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Hierbij bieden wij u de maart 2010 editie van Voor u gelezen aan. Met een bloemlezing van interessante 
berichten over actuele ontwikkelingen in en om  Aruba gedurende de maand maart 2010. Zoals de behandeling 
van het concept Rijkswet Personenverkeer die stilligt doordat het kabinet in Nederland demissionair is. Zowel 
Aruba als de Nederlandse Antillen blijven resoluut tegen de wet. Voorts heeft Aruba de hulp van Nederland 
ingeroepen om Petrobras weer aan de tafel te krijgen voor besprekingen over mogelijke overname van de Valero 
raffinaderij. In maart is tevens aangekondigd dat er dit jaar weer een volkstelling wordt gehouden. Voor meer 
nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com.  Wij wensen u veel leesplezier!   

 
Koninkrijks en EU-relaties 
 
Amigoe 20-03-10: Aruba en Antillen nog steeds unaniem tegen Rijkswet Personenverkeer 
 
ORANJESTAD — Het werkbezoek van de Antilliaanse topdelegatie onder leiding van premier Emily de Jongh-
Elhage (PAR) aan Aruba in de afgelopen week stond onder meer in het teken van de onderlinge samenwerking 
na de ontmanteling op 10 oktober en het concept Rijkswet Personenverkeer.  

Met name de Rijkswet blijkt nog een grote zorg te zijn voor zowel de Nederlandse Antillen als Aruba, al is deze 
nog in concept en wordt het in ieder geval niet door het huidige demissionaire kabinet van Nederland behandeld. 
Het Arubaanse parlement keurt het concept Rijkswet unaniem af vanwege de uitzettingsregeling waarbij 
rijksgenoten makkelijker uit een land binnen het Koninkrijk kunnen worden gezet. Premier de Jongh-Elhage zegt 
dat zolang zij premier is de Rijkswet Personenverkeer niet doorgaat als deze regeling niet wordt geschrapt. ―Dat 
onderwerp kan wat mij betreft niet eens aan tafel komen en premier Eman deelt deze mening ook met mij.‖ 
Premier Mike Eman (AVP) zegt zelf dat al tijdens de formatie van zijn regering tegen de Nederlandse 
Justitieminister Ernst Hirsch-Ballin (CDA) duidelijk werd gemaakt dat de huidige formulering van het concept 
Rijkswet door Aruba niet gedragen zou worden. Hij is ook van mening dat de uitzettingsregeling van het concept 
Rijkswet niet zou zijn opgetekend als Aruba in de afgelopen jaren een meer diplomatieke houding had 
aangenomen tegenover Nederland. Eman wijst op de hardhandige uitzettingen van Nederlanders uit Aruba. ―Dit 
kreeg de aandacht van de pers in Nederland, wat voor extra druk zorgde bij de regering daar om over deze 
Rijkswet na te denken‖, aldus premier Eman. 

Dan is er nog het onderlinge verkeer tussen de eilanden zelf. Volgens de Jongh-Elhage moet deze ook goed 
onderhanden genomen worden. In mei komt de Ministeriële Samenwerkingsraad weer na lange tijd bijeen. Daarin 
wordt niet alleen dit onderwerp, maar ook de hoge luchthavenbelasting bij verkeer tussen Aruba en Curaçao 
besproken.  
 
Amigoe 26-03-10: Opluchting onder Nederlanders  
 
ORANJESTAD — Nederlanders die op Aruba een tweede huis hebben en daar regelmatig verblijven, hebben 
verheugd gereageerd op het bericht van de minister van Infrastructuur, Milieu en Integratie Benny Sevinger (AVP) 
dat rijksgenoten na een verblijf van 180 dagen niet meer worden gedeporteerd.  

―De renteniers waarover wordt gesproken, hebben natuurlijk niets te maken met de arbeidsmarkt‖, reageert één 
van hen. ―Deze mensen komen alleen maar geld brengen en dat komt iedereen ten goede. Deze groep mensen 
heeft hun verzekeringen, en vooral hun ziektekostenverzekering, in Nederland geregeld. Ze willen helemaal geen 
beroep doen op het AZV. Men hoeft geen econoom te zijn om de voordelen hiervan te zien, gezond verstand is 
voldoende.‖ 

Eerste stap 
Een andere Nederlander met een tweede huis op Aruba, heeft nog steeds vragen over hoe een verblijf van 180 
dagen wordt geïnterpreteerd. ―Formeel mag je nog steeds 180 dagen per kalenderjaar op Aruba zijn. Maar als je 
in het lopende kalenderjaar de 180 dagen bent gepasseerd en je moet om de één of andere reden het eiland af, 
word je dan weer toegelaten wanneer je in datzelfde kalenderjaar weer wilt binnenkomen?‖ Zelf vindt hij dat het 
geen probleem zou moeten zijn. ―Het is in principe administratief. Of je nu blijft of weer komt, je hebt je eigen 
voorzieningen en onderhoud en je bent het eiland niet tot last.‖ Wel vindt hij de verandering positief. ―Het is een 
goede eerste stap.‖  
Voor veel Nederlanders is het duidelijk een opluchting dat flexibeler wordt omgegaan met de regeling. ―We 
hebben hier sinds veertien jaar een huis. In eerste instantie was het niet de bedoeling dat we zo vaak op Aruba 
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zouden verblijven. Maar nu zijn we wat ouder en verknocht geraakt aan het eiland. Het is een hele opluchting dat 
we nu, zoals het eigenlijk altijd was, weer vaker kunnen komen‖, vertelt een andere Nederlander.  

Vorig jaar augustus ontstond er beroering toen bleek dat Nederlanders door de douane werden teruggestuurd, als 
ze de maximale verblijfsduur van 180 dagen hadden overschreden. Dat gebeurde daarvoor niet. Sinds de 
invoering van het nieuwe computersysteem Radex kan de immigratiedienst beter bijhouden hoelang iemand hier 
verblijft. Wie zonder vergunning, langer dan 180 dagen op Aruba was geweest, werd bij terugkomst op het eiland 
de toegang geweigerd.  

Onsympathiek 
Adjunct-directeur Ayesha Staring-Engelbrecht van Dimas heeft tegenover de Amigoe toegegeven dat de controle 
op de 180-dagen regeling beter had moeten worden gecommuniceerd. ―Het is een onsympathieke maatregel, 
maar ik wil wel dat de huidige regels door iedereen worden gerespecteerd.‖ Vervolgens ontstond verwarring over 
de aanpassing van het Toelatingsbesluit en was het niet duidelijk hoe de 180-dagen regeling moest worden 
geïnterpreteerd. In eerste instantie werd duidelijk gesteld dat het Toelatingsbesluit niet was veranderd, maar dat 
er nu alleen op werd gecontroleerd. Bovendien werd duidelijk dat bij de 180-dagen regeling zou worden 
teruggeteld vanaf de datum van binnenkomst.  

Minister-president Mike Eman (AVP) beloofde al tijdens de verkiezingscampagne dat het Toelatingsbesluit één 
van de eerste zaken zou zijn die hij zou aanpakken. Als eerste werd de terugtelmaatregel vanaf de datum van 
binnenkomst, teruggedraaid. Nu heeft Sevinger dus toegezegd dat Rijksgenoten niet meer zullen worden 
uitgezet. Toch bestaat er nog onduidelijkheid over de verdere uitvoering van het Toelatingsbesluit. Minister 
Sevinger was niet bereikbaar voor een nadere toelichting. 
 
Amigoe 27-03-10: ‘Marineoefeningen Nederland en Venezuela gaan door’ 
 
ORANJESTAD — Nederland ziet, ondanks de sluimerende spanningen tussen Nederland en Venezuela, 
vooralsnog geen reden om de gezamenlijke oefeningen van haar marine met die van dat land te staken. Dit zegt 
de Commandant der Zeestrijdkrachten (C-ZSK) Matthieu Borsboom.  

Hij volgde in januari Rob Zuiderwijk op als hoogste baas van de marine. Momenteel is hij voor zijn eerste 
werkbezoek op Aruba en de Nederlandse Antillen. ―De lijn van goed nabuurschap wordt doorgezet. We gaan door 
met gezamenlijk oefenen met Venezuela. Er zijn contacten op het werkvloerniveau en die zijn gewoon goed.‖ 
Wanneer exact de eerstvolgende gezamenlijke oefening moet plaatsvinden is bij de hoogste baas van de 
Nederlandse marine vooralsnog niet bekend. ―Maar dat is wel dit jaar.‖ 
De Venezolaanse president Hugo Chávez beschuldigt Nederland ervan vanuit Aruba en de Nederlandse Antillen 
ongeoorloofde Amerikaanse spionagevluchten boven Venezolaans grondgebied te faciliteren. Demissionair 
minister Maxime Verhagen (CDA) van Buitenlandse Zaken gaf vorige week aan er niet in te slagen om op hoog 
niveau contact te krijgen met het Venezolaanse regime.   

Drugs  

De Amigoe vroeg ook naar de arrestatie van vier mariniers die in Savaneta zijn gestationeerd. Eergisteren 
berichtte deze krant dat de mariniers zijn opgepakt wegens cocaïnegebruik en –bezit. Borsboom is daarover heel 
stellig. ―Defensie accepteert drugs onder haar personeel niet. We hebben een heel duidelijke en strikte beleidslijn 
en die voer ik ook uit. Dat betekent dus dat de vier betrokkenen zijn geschorst en worden gerepatrieerd naar 
Nederland, in afwachting van de zaak dat bij het Openbaar Ministerie ligt.‖ Normaal gesproken volgt in dit soort 
gevallen ontslag. ―Dat betekent dat de arrestatie zware gevolgen heeft voor de betrokken militairen en natuurlijk 
ook voor hun eventuele gezinnen‖, zegt Borsboom. Volgens hem is het niet zo dat in deze regio veel meer 
drugsovertredingen door Nederlandse mariniers zijn dan elders. ―Ik zie niet dat het hier statistisch veel hoger ligt, 
ondanks het feit dat de verleidingen vaak groot zijn. Maar er zijn meer plekken waar het niet al te lastig is om 
drugs te verkrijgen. Wat in deze zaak mee speelt, is dat de militairen hier een taak hebben om in deze regio juist 
drugstransporten te voorkomen.‖ Borsboom geeft aan dat de vier arrestatiegevallen los van elkaar staan, al zijn 
ze wel gelijktijdig uitgevoerd. De commandant ontkent dat één van de arrestaties op 4 maart aan boord van het 
fregat Hr. Ms. Van Speijk plaatsvond. Dit fregat wordt ingezet voor drugsonderscheppingen.  

Bezuinigingen 

De Nederlandse overheid is momenteel bezig met voorbereidingen voor bezuinigingen over haar hele apparaat. 
Dat is gebaseerd op een onderzoek met de naam ‗Heroverwegingen‘ van het demissionair kabinet. De 
bezuinigingen zullen ook Defensie treffen. ―Maar daarop is nog helemaal geen zicht‖, aldus Borsboom. Drie jaar 
geleden werd er binnen het Nederlandse defensieapparaat al een bezuiniging doorgevoerd. Volgens Borsboom 
had deze uiteindelijk geen effect op de aanwezigheid van de marine in het Caribisch gebied, los van de 
vervanging van de Compagnie Mariniers op Curaçao door een roterende compagnie van de Landstrijdkrachten. 
―Dat concept werkt. Er zijn al twee rotaties geweest.‖ Borsboom gaat ervan uit dat de taken van de marine, of het 
nou drugsbestrijding hier is, piraterijbestrijding bij de Hoorn van Afrika of mijnen ruimen op de Noordzee, niet 
zullen worden gehinderd door de bezuinigingen. De taken in het Caribisch gebied blijven relevant, vindt hij. ―We 



zien een toename in de scheepvaart in dit gebied en een drukkere bevaring, ook langs de kustgebieden. 
Pleziervaart, visserij, inspecties die plaatsvinden vanuit departementen, dit alles noopt nog steeds tot onze 
aanwezigheid ook op zee. Dit is om zeker te stellen dat de goeie mensen de goeie dingen doen en niet de stoute 
mensen de verkeerde dingen.‖  

Amigoe 29-03-10: Conferentie overzeese gebieden EU 
 
ORANJESTAD / BRUSSEL — Premier Mike Eman (AVP) en de gevolmachtigde minister van Aruba Edwin Abath 
(AVP) hebben vorige week namens Aruba meegedaan aan een conferentie van OCTA. Daarin zijn de overzeese 
landen en gebiedsdelen van de Europese Unie (EU) in vertegenwoordigd.  

De conferentie werd georganiseerd door ons land. Onder leiding van Abath, Arubahuis-directeur Desiree Croes 
en medewerkers van het Arubahuis, is bijna een jaar gewerkt aan de voorbereidingen. Dinsdag ging de 
conferentie van start in Brussel, in het La Place hotel. Gedurende de week werden op hoog niveau gesprekken 
gevoerd tussen vertegenwoordigers van de verschillende landen geassocieerd met OCTA en de Europese Unie. 
Eman hield donderdag onder meer een relaas over de werkzaamheden van Aruba om de relatie tussen het eiland 
en Nederland te verbeteren. Ook aan de relatie met de  EU wordt gewerkt, zo vertelde de premier. ―Nederland 
integreert steeds meer in de EU, waardoor Aruba in een soort vacuüm komt als we zelf niet onze relatie met de 
Unie definiëren.‖ Volgens de premier zitten er veel voordelen aan een goede relatie met de EU, maar Aruba moet 
zelf bepalen op welke manier er kan worden samengewerkt. 
De minister-president voerde samen met Abath overleg met Europese parlementariërs Ria Oomen, Lambert van 
Nistelrooij, Hans Gert Pöttering, Nuno Teixeira en Maurice Ponga. Ook hebben ze vergaderd met verschillende 
commissarissen, onder wie Tom de Bruijn, de permanente vertegenwoordiger van Nederland in de Europese 
Unie.  

De OCTA bestaat uit eilanden en landen die geassocieerd zijn met de volgende vier Europese landen: 
Denemarken, Frankrijk, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk. Vertegenwoordigers van deze 
landen waren massaal bij de conferentie aanwezig. Ook de gevolmachtigde minister van de Antillen, Marcel van 
der Plank, en de gezaghebber van Bonaire Glenn Thodé waren onder de genodigden. 
 
 
Financiën en economie 
 
Amigoe 01-03-10: Sluiting Valero kost WEB half miljoen dollar extra per maand 
 
ORANJESTAD — De sluiting van olieraffinaderij Valero heeft het Water- en Energiebedrijf (WEB) tot nu toe 
ongeveer een miljoen dollar gekost. Het energiebedrijf moet namelijk sinds januari van dit jaar zo‘n 500.000 dollar 
(ongeveer 900.000 florin) per maand extra aan Valero betalen voor vervoer- en behandelkosten van brandstof. 
Dit bedrag gaat bovendien met ingang van deze maand omhoog. 

―Door de sluiting van de raffinaderij moet WEB haar brandstof ergens anders vandaan laten halen. Dat brengt 
extra kosten met zich mee‖, aldus woordvoerder Kelvin Augustin. Het bedrijf verwacht daarom dat de prijzen van 
water en elektriciteit binnenkort zullen stijgen. Ook de verhoging van brandstofprijzen op de wereldmarkt leidt tot 
hogere kosten voor de productie van water en stroom. Volgens WEB is de prijs van zware stookolie sinds juli 
2009 gestegen van 108 florin per vat tot 130 florin per vat. De extra kosten die Valero sinds begin dit jaar 
doorberekent, brengt de prijs per vat tot ruim 135 florin, laat Augustin weten. De wereldwijde trend van dalende 
olieprijzen werd doorbroken door het extreem slechte winterweer in Europa en de Verenigde Staten. De kou 
zorgde voor een – naar verwachting – tijdelijke opleving van de olieprijs door een verhoging van de vraag naar 
brandstof.  

Het gebruik van elektriciteit, ingekocht bij windmolenpark Vader Piet, heeft de afgelopen maanden een 
stabiliserende invloed gehad op de prijsontwikkelingen van water en stroom in Aruba. Zo zijn er de afgelopen acht 
maanden geen prijsverhogingen geweest, aldus het energiebedrijf. Het bedrijf gebruikte in 2006 nog gemiddeld 
6.338 vaten stookolie. Nu is het aantal vaten stookolie gedaald tot 4.492 vaten per dag (meetpunt januari 2010). 
Omdat echter 80 procent van de energieopwekking dus nog steeds gedaan wordt met zware stookolie, is de 
stabiliserende factor van windenergie niet voldoende om de tarieven gelijk te houden bij een stijgende olieprijs. 
Het bedrijft raadt gebruikers dan ook aan zuinig om te springen met water en elektriciteit. De eerste ervaringen 
met de windmolens op Vader Piet zijn goed bevallen, zo meldde deze krant eerder. Ondanks fluctuaties door het 
uitvallen van de wind benadert de output van de turbines het verwachte gemiddelde goed. Het bedrijf 
waarschuwde echter dat pas na ongeveer een jaar echte conclusies kunnen worden getrokken. Over welke 
conclusies dat zouden kunnen zijn, of het nou om behoud, uitbreiding of afschaffing van de windmolens gaat, 
wilde WEB echter niet speculeren. 



 
Amigoe 04-03-10: Werkloosheid stijgt 3 procent  
 
ORANJESTAD — De Centrale Bank Aruba (CBA) verwacht dat in 2009 de werkloosheid op 10,3 procent uitkomt. 
Dat is bijna 3 procent meer dan voorgaande jaren het geval was. Het aantal werklozen schommelde tot dan toe 
rond de 7 procent van de beroepsbevolking. 

De werkloosheidcijfers zijn te vinden in de Economic Forecast Monitor (EFM) van de Bank. Hierin staan andere 
data, zoals inflatie, die een voorspelling geven van de ontwikkeling van de Arubaanse economie. Ook van andere 
landen, zoals de Verenigde Staten, het Eurogebied en vanuit de regio‘s die van invloed zijn op de economie hier, 
worden cijfers gepubliceerd. 
Voor 2009 schat CBA een werkloosheidpercentage van 10,3 procent in. Voor dit jaar lijkt de stijging weer af te 
nemen en ligt het percentage rond de 9,5 procent. In 2011 voorspelt de Bank voor nu dat het percentage weer 
naar 8,5 procent daalt. Dat is min of meer het niveau van 2008.  
De Centrale Bank verwacht dat een groot deel van de werklozen weer snel een baan vindt als de economie 
aantrekt. De stijging is nu vooral te wijten aan de teruggang in de economie en dus niet structureel. ―Indien het 
weer beter gaat met het toerisme en in de bouwsector, zal het cijfer wel weer dalen‖, aldus een woordvoerder van 
de Bank. Bij de voorspellingen van de werkloosheidscijfers is CBA uitgegaan van drie scenario‘s. Een 
basisscenario voor een lange termijn trend, waarbij de werkloosheid zich voortzet; een optimistischer scenario 
waarbij Valero openblijft en contractanten weer een baan krijgen en een derde scenario waarbij Valero dicht gaat 
en 650 werknemers op straat staan. Bij dit laatste neemt de Bank aan dat 25 procent binnen een kwartaal weer 
een baan heeft, 50 procent binnen een half jaar en 50 procent na een half jaar nog werkzoekend is.  
  
Arbeidsonderzoek 
Het aantal werklozen is al lange tijd onderwerp van discussie. Vorig jaar laaide deze weer op, toen regeringspartij 
AVP, indertijd in de oppositie, sprak over duizenden werklozen als gevolg van de recessie. Ook vakbond FTA 
sprak van 5000 personen die waren ontslagen door de teruglopende economie. Dat werd tegengesproken door 
Directie Arbeid en Onderzoek die de registratie van werkzoekenden bijhoudt. Deze registratie is overigens bij 
lange na niet compleet, onder andere omdat werklozen die geen Nederlandse nationaliteit hebben, zich er niet 
mogen registreren.  
Om een betere indicatie van het aantal werklozen te krijgen, is een arbeidsonderzoek nodig onder ten minste 
5000 personen, zo zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ―Dat is een duur onderzoek, 2,5 ton florin, 
en daar hebben we de middelen noch mensen voor‖, aldus directeur Martijn Balkestijn. De werkloosheidscijfers in 
de EFM komen dan ook niet van het CBS, maar zijn door de Centrale Bank zelf berekend. Het gaat volgens de 
Bank dus om een schatting, waarbij het overigens ook niet van de gegevens van de Belastingdienst gebruik mag 
maken.  
Of er plannen zijn vanuit de overheid om tot een nauwkeuriger werkloosheidcijfer te komen is niet bekend. Het 
cijfer is onder andere een belangrijke graatmeter van de economische ontwikkeling.  

Op Aruba is de werkloosheid overigens lange tijd verwaarloosbaar geweest; er was eerder een tekort aan 
arbeidskrachten getuigde de vele werknemers die uit het buitenland zijn gehaald. CBA schat in dat op dit moment 
3500 personen tot de groep structurele (langdurige) werklozen behoren. 
 
Amigoe 26-03-10: Eindelijk akkoord over publiekprivaat toerismefonds 
 
ORANJESTAD — De regering en toerismeorganisatie Ahata hebben gisteren een overeenkomst ondertekend om 
per 1 juli een fonds in te stellen, waaruit de promotie van het Arubaanse toerisme moet worden betaald. De 
verwachting is dat 20 miljoen florin per jaar extra (totaal rond de 50 miljoen) voor promotie beschikbaar komt. Dat 
extra geld komt onder andere door verhoging van de logeerbelasting. 

De belasting is nu 8 procent; de overheid heft 6 procent en Ahata een additionele 2 procent. De opbrengst 
daarvan gaat nu in het gezamenlijke publiekprivate fonds dat Aruba Tourism Marketing Fund 2010 (ATMF) heet. 
Vanaf 1 april wil de overheid bovendien de logeerbelasting verhogen met 1,5 procent. Of dat lukt, is afhankelijk 
van het parlement dat de belastingwijziging nog moet goedkeuren, aldus Toerismeminister Otmar Oduber (AVP). 
Omdat de belasting niet meer in de centrale overheidspot terecht komt, is het fonds jaarlijks verzekerd van een 
bedrag tussen de 48 tot 52 miljoen florin, zegt hij. ―We kunnen dat bedrag snel investeren in de toerismemarkten, 
in plaats van zoals vroeger voortdurend de discussie te moeten aangaan over een begroting die tussen de 28-31 
miljoen florin bedroeg.‖ 

Historische dag 
Tijdens de ondertekening spraken beide partijen van een ‗historische dag‘ voor de Arubaanse industrie. De 
overheid en private sector praten al tientallen jaren over het invoeren van een dergelijk marketingfonds. Van 
overheidszijde (ATA) is al die tijd de klacht geweest dat ze niet snel over de financiële middelen kan beschikken 
om te investeren in promotie. Dat is vooral van belang als wordt gesignaleerd dat bepaalde toerismemarkten 
teruglopen. Ahata wilde het fonds ook al heel lang, maar onderhandelingen met de overheid liepen steeds uit op 



niets, omdat men het niet eens werd over de zeggenschap over het fonds. De overheid zou lange tijd een grotere 
vinger in de pap willen hebben, terwijl Ahata het fonds juist op een wat grotere afstand van de overheid wilde.  

Bestuur 
Het bestuur van het nieuwe marketingfonds wordt nu gevormd door Ahata en de regering, totdat ATA vanaf 1 
januari volgend jaar wordt verzelfstandigd. Tijdens de overgangsfase van 1 juli tot en met 31 december van dit 
jaar moet dus rechtstreeks worden gerapporteerd aan de minister van Toerisme. Daarna zal het bestuur worden 
gevormd door een onafhankelijke toerismebureau en door Ahata, aldus Oduber.  

De beslissing om de logeerbelasting die de overheid int, rechtstreeks in het toerismefonds te storten, was niet 
‗gemakkelijk voor de minister van Financiën‘, zegt de Toerisme-minister. ―Hij kan er dus niet meer op rekenen en 
dat betekent dat hij een nog strengere discipline moet hebben in het beleid en binnen Directie Financiën. Maar 
het is een beslissing ten gunste van de welzijn van heel het land.‖ Ahata-directeur Jim Hepple zegt dat met het 
fonds eindelijk jaarlijks kan worden berekend hoeveel geld in welke markt kan worden gestoken. ―Dat is vooral 
welkom in deze tijd van economische teruggang. We zijn, net als andere toerismebestemmingen, aan het vechten 
tegen de recessie die bovendien langer lijkt aan te houden. Dat betekent dat we onze markten nog efficiënter en 
effectiever moeten benaderen.‖ 

 
Amigoe 30-03-10: Aruba hoopt op Nederland voor dialoog met Petrobras 
 
ORANJESTAD — De Nederlandse regering gaat op verzoek van Aruba bij de Braziliaanse regering en 
oliemaatschappij Petrobras aankloppen om zo te zorgen dat Petrobras weer interesse krijgt in de raffinaderij in 
San Nicolas. Dat heeft premier Mike Eman (AVP) vandaag gezegd in een persconferentie over zijn werkbezoek 
aan Nederland.  
Tijdens dat bezoek heeft Eman gesprekken gehad met de Nederlandse CDA-ministers Maxime Verhagen van 
Buitenlandse Zaken en Camile Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Zij beloofden om bij de aankomende 
handelsmissie (5 tot en met 10 april) ‗er alles aan te doen‘, aldus de premier, zodat de ‗deuren weer opengaan 
voor een dialoog met Petrobras‘. ―Er zijn natuurlijk geen garanties. Maar als het alleen al lukt om de deur weer te 
openen en de dialoog op te starten, dan gaan we weer het proces van een alternatief in.‖ Met een alternatief 
bedoelt Eman dat de raffinaderij weer gaat produceren. Dat kan volgens hem doordat Petrobras de raffinaderij 
koopt, een partnership aangaat met Valero dan wel met Valero een raffinageovereenkomst sluit. De Arubaanse 
regering hoopt dat met name de zware, economische delegatie waarmee minister Eurlings gaat, invloed heeft op 
de houding van de Braziliaanse regering dan wel oliemaatschappij. ―We beginnen op het punt dat Petrobras 2 
jaar geleden het eiland heeft verlaten en geen interesse heeft in de raffinaderij. We moeten er alles aan doen dat 
hun negatieve houding weer positief wordt .‖ Eman zegt ook een beroep op de Nederlandse ministers te hebben 
gedaan om zodra de deur bij Petrobrass weer openstaat, de Arubaanse minister Mike De Meza kan aanschuiven 
in Brazilie voor een ‗follow up‘. 
 
Amigoe 30-03-10: ‘Meer onderzoek nodig naar oorzaak verbetering koopkracht’  
 
ORANJESTAD — Om definitief te stellen dat de koopkracht is verbeterd dankzij de verlaging van de belasting op 
de bedrijfsomzetten (bbo), is meer onderzoek nodig. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kijkt daarom 
met interesse uit naar een onderzoek van de Centrale Bank van Aruba (CBA).  

Dat zegt CBS-directeur Martijn Balkestijn in een gesprek met Amigoe. Deze krant sprak met hem over de 
prijsverlagingen die CBS in januari constateerde in 51 procent van alle producten die tot de eerste 
levensbehoeften worden gerekend. De minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur Michelle 
Winklaar (AVP) zei eind vorige week tijdens een persconferentie, dat deze prijsverlagingen een gevolg zijn van de 
verlaging van de bbo. Normaal gesproken neemt CBS namelijk een prijsverandering waar in 7 tot 8 procent van 
de producten en blijft de overige ruim 80 procent in prijs gelijk.  

Centrale Bank 
Ook de Centrale Bank constateert een verlaging van de consumentenprijsindex (cpi). De index stond in januari 
2010 0,5 procentpunt lager dan de cpi van december 2009. De Centrale Bank onderzoekt of deze verlaging van 
de cpi kan worden toegeschreven aan de verlaging van de bbo. In haar maandverslag over december 2009 
constateert CBA verder dat de cpi van januari 2010 een inflatie aangeeft van 6,3 procent, vergeleken met een 
negatieve inflatie van -3,2 procent in januari 2009. Volgens de Bank worden de prijsstijgingen over januari 2010 
veroorzaakt door de toename van de tarieven van water en elektriciteit.  

Balkestijn wacht het onderzoek door de Bank graag af. ―Dat de prijzen zijn verlaagd, is gebleken uit onze analyse. 
Maar dat wil nog niet zeggen dat de koopkracht inderdaad is verbeterd. De CBS-directeur gaat ‗heel ver mee in 
de stelling van minister Winklaar‘, maar ziet toch graag extra wetenschappelijk bewijs hiervoor. ―Dat zouden we 
bij CBS kunnen onderzoeken als de minister daartoe opdracht geeft. Die opdracht ligt er nog niet, en daarom zijn 
we benieuwd naar de resultaten van het onderzoek van de Centrale Bank.‖  



Koopkracht 
CBS onderzoekt elke maand de prijzen van ruim 3000 verschillende producten. Deze producten, zoals eten, 
kleding en brandstof, maken deel uit van de eerste levensbehoeften. Uit de analyse is gebleken dat vanaf het 
moment dat de bbo op 1 januari met 1,5 procent omlaag ging, 51 procent van de producten in prijs zijn verlaagd. 
―Maar deze prijsverlagingen hoeven niet sec te betekenen dat mensen meer koopkracht hebben. Niet iedereen 
merkt de prijsverschillen. Daarvoor moet ook worden gekeken naar onder andere het inkomen van mensen en de 
samenstelling van het huishouden‖, legt Balkestijn uit. ―Het CBS in Nederland kan deze gegevens wel 
combineren en op basis daarvan uitspraken doen. Maar op Aruba beschikken we niet over deze informatie.‖ 
 
Amigoe 30-03-10: Ook regering wil stop bouw Ritz-Carlton  
 
ORANJESTAD — De Arubaanse regering zit op één lijn met de AVP-fractie over de komst van het hotel Ritz-
Carlton. Dit zei premier Mike Eman (AVP) naar aanleiding van vragen over een motie die de fractie in de maak 
heeft om de bouw van het vijfsterrenhotel stil te leggen.  
De premier zei ook dat hij een parlementaire enquête over Ritz-Carlton, zoals PDR nu voorstaat, een goed 
initiatief vindt. ―De enquête moet dan ook gaan over alle andere terreinen die zijn uitgegeven door de vorige 
minister van Infrastructuur, Marisol Lopez-Tromp.‖ 
Over Ritz-Carlton zegt de premier dat deze volgens hem nog geen bouwvergunning heeft. Eman zegt nu samen 
met het parlement ‗het hoofd te breken‘ hoe onder de erfpachtovereenkomst uit te komen. ―Deze regering heeft 
een erfpachtcontract geërfd van het vorige kabinet, met grote gevolgen voor Aruba. Samen met het parlement 
zijn we aan het uitzoeken in hoeverre wij daadwerkelijk gebonden zijn aan deze contracten. Daarin zitten we dus 
op één lijn‖, aldus Eman. De premier wijst erop dat de regering adviezen kreeg van advocatenkantoor Halley-
Blaauw-Navarro. Hun eerste adviezen gaven aan dat de erfpachtakte en het traject van drie jaar, dat de vorige 
regering al met Hotelco had doorlopen, ervoor zorgen dat Aruba niet onder haar verplichtingen met Ritz-Carlton 
kan uitkomen zonder een miljoenenclaim.  
―Als jurist kun je ook met een beetje gezond verstand zien dat Aruba heel erg gebonden is aan deze contracten‖, 
meent Eman.  
De minister-president stond tevens stil bij de keuze van de regering om bij dit specifieke advocatenkantoor advies 
te vragen over het contract met Ritz-Carlton. ―Dit kantoor heeft miljoenenclaims van zowel hotelbouwer Urbinas 
Fuentes en Trias Resort tegen het Land Aruba in haar portefeuille. Dat feit zorgt ervoor dat juist zij weten hoe 
rechters in zaken beslissen waarbij de regering eerder hardgemaakte toezeggingen alsnog intrekt‖, aldus de 
premier. Toch zegt Eman geen probleem te hebben met de wens van de AVP-fractie om bij een ander 
advocatenkantoor advies in te winnen. 
 
 
Diversen 
 
Amigoe 09-03-10: Arubaanse stichting in Nederland 
 
ORANJESTAD — Roy Kelly heeft in Nederland de stichting Arubiano opgericht. Kelly is de zoon van Shon Pa 
Kelly en broer van tumbakoning 2010 Jeffrey Kelly.  
Hij heeft de stichting opgericht samen met drie andere bestuursleden. Dat zijn Ina Maduro als penningmeester, 
Vanessa Kelly als secretaris en Addonsito Croes als bestuurslid. De vier leden hebben allemaal ervaring met het 
promoten van de Arubaanse cultuur in het buitenland. Ze willen via de stichting de Arubaanse cultuur in 
Nederland verder onder de aandacht brengen.  
Eén van hun hulpmiddelen is een website, die via twee verschillende urls te bereiken is: www.arubiano.eu en 
www.stichtingarubiano.com. De website is tweetalig, in het Nederlands en in het Papiaments, en bevat zinvolle 
informatie over Aruba en Nederland. De informatie is vooral nuttig voor Arubanen die tijdelijk in Nederland gaan 
wonen, en tips over Nederland kunnen gebruiken, maar ook willen weten wat zich op Aruba afspeelt.  
Behalve de lancering van de website gaat de stichting een prijs uitreiken aan mensen die de Arubaanse cultuur in 
Nederland hoog weten te houden. De stichting zal ook getalenteerde Arubaanse schrijvers helpen om hun werk 
onder de aandacht te brengen. Arubanen die suggesties hebben voor activiteiten van de stichting, kunnen deze 
altijd doorgeven. Via de website kan contact worden gelegd met de vier bestuursleden. 
 
Amigoe 09-03-10: Los Angeles zusterstad 
 
ORANJESTAD — Tijdens het bezoek aan Los Angeles is de minister van Toerisme, Arbeid & Transport Otmar 
Oduber (AVP) overeengekomen om een zogeheten Sister City Act te gaan sluiten.  
Dit samenwerkingverband houdt onder meer in dat er rechtstreekse vluchten tussen Aruba en de Amerikaanse 
stad moeten komen. Ook op het gebied van alternatieve energie moet er kennis en informatie worden 
uitgewisseld. Volgens Oduber doet Los Angeles veel op dit gebied. Een meerderheid van de kantoren in de 
Amerikaanse stad is voorzien van zonne-energiepanelen. Aruba kan van die kennis profiteren, aldus de minister. 
De Sister City Act moet nog worden uitgewerkt. Volgens Oduber zal de stadsraad van Los Angeles zich hierover 
buigen. Daarna wordt de overeenkomst voor behandeling naar het parlement gestuurd. 
 

http://www.arubiano.eu/
http://www.stichtingarubiano.com/


Amigoe 09-03-10: Boekhandel Mariska failliet 
 
ORANJESTAD — Na 51 jaar boekenverkoop is familiebedrijf Mariska vanochtend door de rechter failliet 
verklaard. Vijf werknemers, die al maanden geen salaris hebben ontvangen, hadden het bedrijf voor de rechter 
gedaagd. Het bedrijf bood ‗geen verweer‘ tegen de faillissementsaanvraag. Vandaag of morgen wordt een curator 
benoemd die het bedrijf onder zijn hoede neemt. Dan wordt duidelijk of de boekhandel voorlopig open kan blijven 
of dat de winkel wordt gesloten. Het personeel is sinds afgelopen vrijdag niet meer aan het werk. Ze zijn door de 
boekhandel geschorst. De rechter merkte bij de uitspraak van het faillissement op dat hij ‗het heel erg vindt dat 
bedrijven die al meer dan 45 jaar bestaan, de deuren moeten sluiten‘, aldus de advocaat. Recentelijk werden ook 
videotheek Marathon en mediabedrijf The News failliet verklaard. Vorig jaar sloot bouwketen Brenchies na 75 jaar 
haar deuren in verband met faillissement. 
 
Amigoe 12-03-10: Orbitz manager blogt positief over Aruba 
 
ORANJESTAD — Ian Ross, topmanager bij reiswebsite Orbitz, noemt Aruba zijn favoriete Caribische 
bestemming. Hij stelt dit in zijn persoonlijke blog op de reiswebsite. 
Ross komt al vijf jaar jaarlijks met zijn vrouw en twee tieners naar ons eiland en geniet hier van een welverdiende 
vakantie. ―Als het om vakanties gaat, begint alles met het strand‖, schrijft hij in zijn blog. ―We zijn op veel 
verschillende soorten familievakanties geweest, maar veruit het populairst zijn de strandbestemmingen. We 
vinden het heerlijk om gewoon op het strand te zitten, spelen en wandelen.‖  
De topmanager verblijft al vijf jaar in het Marriott hotel en is daar naar eigen zeggen meer dan tevreden over. ―Het 
Aruba Marriott Resort is echt ons thuis weg van huis.‖ Ook het strand voor het hotel valt goed in de smaak bij de 
familie Ross. ―Marriott heeft het beste schoonste en grootste strand. Aangezien mijn zoon en ik slechts korte tijd 
in de zon kunnen liggen (zelfs onder de palapas), maken we ten volle gebruik van alle watersportmogelijkheden‖, 
aldus Ross in zijn blog. ―Er is voor ons allen iets te doen.‖ 
Het Marriott hotel noemt de blogs van de Orbitz topmanager een ‗enorm compliment‘ voor het resort en Aruba. 
 
 
Amigoe 26-03-10: Volkstelling in 2010  
 
ORANJESTAD — Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat dit jaar een algemene volks- en 
woningtelling houden. De telling, die Censor Aruba 2010 wordt genoemd, vindt plaats in de periode van 29 
september tot 6 oktober 2010.  
Volgens aanbevelingen van de Verenigde Naties (VN) moeten alle landen ter wereld tenminste elke tien jaar een 
algemene volks- en woningtelling houden. Voor Aruba wordt het de vijfde keer dat deze informatie wordt 
vergaard. In de census wordt gekeken naar thema‘s zoals woning, onderwijs, arbeid en sociale bijstand. Een 
census is een waardevol instrument voor de publieke en private sector, maar ook voor scholen en voor personen 
in economische en sociale sector die hun werk baseren op de data die door de census worden vergaard. 
Voordat de telling in september en oktober plaatsvindt, zal CBS een proeftelling houden. Deze vindt plaats van 15 
tot 20 april. Daarin wordt getest of alle getroffen voorbereidingen voor de algemene telling wel goed zijn. Ook 
wordt gekeken of de organisatie eromheen goed loopt, zoals de organisatorische structuur en de vragenlijsten.  
Na de proeftelling zal CBS meer informatie verstrekken over de census en wat de bevolking kan verwachten. 


