt in dat geschillen over de toepassing van het Statuut tussen landen eerst door een mediation-traject
moeten waarbij wordt gekeken of de landen er onderling nog uit kunnen komen.
Dat zegt de Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt (PvdA) in een gesprek met het Caribisch Netwerk.
Gisteren werd tijdens het overleg gesproken over de geschillenregeling. “De uitkomst is goed. Maar het gesprek
was wel het moeilijkste gesprek van het Ipko”, aldus Recourt. “We waren het niet altijd met elkaar eens.” Hij legt
uit dat de Nederlandse delegatie onderling verdeeld was. Bijvoorbeeld over de reikwijdte van de regeling. “Aan de
ene kant de verbindendheid, als een rechter een uitspraak moet doen over het Statuut, is dat dan altijd bindend,
of niet? En daarnaast waar moet het precies over gaan? Die twee hebben met elkaar te maken.” Recourt vertelt
dat alles waar ze het over eens waren, is opgenomen in de afsprakenlijst. “En dit punt zetten we nog even weg bij

deskundigen van de regeringen die er heel snel naar moeten kijken.” De geschillenregeling moet in elk geval
gaan voldoen aan ‘de hoogste wet’, het Statuut, en worden uitgevoerd door een onafhankelijke rechter. Tweede
Kamerlid André Bosman benadrukt tegen Amigoe dat er volgens hem geen overeenstemming is of uitspraken in
geschillen bindend zullen zijn.

Amigoe 12-01-15: Screening en rol gouverneur in volgend Koninkrijksoverleg
ORANJESTAD — De screening van ministers en de rol van de gouverneur worden tijdens het volgende
Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) opnieuw op de agenda gezet. Hoewel er wel uitgebreid over is
gesproken, konden de parlementen het niet eens worden over concrete afspraken. Vrijdag sloot de
conferentie af met het ondertekenen van de afsprakenlijst. De exacte inhoud hiervan is nog niet bekend
gemaakt, maar bevat zoals eerder gemeld wel afspraken over een geschillenregeling voor het Koninkrijk.
De Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt (PvdA) kijkt terug op ‘een heel geslaagd Ipko’. Hij bedankt Aruba
daar nadrukkelijk voor. “Alle punten zijn besproken. Waar we het over eens zijn en waar we het niet over eens
zijn.” Hij is daar het meest trots op, vertelt Recourt. “Dat onze parlementen gericht zijn op samenwerking. Ook in
moeilijke tijden. Want het Koninkrijk heeft geen gemakkelijke tijd achter de rug.” Ook andere parlementariërs zijn
positief over de manier waarop de delegatieleden met elkaar hebben kunnen spreken over diverse onderwerpen.
De Arubaanse delegatieleider Rene Herdé (AVP) legt uit dat ook de punten waar geen overeenstemming over is
bereikt, goed waren om te bespreken. Want zo kun je elkaars standpunten aanhoren, vertelt hij.
Zaken die aan de orde kwamen tijdens de conferentie waren de geschillenregeling, ‘misschien wel het
belangrijkste punt wat mij betreft’, aldus Recourt, maar ook onderwerpen als discriminatie, praktische zaken als
het wegnemen van belemmeringen voor een veerdienst, betere samenwerking voor gezondheidszorg en een
succes maken van de conferentie over gezondheidszorg in het Caribische deel van het Koninkrijk. Deze
conferentie staat gepland in de eerste week van juni. “Allemaal zaken die de inwoners van ons Koninkrijk ten
goede komen.”
Recourt legt uit dat de parlementen met de afspraken naar de regeringen gaan om deze op te roepen tot daden.
“Er moet een geschillenregeling komen met bepaalde afspraken en dat moet snel gebeuren.” Dat betekent dat
ook de regeringen snel aan de gang moeten gaan hiermee. “Wat we willen is een wisselwerking tussen aan de
ene kant de Ipko’s en aan de andere kant de Koninkrijksconferenties. Tijdens de Ipko’s komen parlementen bij
elkaar, die de regeringen opdracht geven. Bij de conferenties zijn het juist de regeringen die met elkaar spreken
over hoe het verder moet, legt hij uit.

Amigoe 22-01-15: Nederland regelt aansluiting bij Caribisch
gezondheidsinstituut
DEN HAAG — Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de Tweede en Eerste Kamer om alvast in te
stemmen met de toetreding van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie eilanden van Caribisch
Nederland tot de Carpha, het nieuwe Caribisch Volksgezondheidsinstituut.
De regeringen van Aruba en Sint Maarten hebben al aangegeven dat ze geassocieerd lid van de organisatie
willen worden. Curaçao heeft nog geen beslissing genomen en ook Nederland beraadt zich nog op het
lidmaatschap voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. “Tot het indienen van het verzoek om geassocieerd lid te
worden van Carpha (...) zal pas worden overgegaan zodra dit door de respectievelijke regeringen gewenst is”,
aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in een toelichting.
Carpha verenigt vijf Caribische organisaties voor volksgezondheid, waaronder het Caribische Centrum voor
Epidemiologie (Carec), waar de drie Caribische landen en Caribisch Nederland lid van zijn. Eind 2014 hield Carec
op te bestaan als zelfstandige organisatie en ging het net als de andere vier regionale organisaties op in Carpha.
De nieuwe volksgezondheidsorganisatie houdt zich onder meer bezig met voorlichting en onderwijs over
preventie, crisisbeheersing in de volksgezondheid en onderzoek, zoals op dit moment naar chikungunya. Door
het samenvoegen van de organisaties wordt gestreefd naar meer efficiency en effectiviteit.
Volledig lidmaatschap is voorbehouden aan landen die lid zijn van het Caribische samenwerkingsverband
Caricom. Landen niet niet tot de Caricom, waaronder Curaçao, Aruba en Sint Maarten, kunnen de status van
geassocieerd lid krijgen.

Financiën en economie
Amigoe 09-01-15: ‘Cariben moet energievoorbeeld Aruba volgen’
ORANJESTAD — Het Caribische eiland Barbados wil een voorbeeld nemen aan Aruba voor hun
energiebeleid. “Een op de drie dollar die door Caricom landen aan import wordt besteed, wordt

uitgegeven aan brandstof. Duidelijke indicatie van het potentieel dat duurzame energie voor deze regio
heeft.”
Dat stelt econoom Winston Moore van de University of the West Indies onlangs tijdens een workshop met als
thema ‘Caribbean Partnerships for Economic Justice and Sustainability’ in Barbados. Dat schrijft The Barbados
Advocate. Daarin pleit Moore voor 100 procent duurzame energie. Opslag mag nu dan misschien een probleem
zijn, de verwachting van experts is, dat binnen enkele jaren het opslagprobleem verholpen zal zijn, aldus de
econoom. Als duurzame energie goed ontwikkeld wordt, kan het de afhankelijkheid van fossiele brandstof in de
Cariben sterk verminderen.
Om de omslag naar duurzaamheid mogelijk te maken, moet de publieke sector het voortouw nemen, vind Moore.
Dat is namelijk een van de grootverbruikers van energie. Hij geeft als voorbeeld Jamaica waar de overheid 12
procent van het nationale energieverbruik voor haar rekening neemt. Dat komt neer op ongeveer 10,4 miljoen
dollar per maand. Ook dat land is bezig met een efficiëntieslag en gebruikt bijvoorbeeld energiezuinige
straatverlichting, zonneboilers en isoleert kantoorpanden. Investeringen van de private sector alsook
transparantie, regulatie en stimulerende maatregelen voor burgers moeten zorgen voor een succesvolle overgang
van fossiele brandstof naar duurzame energie.
Moore denkt dat het cruciaal is om duurzaam opgewekte energie, door burgers en bedrijven, terug op het
stroomnet te kunnen zetten. Als je een investering op die manier gegarandeerd kan terugverdienen, dan geeft dat
zekerheid en neemt het twijfel weg over het wel of niet aanschaffen van bijvoorbeeld zonnepanelen, besluit de
econoom.

Amigoe 15-01-15: Brazilië nieuwe toeristenmarkt
ORANJESTAD — Met de sinds gisteren geïnaugureerde vlucht van Aruba naar Manaus door Insel Air
wordt het doel van Brazilië als nieuwe toeristenmarkt concreet. Toerisme-minister Otmar Oduber vertelt
tevens dat Sao Paulo in de nabije toekomst een nieuwe markt is.
Onderzoek naar en investering in Sao Paulo als tweede Braziliaanse bestemming leidt tot een positieve uitkomst.
In de komende maanden verwacht de minister deze markt te openen met een nieuwe vlucht. Aruba Tourism
Authority (ATA) bestudeert tevens de mogelijkheden om Mexico en China als nieuwe markten aan te boren. Cuba
passeerde ook de revue in de rij van mogelijke toeristenmarkten.
Kwaliteit boven kwantiteit
ATA gaat in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) een rapport opmaken waarin het all inclusive
concept wordt behandeld, zodat er een eenduidig besluit genomen kan worden over wat wenselijk is op Aruba.
Wil Aruba concurreren met grote bestemmingen, dan biedt all inclusive een uitkomst, maar is dat de richting die
het land uit wil, vraagt de minister zich af. Hij geeft de voorkeur aan Aruba als unieke bestemming die kwaliteit
boven kwantiteit verkiest. Oduber stelt dat de samenleving hier georganiseerd is en dat er bepaalde wetten en
regels zijn waaraan iedereen zich dient te houden, zo ook op publiek terrein zoals de stranden. De overheid staat
in nauw contact met de hotels, zeker met degene die binnenkort gaan uitbreiden zoals het Radisson en bepaalde
Divi hotels.
7 toestellen
Insel Air is ook met uitbreiding bezig, wat inhoudt dat er zes toestellen bijkomen die vanaf Aruba gaan vliegen. In
totaal betekent dat een uitbreiding van zeven toestellen van de luchtvaartmaatschappij. Insel Air heeft een
partnerschap met onder andere luchtvaartmaatschappijen KLM, GOL, Air France en Delta Airlines. Gisteren,
tijdens de eerste vlucht naar Manaus waar Amigoe bij was, liet Insel Air CEO Frederick Nuboer al weten dat
Cuba, La Romana in de Dominicaanse Republiek en diverse Colombiaanse steden beoogd worden als nieuwe
vluchtbestemmingen.

Amigoe 21-01-15: ‘Belastingherziening lijkt voor 10 procent lastenverzwaring te
gaan zorgen’
ORANJESTAD — De gepresenteerde maatregelen uit de concept-ontwerpbegroting 2015 zijn volgens het
College financieel toezicht (Cft) nog altijd niet concreet genoeg en er is onvoldoende inzicht in het effect
op de economische ontwikkeling. Wel lijkt in elk geval de omvangrijke belastingherziening die in
voorbereiding is, voor een toename van de lastendruk van meer dan 10 procent te gaan zorgen. Het
College zou voor 1 februari een uitgewerkt stappenplan en aanvullende financiële onderbouwing willen
zien ten aanzien van verschillende maatregelen.

Dat schrijft het Cft in een gisteren gepubliceerd deskundigenrapport over de concept-ontwerpbegroting 2015 van
Aruba. De regering moet dit jaar en de komende jaren vergaande maatregelen nemen om uiteindelijk een
begrotingsoverschot te krijgen en de enorme schuldenlast terug te dringen. Het begrotingssaldo van 0,5 procent
per 2018, zoals nu wordt nagestreefd, zorgt voor een ‘overtuigend tempo’ van schuldafname. Weliswaar duurt het
met een structureel overschot van 0,5 procent nog altijd tot 2034 tot de schuldquota op een houdbaar niveau van
ongeveer 40 procent uitkomt, maar ‘een groot deel van het vertrouwen kan op deze manier teruggewonnen
worden’.
Ingrijpende beslissingen
Het Cft waarschuwt voor ‘sterke autonome groei’ van overheidsuitgaven, die de doelstelling van een structureel
overschot in gevaar brengen en roept op tot ‘ingrijpende beslissingen’. Zelfs als alle gepresenteerde voornemens
in de Landsbegroting 2014 uitgevoerd worden, zal de regering in 2019 en verder nog altijd geconfronteerd
worden met omvangrijke taakstellingen, aldus het College. Dit neemt verder toe door de invoering van
reparatiepremie voor ambtenaren, die vanaf 2017 wordt geïndexeerd. Een van de aanbevelingen is daarom het
stopzetten van de automatische indexeringen van ambtenarensalarissen.
Snelheid geboden
“Gezien de budgettaire situatie zijn maatregelen op korte termijn noodzakelijk”, stelt het Cft. “Neem zo snel
mogelijk een beperkt aantal eenvoudig door te voeren maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke
solidariteitsheffing, die op korte termijn de problematiek terugdringen.” Ook het verhogen van de belasting op
bedrijfsomzetten (bbo) zou een van deze ‘eenvoudige maatregelen’ kunnen zijn.
Begroting blijft te vaag
“Het is niet mogelijk op basis van de gepresenteerde maatregelen te stellen dat het meerjarige pad realistisch is
of dat de tekortdoelstellingen gehaald zullen worden.” Het Cft herhaalt hiermee het standpunt dat de maatregelen
onvoldoende ingevuld zijn. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het onduidelijk is, wat de effecten zijn van het
doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen op de economische ontwikkeling. De geplande belasting op
financiële transacties is hier ook een voorbeeld van. Deze belastingmaatregel moet voor de financiering van het
Aruba Investment Fund zorgen, de opvolger van investeringsfonds FDA.

Amigoe 22-01-15: Drukbezochte infoavond handelsmissie Colombia en
Panama
ORANJESTAD — Het auditorium van de Kamer van Koophandel (KvK) bleek net iets te klein voor de
informatieavond over de aanstaande handelsmissie naar Panama en Colombia. Er was zoveel belangstelling dat
niet iedereen een stoel kon bemachtigen. In samenwerking met Arina, Atia, KvK en Directie Buitenlandse
Betrekkingen organiseerde het ministerie van Economische Zaken gisteravond een goedbezochte bijeenkomst
voor ondernemers. Zij werden op de hoogte gebracht van de commerciële mogelijkheden die Colombia en
Panama bieden en de aanstaande handelsmissies onder leiding van premier Mike Eman en vicepremier Mike De
Meza. Sprekers waren onder meer advocaat David Kock en ondernemer Michelle Henriques, die beiden kantoren
in Colombia hebben. De plaatsvervangend Koninkrijksambassadeur van Panama was ook aanwezig alsook
Glenn Tjon als vertegenwoordiger van accountants- en adviesbureau KPMG in Panama. De handelsmissie naar
Columbia staat op 15 maart gepland, die naar Panama van 12 tot en met 15 april.

Amigoe 17-01-15: Overheid doet onderzoek arbeidsvoorwaarden
ORANJESTAD — In opdracht van de regering gaat een arbeidsvoorwaardenonderzoek plaatsvinden. Met
de daaruit voortvloeiende resultaten worden het beloningsbeleid en de beloningsstructuren binnen het
ambtenarenapparaat geëvalueerd en zonodig aangepast.
Minister van Financiën en Overheidsorganisatie, Angel Bermudez, stelt als doel van dit initiatief om een
slagvaardige, professionele en klantgerichte overheidsorganisatie te bereiken. Voor het beloningsonderzoek
wordt participatie van de private en semi-overheidssector gevraagd. Door mee te doen aan het onderzoek levert
een bedrijf of organisatie een bijdrage aan professionalisering van het personeelsbeleid van de overheid. Dat
komt ten goede aan de dienstverlening van de regering en aan de vooruitgang van het land, zo beargumenteert
de brief van Bermudez aan potentiële participanten. Doet een bedrijf mee aan het onderzoek, dan ontvangt het
een geanonimiseerd rapport met daarin de samenvatting van de resultaten, onder andere een overzicht van de
gemiddelde salarisniveaus van alle onderzochte functies en de gangbare secundaire arbeidsvoorwaarden.
Vragenlijsten
De onderzoeksresultaten zullen anoniem zijn en geen namen van organisaties of andere gegevens bevatten die
tot bekendmaking kunnen leiden. Uitvoerder van het onderzoek is Deloitte Dutch Caribbean die na verwerking de

ingezonden gegevens vernietigt en vertrouwelijkheid garandeert. De opdrachtgever, de overheid, krijgt te horen
welke organisaties meewerkten, maar ontvangt geen resultaten van individuele organisaties. Er zijn twee
vragenlijsten over salarissen algemeen, personeelszaken, secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisstructuur.
De tweede gaat in op de hoogte van het salaris en opleidingsniveau. De vragenlijsten kunnen na invulling per email of als hard copy worden opgestuurd naar Deloitte.

Amigoe 20-01-15: Forse toerismegroei in afgelopen 5 jaar
ORANJESTAD — Het aantal jaarlijkse verblijftoeristen is van 2009 tot 2014 met meer dan 200.000 (20
procent) naar 1.072.082 gegroeid. Het aantal cruisetoeristen dat Aruba aandoet is ook gegroeid van
569.000 in 2009 naar ruim 666.000 in 2014. Van 2013 naar 2014 was er een kleine daling (3 procent) in het
aantal cruisetoeristen.
Belangrijkste oorzaak voor de teruggang in 2014 was het WK-voetbal. Zes cruisebezoeken van rederij Pullmantur
aan Aruba werden geannuleerd. Deze schepen werden in Brazilië ingezet als hotel tijdens het WK. Daarnaast
was er nog een aantal andere annuleringen, in een geval door een technisch mankement aan een van de
cruiseschepen. Dat heeft Toerisme-minister Otmar Oduber gisteren tijdens een persconferentie verteld. Hij
presenteerde samen met toerismebureau ATA en de hotel- en toerismeorganisatie Ahata de cijfers over de
afgelopen vijf jaar.
Hoewel het jammer is dat de groei van cruisetoerisme in 2013 niet kon worden vastgehouden in 2014, is Oduber
toch tevreden. De groei van 2012 naar 2013 was namelijk erg groot. De minister verwacht dit jaar ongeveer
hetzelfde aantal cruisetoeristen.
De opbrengst per beschikbare hotelkamer (RevPar) is vanaf 2009 naar 2014 gegroeid van 127,02 dollar naar
185,46 dollar, een toename van bijna 50 procent. Vooral van 2013 naar 2014 was er een sterke stijging van de
RevPar (20,6 procent). Dit is aanzienlijk meer dan de 9 procent doelstelling die ATA voor de komende jaren heeft
aangegeven. Ter vergelijking, de RevPar ligt in Curaçao op gemiddeld 99 dollar.
De gemiddelde kamerprijs is van 2009 naar 2014 gestegen van 176,54 dollar naar 233,85 dollar. Volgens Oduber
ligt dit fors hoger dan in de rest van de Cariben. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels is in de afgelopen vijf
jaar ook gestegen, van 72 procent in 2009 naar 79,3 procent vorig jaar. Hierbij zijn (huur)woningen,
appartementen en condominiums niet meegerekend. In Curaçao werd in oktober vorig jaar een bezettingsgraad
van 69,8 procent geregistreerd.
De toeristenopbrengsten namen met meer dan een half miljard florin toe. In 2009 bracht het toerisme 2,1 miljard
florin op, in 2013 was dit gestegen naar 2,6 miljard. De exacte cijfers over het laatste half jaar van 2014 zijn nog
niet bekend gemaakt, maar in de eerste helft van vorig jaar werd een groei van 4,9 procent geregistreerd in
toerismeopbrengsten.

Amigoe 30-01-15: Cft vreest voor verdere verslechtering financieel beheer
ORANJESTAD — Het College financieel toezicht (Cft) vreest dat voorgenomen bezuinigingen op
landsbedrijven en Hoge Colleges van Staat voor verdere verslechtering van het financieel beheer van
Aruba zullen zorgen. In de concept-ontwerpbegroting 2015, waarover het College onlangs een
deskundigenrapport heeft gepubliceerd, staat dat de regering een jaarlijkse bezuiniging van 4,4 miljoen
florin wil realiseren op uitkeringen aan landsbedrijven en Hoge Colleges van Staat.
“Onduidelijk is hoe deze verlaging is verdeeld en over welke instanties. In de rapporten van het Cft is reeds
aangegeven dat het financieel beheer op Aruba onder de maat is en dat dit mede komt doordat enkel instanties
onvoldoende (gekwalificeerd) bezet zijn. Een verdere bezuiniging op deze instanties zal naar verwachting het
financieel beheer verder verslechteren”, schrijft het Cft in het rapport. Het College stelde vorig jaar al dat organen
zoals de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer (Hoge Colleges van Staat), maar ook de Centrale
Accountantsdienst van het Land Aruba, onderbezet zijn en dat hun onafhankelijkheid versterkt dient te worden.
Ook zou de overheid de adviezen van deze organen regelmatiger moet opvolgen.
Rapporteren
Om de voorgenomen bezuinigingen, zoals gepresenteerd in de begroting, in de gaten te houden, wil het Cft dat
de regering ‘minimaal ieder kwartaal’ met een uitvoeringsrapportage komt, waarin wordt aangegeven wat de
stand van zaken is van zowel de uitgaven als de inkomsten. Deze rapportagemomenten kunnen gebruikt worden
om te beoordelen in hoeverre de begroting realistisch was en of de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zijn
ingevoerd en het gewenste effect hebben. De regering zou niet alleen aan de Staten moeten rapporteren maar
dus ook aan het College. Dit vervult een adviserende rol. Als uit de rapportages blijkt dat de begroting niet op
schema ligt en tekortdoelstellingen niet worden gehaald, zullen aanvullende maatregelen door Aruba moeten
worden genomen en dient door middel van een begrotingswijziging de begroting te worden aangepast, aldus het
Cft.

Begroting naar RvA
Overigens is de concept-begroting 2015 begin deze week ingeleverd bij de gouverneur, zo meldt althans
nieuwssite NoticiaCla op basis van een gesprek met Financiën-minister Angel Bermudez. De minister was zelf
niet bereikbaar voor een reactie aan Amigoe. Nadat de Raad van Advies (RvA) zich over de begroting heeft
gebogen, kan deze daarna naar de Staten voor behandeling.

Onderwijs
Amigoe 05-01-15: Alle schooldaken voorzien van zonnepanelen
ORANJESTAD — In het nieuwe jaar wil premier Mike Eman (AVP) alle scholen op Aruba voorzien van
zonnepanelen op de daken. De kosten die hiermee bespaard worden komen ten goede aan het onderwijs.
Dit kondigde de premier aan tijdens zijn eindejaarstoespraak van het jaar 2014.
Het plaatsen van de zonnepanelen is een onderdeel van het project om scholen op het eiland te renoveren en te
verbeteren. Sinds 2010 wordt er gewerkt aan het opknappen van verschillende wijken op het eiland. De scholen
kregen hierin een speciale rol toebedeeld, gezien de achterstallige werkzaamheden. Scholen waar inmiddels al
hard is gewerkt zijn het Maria College, La Salle College, Dominicus College, Abraham de Veer School, Paulus
School, Cristo Rey, St. Anna School en de Mon Plaisir School. Een volgende stap is het opwekken van zonneenergie op scholen, zodat de stroomkosten verlaagd worden en er geld kan worden bespaard op de aircokosten.
Daarnaast vindt de premier dat er meer airco’s geplaatst moeten worden. Er zijn nog steeds scholen waar geen
airco’s hangen en de kinderen les krijgen is warme klassen. De gekoelde lokalen moeten volgens Eman de
leerprestaties van de leerlingen sterk verbeteren.
Solar project
Het is niet het eerste zonnepanelenproject van de premier. Vorig jaar werd het eerste deel van het
zonnepanelenproject op de luchthaven opgeleverd. Eind 2015 moet het hele project worden afgerond, zo zegt
Eman in zijn toespraak. Eigenlijk stond de afrondende fase op de luchthaven van het project voor deze maand
gepland, maar het project is vertraagd. In totaal moeten 14.000 zonnepanelen eind 2015 het dak van de
parkeergarage sieren. De zonnepanelen van de luchthaven wekken energie op die aan Elmar wordt verkocht. Het
zonnepanelenpark heeft onlangs de eerste energie aan het bedrijf kunnen leveren. Het park wordt aangelegd
door het Nederlandse bedrijf Pfixx Solar in samenwerking met de Arubaanse bedrijven Albo en Croon. De 14.000
zonnepanelen zijn goed voor ongeveer 3,3 megawatt energie waarmee in totaal 1500 huishoudens van stroom
kunnen worden voorzien.
Nos Paraiso
De kleuterschool Nos Paraiso maakt al een aantal maanden gebruik van zonnepanelen. Op het dak werden
dertig zonnepanelen geplaatst die goed zijn voor 8,6 kilowatt. De elektriciteit die deze zonnepanelen opwekken, is
voldoende om de airco in de klassen mee te draaien. De zonnepanelen kreeg de kleuterschool cadeau van het
bedrijf Retraco.

Amigoe 17-01-15: Leerlingen doen onderzoek naar opwekken biogas
ORANJESTAD — Een bezoek aan de Waste to Energy-installatie van EcoGas. Deze eer hadden drie
leerlingen van Colegio Arubano. De leerlingen werken aan een onderzoek voor het vak biologie. Het doel
is om uit te zoeken wat biogas nou precies is en hoe het opgewekt kan worden. Een onderzoek waarbij
een flinke dosis intelligentie en vieze handen aan te pas komen.
Afgelopen week waren vwo-5 leerlingen van Colegio Arubano, Manuel Rojas, Sean Boekhoudt en Lucas
Sweerts, te gast bij EcoGas. De rondleiding begon met een presentatie over de werking van de Waste To
Energy-machine. De machine die afval recyclet en omzet in biogas. De rondleiding begon met een uitleg- en
vragenrondje. Ramsey Halabi, werkzaam als Plant Manager bij het bedrijf voorzag de jongens van alle informatie
die zij wilden weten. De vragen liepen uiteen van hoe werkt de machine tot vragen die diep ingingen op de
biologie en biogasmaterie. Na tal van biologische eye openers stapten de studiebollen de Waste to Energyfabriek binnen.
Biologie project
Het onderwerp van het project van de jongens is ‘Biogas uit organisch afval door middel van anorganische
dissimilatie’. Voor de opdracht werden er eerder meerdere manieren onder loep genomen om te zien hoe biogas
opgewekt kan worden. Na verschillende pogingen, werd het biologische proces gestart maar de uitkomst had niet
het gewenste resultaat. Uiteindelijk moest besloten worden om te kiezen voor andere materialen om het biogas

op te wekken. Er werd gekozen voor menselijke uitwerpselen, oftewel poep. “Alles voor de wetenschap”, luidt het
motto van Rojas. Helaas ontdekten de jonge biologen ook de tweede keer geen biogas. “Al waren er dit keer wel
gasbelletjes te zien.” Ondanks het feit dat het niet gelukt is om biogas op te wekken, was het een leerzaam
onderzoek. Voor het resultaat van het onderzoek moeten ze nog even geduld hebben. “Momenteel ligt ons
project bij de docent ter beoordeling.”
Van vuilnis naar biogas
Om te zien hoe er op grote schaal biogas wordt opgewekt stapten de leerlingen binnen bij Ecogas. Bij de
machine van EcoGas gaat het er iets anders aan toe dan bij het biologieproject. Menselijke uitwerpselen zijn
verruild voor huishoudelijk afval. Het proces verliep heel anders dan de leerlingen van Collegio hadden verwacht.
“We hadden gedacht dat het een biologisch proces zou zijn, maar het is meer mechanisch.” Het vuil wordt door
middel van warmte omgezet in gas. Deze warmte versnelt als het ware het rottingsproces van het afval. Het
biogas dat uit het afval wordt geput wordt vervolgens via 2,5 kilometer pijpleiding naar het Water-en
Elektriciteitsbedrijf (WEB) gestuwd. “Het is toch mooi om te zien dat het afval wordt omgezet in energie.”Volgens
Rojas een grote stap vooruit voor het eiland.
Green’S’Cool
Rojas is al langer bezig met duurzaamheid en het milieu. Zijn doel is dan ook om later aan de slag te gaan in een
soortgelijk beroepsveld. Boekhoudt hoopt ooit aan het werk te kunnen als ingenieur en Sweerts als
natuurkundige. Momenteel draagt Rojas al zijn steentje bij als Green Change Agents. De andere jongens hopen
ook op korte termijn iets te doen met dit project van Green’S’Cool, uitgevoerd door Bureau Innovatie. “Green
Change Agents zijn kinderen die op school, in hun woonomgeving en bij verenigingen een verandering willen
brengen in de zin van duurzaam leven”, vertelt Veronica Olarte, Office Manager van Bureau Innovatie. “We zijn
net gestart met de Green Change Agents, maar Green’S’Cool loopt al langere tijd.” De missie van Green’S’Cool
is volgens Olarte om jongeren in de community te inspireren en te stimuleren in het gebruik van energie-efficiënte
methodes. “We richten ons op kinderen, bijvoorbeeld met het Green Education Symposium.” Een ander project
dat momenteel loopt is ‘Growums’. Verschillende basisscholen op het eiland zijn erbij betrokken. Voor het project
kregen de kinderen een ‘grow kit’ met zaadjes om hun eigen plantjes te verbouwen. “Kinderen weten soms niet
eens meer waar het eten vandaan komt”, vertelt Olarte. “Op deze manier zien ze weer op een leuke en leerzame
manier hoe het proces in zijn werk gaat”.

Amigoe 28-01-15: Digitaal onderwijs toekomst van Aruba
ORANJESTAD — Door middel van innovatieve instrumenten wil Samsung educatieve programma’s
ontwikkelen die het leven van schoolleerlingen positief doen veranderen. Dat stelt Samsung-manager,
Silvia Cuevas. Het project Smart School is in het leven geroepen om de leerlingen op een innovatieve
manier les te geven die past bij hun interesses. Gistermiddag werd op Colegio Bon Bini gepresenteerd
hoe dit in zijn werk gaat.
Na de introductie was het zover, de werking van Smart School werd getoond. Diverse leerlingen van Colegio Bon
Bini zitten in de klas met in de hand een tablet. Terwijl zij aan het tekenen zijn, kijkt de docent met de leerlingen
mee op haar eigen tablet. Vervolgens moeten de kinderen verschillende vragen beantwoorden. De tablet van de
docent maakt verbinding met een groot LCD-scherm voorin de klas dat een Smart Board wordt genoemd. Daarop
wordt precies getoond wie de vraag goed heeft beantwoord, wie juist een verkeerd antwoord gaf en wie niets
heeft ingevuld. Aan de kinderen die een vraag goed beantwoorden kan door de docent een digitaal stickertje
worden uitgedeeld. Dit is een aantal van de innovatieve mogelijkheden die behoren tot de interactieve
lesmethode.
Start slimme scholen
Wanneer er precies gestart wordt met het gebruik van Smart School is nog niet bekend. Colegio Bon Bini is de
eerste school waar de digitale producten zijn geïnstalleerd. In de komende periode volgen de Emmaschool en
School di Amor. Tijdens haar speech geeft onderwijsminister Michelle Hooyboer -Winklaar (AVP) aan dat de
scholen lukraak zijn gekozen en dat elke school in aanmerking kon komen voor het project. In de toekomst is het
volgens haar dan ook mogelijk dat meer scholen op deze wijze hun lessen gaan aanbieden. Om de lessen te
geven is het belangrijk dat de docenten weten hoe het in zijn werk gaat. Deze worden dan ook opgeleid door het
faciliterende bedrijf. Het hele project wordt gesubsidieerd door Samsung. Welke vakken er precies via Smart
School gegeven gaan worden is nog niet bekend. Er zijn in ieder geval mogelijkheden voor de vakken taal en
rekenen.

Amigoe 21-01-15: UA wil kenniseconomie ontwikkelen door
uitwisselingsprojecten

ORANJESTAD — De Universiteit van Aruba (UA) streeft naar een kenniseconomie door middel van
uitwisselingsprojecten van studenten. Momenteel verblijven vijf Nederlandse studenten van het
University College Utrecht (UCU) één semester op Aruba om hun onderzoek uit te voeren. Zij worden
begeleid door studenten van UA. Eerder waren de rollen omgedraaid.
De studenten worden onder andere begeleid door Eric Mijts, projectcoördinator van de Universiteit van Aruba.
Volgens hem biedt het project diverse voordelen, aan zowel UCU- als UA-studenten. “Op deze wijze verrijken zij
hun academische visie, hun onderzoeksvaardigheden, verbreden zij hun intellectuele horizon, internationale
netwerk, de praktijkcommunicatie en diplomatieke vaardigheden. Daarnaast versterkt het project het
zelfvertrouwen.” Mijts vertelt dat hij destijds de Arubaanse studenten een grote groei zag doormaken tijdens hun
uitwisseling naar Nederland. Vanuit Nederland wordt het project ondersteund door Jocelyne Ballantyne, docent
Geesteswetenschappen aan de UCU.
Onderzoek
Voordat de oversteek werd gemaakt namen de studenten deel aan speciale programma’s om de internationale
kennis op te vijzelen. Rikkert Loosveld, Petra Zaal, Sil Scholte, Tobia de Scisciolo en Florianne Sollie zijn de
studenten die de stap waagden en een semester op ons eiland studeren. Zo duikt Loosveld in een onderzoek
naar de Arubaanse mangroves. Het milieu, de geschiedenis, diverse maatschappelijke thema’s en de meertalige
samenleving van Aruba worden door de overige Nederlandse studenten onder de loep genomen. Francis Malca,
Giovanni Jacobs, Kimberly van Loon, Geraida Geerman en Sharon Meyer zijn de Arubaanse studentenpartners
van de Utrechtse afgevaardigden. Eerder maakten zij de reis naar Nederland om daar onderzoek te doen.
Zelfstandigheid
De eerste stappen zijn door de UA gezet door het plannen van een bezoek aan de vuilnisdump het Parkietenbos
en TNO Caribbean. Hierna moeten de studenten zelfstandig verder en is het hun verantwoordelijkheid om alle
informatie te verzamelen voor de scriptie. De uitwisselingsprojecten van UA zijn ook bedoeld voor andere landen.
Het doel van de universiteit is om in de toekomst meer studenten uit verschillende landen te ontvangen en
Arubaanse studenten er in het buitenland op uit te sturen.

Diversen
Amigoe 16-01-15: Cultuurvader krijgt eigen plein
ORANJESTAD — Vader van de Cultuur Padu Lampe of Padu del Caribe, zoals zijn artiestennaam luidt,
krijgt zijn eigen plein. Althans, een plein dat naar hem vernoemd is. Het plein ligt bij het zogenaamde
Cocolishi-gebouw waar overheidsinstanties zijn gevestigd.
De officiële start van de bouw van het plein werd ceremonieel gevierd in aanwezigheid van alle ministers en de
premier, medewerkers van het bestuurskantoor en genodigden. Eregast was natuurlijk Juan Chabaya ‘Padu’
Lampe zelf. Zijn schoonzoon Victor Samuel verzorgde samen met violist Mario Kelly een voordracht, namelijk het
lied Abo So, geschreven door Padu. De keuze om het plein naar de Tata di Cultura te vernoemen lag voor de
premier voor de hand. “Er is geen betere persoonlijkheid die zoveel betekent voor de geschiedenis van Aruba. Hij
vertegenwoordigt twee aspecten die van belang zijn voor het volk en de ontwikkeling van het land. Velen kennen
hem als musicus en componist, maar hij heeft ook gestreden als pionier om Aruba op een dag eigen baas over
eigen zaken te laten zijn.” Hij dient als inspiratie voor veel politici hier, aldus Eman. Op het plein komen overheid,
parlement en gouverneur samen, evenals Censo en monumentale panden. Er is een steen geplaatst met daarop
zijn naam. Na de ceremonie werd het glas geheven op Padu Plaza.
Volkslied
Padu is op Aruba, de Nederlandse Antillen, in de Caribische regio en in andere landen populair geworden als
pianist, zanger, dichter, componist, schrijver en schilder. Net zoals Rufo Wever behoort Padu tot de meest
bekende figuren van het muzikale landschap hier. Zijn naam komt van Padushi, verbasterd als troetelnaam Padu.
Weinig lokale artiesten hebben zoveel faam verworven als hij. Zijn composities, die hij met een zeer eigen stijl
speelt, zijn erg bekend geworden op de Antillen, in Venezuela, Colombia, de Verenigde Staten en in Nederland.
Hij streefde er altijd naar om aan de naam van Aruba en de Arubaanse muziek bekendheid te geven, vandaar dat
hij heeft gespeeld op Curaçao, op Bonaire, in Caracas, Medellin, Maracaibo, San Juan, Sto. Domingo, Havana,
Miami, New York, Nederland en in Seattle. Samen met Rufo Wever heeft Padu de wals Aruba dushi tera
geschreven, dit is in 1976 het officiële volkslied van Aruba geworden.

