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TEN GELEIDE  

Hierbij ontvangt u de maart 2015-editie van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante berichten 
over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. In maart hadden de media nog steeds veel aandacht voor de 
financiële situatie. Eind maart verleende het parlement goedkeuring aan de begroting van de Staten voor het 
dienstjaar 2015. Er was ook interessant nieuws op economisch vlak met o.a. het bericht dat er nieuwe 
gesprekken zijn over de raffinaderij en over de aankomende beslissing van Repsol over proefboringen naar 
aardgas. Daarnaast waren ook berichten over de hub-functie van Aruba voor bedrijvigheid naar de regio. Zo 
begint Seaway Heavy Lifiting uit Zoetermeer vanuit Aruba aan de bouw van een platform voor Venezuela. De 
haven van Amsterdam heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Aruba voor de 
modernisering van de Arubaanse haven en om de strategische ligging van Aruba te benutten. Op 
onderwijsgebied is een voorstel ingediend over aanpassing van het voortgezet onderwijs ten opzichte van 
Nederland, maar waarbij de examens gelijk blijven. 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!  
 
Extra bericht!  
 
Hierbij herinneren wij u aan de lezing door oud-min ister Laurens Jan Brinkhorst over ‘De geopolitieke 
meerwaarde van Aruba in het Koninkrijk’ op dinsdag 21 april 2015 in Nieuwspoort. U wordt verzocht zich  
vóór 18 april a.s. te melden bij GNA-bestuurslid Al win Toppenberg. 
 
 

Koninkrijk- en EU-relaties 
 
Amigoe 02-03-15: Nieuwe consul Venezuela 
 
ORANJESTAD — Hij is eind vorige week gearriveerd nada t hij eerst een bezoek had gebracht aan Den 
Haag: de nieuwe consul van Venezuela op Aruba. Aliri o de Jesús Mendoza Galué ontving in Den Haag 
zijn accreditatie van Gevolmachtigd minister Alfons o Boekhoudt. 
 
De kersverse consul werd hier welkom geheten door Edwin Abath, de nieuwe directeur van Dienst Buitenlandse 
Betrekkingen. De vorige consul was Jesus Arias Fuenmayor, die halverwege vorig jaar vertrok naar Costa Rica 
waar hij nu ambassadeur is. Daarna was sprake van de aanstelling van oud-generaal Hugo Carvajal, bijnaam ‘El 
Pollo’, als opvolger van Fuenmayor. Carvajal wordt echter door de Amerikaanse autoriteiten ervan verdacht 
medeplichtig te zijn in drugshandel door de Colombiaanse paramilitaire organisatie FARC. Hij werd aangehouden 
op Aruba en vastgehouden voor uitlevering. Carvajal bleek echter diplomatieke immuniteit te genieten, werd 
vrijgelaten en op het vliegtuig gezet naar Venezuela. 
 
Amigoe 04-03-15: Jeroen Boudestijn nieuwe woordvoer der VNO 
 
ORANJESTAD — Jeroen Boudestijn (28) vervangt per 1 ap ril Diederik ten Holder als woordvoerder van de 
Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO). De k omende drie jaar is Boudestijn onder meer 
verantwoordelijk voor communicatie met de pers.   
De afgelopen jaren werkte hij als beleidsadviseur voor de Nederlandse overheid in St. Eustatius. Daarvoor was 
Boudestijn beleidsadviseur van de gemeente Rotterdam. Ten Holder is, na bijna drie jaar op Aruba werkzaam te 
zijn geweest, vorige week teruggekeerd naar Nederland. Boudestijn werkt vanaf volgende maand voor de nieuwe 
vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Henk Brons. Deze vertegenwoordiger 
werd in oktober vorig jaar benoemd door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Hij begon officieel op 1 januari 2015. Brons volgde Gerard van der Wulp op, die met pensioen is gegaan. 
 
Amigoe 19-03-15: Toelatingseisen Amerikanen gelijk aan Nederlanders  
 
ORANJESTAD — Directie Beleid, Toelating en Integratie  Vreemdelingen (Dimas) verstrekte onlangs voor 
het eerst een zogenaamde Verklaring van Rechtswege na vijf jaar aan een Amerikaans staatsburger. 
Hiermee volgt Dimas de uitspraak van het Gemeenscha ppelijk Hof op die vorig jaar december bepaalde 
dat Amerikaanse staatsburgers gelijkgesteld moeten worden aan Nederlanders als het gaat om wonen en 
werken. 
 



Dit recht wordt ontleend aan het Amerikaans-Nederlands Vriendschapsverdrag van 1956 en kwam vorig jaar naar 
voren in een zaak op St. Maarten. Daarin deed een Amerikaanse burger het verzoek om toegelaten te worden tot 
dat eiland door middel van een Verklaring van Rechtswege gebaseerd op het Vriendschapsverdrag. Het 
Gemeenschappelijk Hof oordeelde in december vorig jaar dat staatsburgers van de Verenigde Staten (VS) 
inderdaad mogen wonen en werken op St. Maarten en dat zij dezelfde rechten en voordelen genieten als 
Nederlandse burgers. 
 
Aanpassing 
Het verdrag geldt ook voor Aruba. En Aruba is, net als Curaçao, aan dezelfde wetgeving gebonden als St. 
Maarten. Alle drie de eilanden hebben de status van Overzeese Landen en Gebiedsdelen. Daarom kondigde 
Integratie-minister Benny Sevinger 2 februari van dit jaar dan ook aan om de regels voor toelating van deze 
doelgroep aan te passen in de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). En sinds vorige week vrijdag 
wordt de nieuwe werkwijze in uitvoering gebracht. Toen ontving de Amerikaanse Wade na vijf jaar haar 
permanente verblijfsvergunning. 
 
Vijf of tien 
Nederlanders en nu dus ook Amerikanen, die langer dan vijf jaar onafgebroken in Aruba met een vergunning zijn 
toegelaten, ontvangen vervolgens een Verklaring van Rechtswege. Dat betekent een einde aan het jaarlijks 
indienen van aanvragen voor een tijdelijke vergunning. Voor niet-Nederlanders geldt een periode van tien jaar. 
Personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, krijgen in principe drie keer achter elkaar een 
vergunning. Deze termijn kan op verzoek van een werkgever, telkens met een jaar verlengd worden. En niet-
Nederlanders moeten bij het aanvragen van hun vergunning een waarborgsom storten. 
 
Europa 
In 2014 werd er door de rechtbank in St. Maarten ook beslist dat burgers uit alle 27 andere Europese lidstaten 
hetzelfde behandeld moeten worden als Europese Nederlanders. St. Maarten mag geen onderscheid meer 
maken tussen deze migranten wanneer zij zich in het land willen vestigen. Het gerecht baseerde deze uitspraak 
toen ook op het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, en op Europese Regelgeving. Advocaat Gabri de 
Hoogd liet toen aan Amigoe weten dat die uitspraak zeer waarschijnlijk ook gevolgen voor Aruba zou hebben. 
 

Amigoe 19-03-15: Geen reden voor angst militair ing rijpen Venezuela 
 
ORANJESTAD — De lokale marine is zich niet specifiek aan het voorbereiden op een mogelijk 
escalerende situatie tussen Venezuela en Aruba of Am erika en Venezuela, zoals onlangs in een 
Nederlands artikel werd gesteld. Luuk Voortman, kapi tein der mariniers, vertelt vanochtend in een 
gesprek met Amigoe dat Aruba nog niet bang hoeft te  zijn dat de onrust van Venezuela overslaat naar he t 
Caribisch gebied. “Daar is tot nu toe geen enkele a anleiding voor.” 
 
In het Nederlands Dagblad verscheen afgelopen dinsdag een artikel met de kop ‘Mariniers op Aruba staan op 
scherp’. In het artikel wordt gesuggereerd dat de Nederlandse mariniers op Aruba klaar staan om direct in te 
grijpen als de onrust van Venezuela over slaat naar het Caribisch gebied. Tweehonderd mariniers zouden kunnen 
worden ingezet om ‘à la minute Nederlanders uit Venezuela weg te halen.’ Kapitein Voortman ontkracht deze 
bewering. “Onze mariniers worden op het moment niet specifiek getraind op de situatie omtrent Venezuela.” Wel 
legt Voortman uit dat de marine bezig is met het maken van plannen om lokale instanties alert te maken en te 
laten anticiperen op mogelijke situaties als de onrust in Venezuela doorzet. “Hierbij kijken we naar de meest 
waarschijnlijke en de meest gevaarlijke situatie die kan ontstaan. Het meest waarschijnlijke richt zich voornamelijk 
op de vraag hoe wij als eiland een grote stroom vluchtelingen uit Venezuela kunnen opvangen en noodhulp 
kunnen bieden. De raffinaderij, WEB en de haven zijn voor ons belangrijke key-objecten waar, bij mogelijke 
dreiging, goederen afgeleverd kunnen worden.” Het meest gevaarlijke gaat volgens de kapitein over een mogelijk 
militair ingrijpen in Venezuela. “Maar daar is tot nu toe nog geen enkele sprake van.” 
 
Geen verrassing 
Naar aanleiding van het verschenen verhaal in het Nederlands Dagblad werden er twee dagen geleden 
Kamervragen gesteld aan Defensieminister Hennis Plasschaert (VVD). Ook daar werd volgens Voortman gesteld 
dat Aruba zich nog geen zorgen hoeft te maken. Maartje van der Maas, woordvoerder van Defensie, stelt dat het 
artikel in het Nederlands Dagblad niet klopt en zo onnodig voor onrust heeft gezorgd. “Het artikel in het 
Nederlands Dagblad is uit zijn context getrokken. Het verhaal is verschenen naar aanleiding van een artikel in het 
defensieblad Alle Hens, waarin een opsomming van gebieden wordt gegeven waar het in de wereld onrustig en 
onveilig is. Dat Venezuela bij één van die gebieden hoort, is geen verrassing.” 
 
Het artikel in Alle Hens betreft een column van luitenant-generaal der mariniers en Commandant 
Zeestrijdkrachten, Rob Verkerk. Verkerk schrijft in zijn artikel dat er zich ook gevaren aan de grenzen van ons 
koninkrijk voordoen, zoals Aruba. In de column wordt er nergens gesproken over het feit dat de marine getraind 
wordt om in te grijpen in Venezuela of zich klaar maakt om Nederlanders uit Venezuela te evacueren. Wel wordt 
op het moment een deel van de lokale marinierseenheid getraind in Amerika om op te treden tegen ‘geweld in het 
hoogste spectrum’ ofwel daadwerkelijke oorlogssituaties. Kapitein Voortman en woordvoerder Maas benadrukken 
beiden dat deze training niets te maken heeft met de huidige onrust in Venezuela, maar slechts onderdeel is van 



het reguliere oefenprogramma dat jaarlijks terugkeert. 
 
Venezuela 
Al lange tijd is de politieke situatie in Venezuela onstabiel. Onlangs noemde de Amerikaanse president Barack 
Obama, Venezuela een ernstige bedreiging voor omliggende gebieden en kondigde nieuwe sancties aan tegen 
het land. Als reactie kocht Venezuela afgelopen dinsdag een pagina in de New York Times, waarop het land een 
persoonlijke brief aan het Amerikaanse volk publiceerde. In deze brief is te lezen dat Venezuela geen bedreiging 
vormt voor de Verenigde Staten en dat Barack Obama zijn sancties moet intrekken. Op de vraag of door de 
huidige houding van Amerika, de dreiging voor Aruba is vergroot, reageren Voortman en Maas beiden: “Dat 
kunnen wij niet zeggen. Dat moet men in Nederland bepalen. Wel kunnen we stellen dat er tot nu toe geen enkele 
reden is om bang te zijn voor Venezuela.” 
 
Amigoe 20-03-15: Premier benieuwd naar effect Neder landse verkiezingen op 
Aruba  
 
ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) is benieuwd wat voor  impact de uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen in Nederland zal hebben op de rel aties binnen het Koninkrijk. Afgelopen woensdag 
werd D66 de grote winnaar terwijl VVD en PvdA terrein verliezen. De uitslag heeft niet alleen 
consequenties op provinciaal niveau maar ook voor d e samenstelling van de Eerste Kamer. 
 
De premier benadrukt dat zijn kabinet altijd belang heeft gehecht aan een goede relatie met het Koninkrijk. “Ook 
toen we op bepaalde momenten verschillen van mening hadden over de autonomie, bleef altijd de gezamenlijke 
visie voor een Koninkrijk overeind.” Volgens Eman heeft een verkiezingsuitslag in Nederland altijd invloed. “Maar 
in heel Nederland, ongeacht de regerende partij, is groot respect voor de regering hier die gekozen heeft voor 
een visie die ten goede komt aan alle delen van het Koninkrijk.” De premier feliciteert de winnaars en zal de 
komende dagen uitkijken naar het effect van de verkiezingen. Hij is in elk geval tevreden dat zusterpartij CDA 
terug is als een van de grootste partijen van Nederland. Ook het feit dat D66 terrein heeft gewonnen, ziet Eman 
als positief. “Zij zijn vrienden van Aruba.” 
 
Met vijf zetels winst in de Eerste Kamer is D66 de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. De partij 
wist 12,3 procent van de stemmen binnen te halen is daarmee de derde partij geworden. VVD blijft de grootste 
partij maar verliest ten opzichte van 2011 drie zetels in de Eerste Kamer. De PvdA verliest zes zetels. 
 

Financiën en economie 
 
Amigoe 05-03-15: Overheid heeft onvoldoende geïnves teerd en te veel 
uitgegeven 
 
ORANJESTAD — Het tekort dat heeft gezorgd voor de hui dige overheidsschuld is vooral het gevolg van 
een toename van consumptieve uitgaven van de overhe id en niet van gestegen overheidsinvesteringen. 
Tussen 2009 en 2014 groeiden de overheidsuitgaven m et 21,5 procent terwijl belastingen en sociale 
afdrachten slechts met 12,5 procent stegen. Investe ringen werden nauwelijks gedaan en de investeringen  
die er waren, kwamen vooral uit investeringsfonds F DA. 
 
Deze kritiek komt uit de koker van het College financieel toezicht (Cft). Cft-voorzitter Age Bakker was onlangs te 
gast bij de Universiteit van Aruba (UA) en hield een lezing over de financiële situatie van Aruba en de rol die een 
toezichthouder speelt. Bakker vertelt dat via FDA jaarlijks ongeveer 60 miljoen florin aan investeringen is gedaan 
tussen 2009 en 2014. “Desondanks komen de overheidsinvesteringen uit op een magere 1,5 procent van het 
bruto nationaal product.“ Uitgaven werden vooral gedaan op het gebied van ambtenaren. De kosten voor 
overheidspersoneel namen met 20 procent toe, zowel door een toename van het aantal ambtenaren als door 
salarisverhogingen. Bovendien namen rentebetalingen op de overheidsschuld zelfs met 50 procent toe. Dat 
benadrukt dat deze betalingen nu onderdeel zijn geworden van het probleem, stelt Bakker. 
 
De regering heeft blijkbaar besloten om consumptieve uitgaven te verhogen om de economie draaiende te 
houden, in plaats van eenmalige investeringen te doen die de potentiële groei na de crisis hadden kunnen 
vergroten. “De nadruk op consumptie verklaart waarom het bezuinigen op uitgaven na de crisis nu zo’n uitdaging 
is.” 
 
Kredietwaardigheid 
Een van de gevaren van een hoge schuld is de kredietwaardigheid van het land. Momenteel heeft Aruba al de 
laagste kredietrating van het Koninkrijk, ongeveer vergelijkbaar met die van St. Maarten. De landenrating geeft 
aan hoeveel vertrouwen de internationale geldmarkt heeft in de capaciteit van een land om terug te betalen. 
Volgens het Cft is een belangrijke factor die ervoor zorgt dat Aruba’s rating nog niet verder is gedaald, het feit dat 
het land onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden. “Zowel Standard and Poor’s als Fitch zeggen dat 
expliciet”, legt Bakker uit. De politieke stabiliteit die dit met zich meebrengt is van groot belang voor de financiële 



markt. “Het belang van de verwachting dat het Koninkrijk zal voorkomen dat individuele landen gaan wanbetalen, 
mag niet worden onderschat. Geld is naar verwachting relatief veilig hier. Een direct voordeel dus van het deel 
uitmaken van het Koninkrijk.” 
 
Amigoe 10-03-15: ‘Gesprekken op hoog niveau gaande over heropening 
raffinaderij’ 
 
ORANJESTAD – Het vorige week in gang gezette actiepla n genaamd Ora Cero van oppositiepartij MEP, 
staat even op een laag pitje. Volgens MEP-leider Evely n Wever-Croes wordt inmiddels op hoog niveau 
gesproken over de heropening van de raffinaderij. 
 
Dat laat Croes vanochtend aan Amigoe weten. “We hebben nog geen officieel antwoord. Maar wij zijn 
geïnformeerd dat er thans gesprekken gaande zijn op hoog niveau inzake de heropening van de raffinaderij.” De 
partij heeft daarom een ‘afwachtende houding’ ingenomen. “Wij willen geen roet in het eten gooien, maar blijven 
wel alert.” 
 
Verloren hoop 
Ondanks dat er nog geen officiële reactie is op de brieven die MEP verstuurde naar de overheid met daarin hun 
eis om direct de ontmanteling van Valero te stoppen en meer inzet te tonen voor de heropening van de 
raffinaderij, is MEP tevreden. Ze heeft het idee dat de eerste fase van Ora Cero, de demonstratie voor Valero 
afgelopen week, gewerkt heeft. Een tweede actie is voorlopig dus even van de baan. Maar handtekeningenacties 
en bijeenkomsten in de buurten van San Nicolas ‘om mensen te informeren’ gaan gewoon door, laat Croes 
weten. “Want in San Nicolas zelf heeft men alle hoop verloren, dus hier gaan wij mee verder.” 
 

Amigoe 14-03-15: Repsol: ‘Besluit proefboringen Aru ba eind dit jaar’ 
 
ORANJESTAD — Energiemaatschappij Repsol neemt eind van  dit jaar een definitieve beslissing over 
proefboringen naar aardgas in Arubaanse wateren. Wi lly Hernández, algemeen manager van de Spaanse 
energiemaatschappij op Aruba, verwacht vanaf mei of  juni te beginnen met de analyse van de data van de  
driedimensionale metingen van de zeebodem ten noord en van het eiland. 
 
Dat meldt Ariën Rasmijn voor het Caribisch Netwerk. Vorig jaar juli, augustus en september vonden de 
driedimensionale metingen plaats. Repsol beperkte deze metingen bewust tot de zee ten noorden van Aruba. Die 
metingen worden nu verwerkt naar data. De algemeen manager verklaart dat op grond van die data een besluit 
genomen kan worden. Op 20 december loopt de termijn van deze derde fase in de exploratie naar mogelijke 
delfstoffen af. Dan krijgt Compania Arubiano di Petroleo (CAP), het Arubaanse staatsoliebedrijf dat Repsol de 
concessie voor de exploratie heeft gegund, te horen of er ook daadwerkelijk proefboringen zullen plaatsvinden. 
Hernández zegt dat als er daadwerkelijk wat wordt gevonden, het naar alle waarschijnlijkheid aardgas zal zijn. 
 
Olieprijzen 
De fluctuerende olieprijzen van de laatste tijd hebben geen invloed hebben op de besluitvorming. “Het gaat puur 
om het risico en om het potentieel van wat eventueel wordt gevonden. Natuurlijk kan ons budget worden 
aangepast maar dat zal met andere factoren te maken hebben”, aldus Hernández. Repsol, dat onder meer ook 
het nabijgelegen gasveld Perla bij het Meer van Maracaibo exploiteert, heeft tot nu toe tussen de 35 en 40 miljoen 
dollar geïnvesteerd in het zoeken naar delfstoffen. 
 
Amigoe 20-03-15: Aruba tijdelijke thuishaven Seaway  Heavy Lifting 
 
ORANJESTAD — Het Zoetermeerse bedrijf Seaway Heavy Li fting is ingehuurd door de overheid van 
Venezuela om werkzaamheden uit te voeren voor de bou w van een platform. Venezuela gaat gas winnen 
38,4 zeemijl ten zuiden van Aruba.  
In overleg met Directie Scheepvaart is door Dammers Group Company (DGC), gespecialiseerd in 
scheepsmanagement en agent van Seaway, Aruba als tij delijk thuishaven gekozen. En dat is positief voor 
de economie van Aruba volgens Transportminister Otm ar Oduber, zo laat hij weten in een bericht op 
Facebook. “Zowel de wissel van de bemanning vindt o p Aruba plaats en ook alle benodigdheden voor de 
bemanning, schepen en de kraan worden op Aruba inge kocht.” Het project gaat vooralsnog tussen de 9 
en 12 weken duren. 
 
Amigoe 24-03-15: MOU getekend met Havenbedrijf Amst erdam voor 
modernisering haven 
 
ORANJESTAD — Havenbedrijf Amsterdam heeft afgelopen v rijdag een Memorandum of Understanding 
(MoU) ondertekend met Aruba. De intentieverklaring moet leiden tot ‘brede samenwerking’ tussen het 
havenbedrijf en de Arubaanse haven. De MoU werd ond ertekend door Dertje Meijer, president-directeur 



van Havenbedrijf Amsterdam, premier Mike Eman en min ister Mike de Meza van Economische Zaken, 
Communicatie, Energie en Milieu. 
 
Met de overeenkomst is de intentie vastgelegd om samenwerkingsmogelijkheden tussen Havenbedrijf 
Amsterdam en Aruba verder te onderzoeken en te verkennen. Onder het motto ‘port of partnership’ wil 
Havenbedrijf Amsterdam, in samenwerking met havenautoriteit APA kijken waar Aruba behoefte aan heeft en 
waar zij een rol bij kan spelen. Havenbedrijf Amsterdam president-directeur Meijer: “Think global, act local is 
hierbij de leidraad. Aruba ligt strategisch heel gunstig. Dit in combinatie met een goed ontwikkelings- en 
vestigingsklimaat maakt het land heel aantrekkelijk voor toeristen en internationale investeerders”. 
 
Het Havenbedrijf Amsterdam treedt in de voetsporen van andere Nederlandse bedrijven die activiteiten op Aruba 
hebben zoals Schiphol, TNO, de Rietveld Academie, het Scheepvaart en Transport College (STC), Pfixx Solar en 
Philips, zo laat Eman weten. Hij is bijzonder tevreden dat de belangstelling vanuit het Nederlandse bedrijfsleven 
voor Aruba in de lift zit. 
 
Port of Amsterdam International, onderdeel van Havenbedrijf Amsterdam, is gespecialiseerd in het adviseren bij 
en begeleiden van modernisering van haveninfrastructuur op duurzame wijze . De Amsterdamse haven is de 
vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het 
Noordzeekanaalgebied sloeg in 2014 ruim 97 miljoen ton goederen over waarvan circa 80 miljoen ton in de haven 
van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 60.000 mensen bij bedrijven in de haven of bij haven 
gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft 
de ambitie om op een duurzame en innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het 
havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, 
bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships werkt het Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met 
partners in het bedrijfsleven, stad en regio. 
 

Amigoe 24-03-15: Werkzaamheden containerhaven Barca dera op schema 
 
ORANJESTAD — Premier Mike Eman en minister van Economisc he Zaken, Mike Eman, brachten een 
bezoek aan de in aanbouw zijnde containerhaven in B arcadera. En werden door Figaroa en de L’Isle 
ingelicht over de stand van zaken. 
 
Volgens zowel Jossy Figaroa, directeur Aruba Ports Authority (APA) als Mike de L’Isle, directeur Aruba 
Stevedoring Company (Astec) lopen de constructiewerkzaamheden op schema. En dat betekent dat het gedeelte 
van APA eind juli klaar is. Astec moet volgens planning januari 2016 klaar zijn. 
 
Met de bouw van de nieuwe containerhaven wordt het containertransport en passagiersvervoer gescheiden. Nu 
leggen beide transporten aan in de haven van Oranjestad. De nieuwe containerhaven moet een moderne 
transporthaven worden die meer ruimte biedt aan grote containerschepen. De bedoeling is dat drie 
vrachtschepen tegelijk hun lading kunnen lossen. 
 
Nieuwe weg 
De regering wil met de nieuwe haven de economische activiteiten van Aruba vergroten en de infrastructuur 
tussen Barcadera en Oranjestad verbeteren. Inmiddels is hiervoor een nieuwe weg naar Seroe Tijsji aangelegd. 
De route is van de nieuwe containerhaven tot aan de hoofdweg tussen Oranjestad en San Nicolas. Deze 
vierbaansweg maakt deel uit van het voorbereidende werk voor de bouw van de zogeheten Green Corridor van 
Oranjestad naar San Nicolas. 
 
Amigoe 24-03-15: Raad van Advies negatief over Land sbegroting  
 
ORANJESTAD — De Raad van Advies (RvA) heeft negatief geadviseerd over het aanbieden van de 
Landsbegroting 2015 aan de Staten ter goedkeuring. D e begroting werd gisterochtend toch aan de Staten 
aangeboden. “De Raad kan zich...weliswaar verenigen  met de doelstelling van het onderhavige ontwerp 
doch niet met de inhoud...”, zo is te lezen in het advies. Reden voor het negatieve advies is vooral h et 
gebrek aan ‘inbedding van de begrotingsregels’ en h et feit dat er nog geen keuze is gemaakt voor de 
instantie die dit zal controleren. 
 
Volgens de RvA breekt de regering namelijk de eigen begrotingsregels door de invoering van de 
bestemmingsheffing AZV (Health Tax), de hieraan gerelateerde verlaging van de landsbijdrage AZV en de 
instelling van een investeringsfonds voor PPP-constructies (het Aruba Investment Fund - AIF) dat gevoed gaat 
worden door de voorgenomen transactietaks. Ook de oprichting van luchtverkeersbeveiliging (Ansa) doorbreekt 
de systematiek van het Balanced Budget Akkoord (BBA), aldus de Raad. Dit akkoord voorziet in een strikte 
scheiding van inkomsten en uitgaven, een nominaal uitgavenplafond van 1,35 miljard florin en een 
inkomstenkader van 1,15 miljard florin. Meevallers aan de inkomstenkant mogen niet leiden tot extra uitgaven en 
tegenvallende inkomsten hoeven evenmin te leiden tot extra bezuinigingen. 
 



Met de ‘constructies’ worden investeringen en bijdragen ‘buiten de begroting’ gehouden. “Van bezuinigingen aan 
de uitgavenkant op dit gebied is feitelijk dus geen sprake.” Als de constructies worden verwerkt conform de 
systematiek van het akkoord, zo stelt de Raad, dan wordt het uitgavenkader van 1,35 miljard wel overschreden.  
 
Bermudez reageert kort door te stellen dat de bestemmingsheffing op bedrijfsomzetten (Health Tax) ‘direct als 
inkomstenbron van zorgverzekeraar AZV zal dienen, en niet van het Land. “Het Land bekostigt het dan nog te 
verwachten tekort ten laste van de begroting door het verstrekken van een landsbijdrage.” Het is bedoeld ter 
beheersing van het open-einde karakter van de voormalige regeling en teneinde overconsumptie te voorkomen, 
dan wel te mitigeren. Over AIF stelt Bermudez dat de BBA richtlijnen biedt om de ontwikkelingen - vertaald in 
kastermen - te volgen. Het stelt het akkoord niet buiten werking of maakt het niet minder relevant. 
 
Rentekosten 
De Raad is bovendien bezorgd over de stijgende rentekosten voor het Land. De stijging brengt het streven naar 
het terugbrengen van de staatsschuld naar gezonde proporties in gevaar, te meer omdat deze kostenpost 
structureel een aanzienlijk deel van de uitgaven inneemt. Het advies is dan ook om bij toekomstige 
herfinancieringen leningen met een gunstigere rente aan te gaan. “De Raad wijst hier in het bijzonder op de 
mogelijkheid om via Nederland te lenen waar immers thans een voordelig rentetarief geldt.”  
 
Volgens het Witte Donderdag Protocol heeft Nederland de mogelijkheid om in te schrijven op een openbare 
aanbieding van een obligatielening van Aruba. Voorwaarde is wel dat Aruba voldoet aan de in het Koninkrijk en 
internationale gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit. Het lenen tegen 
gunstige rente zorgt niet alleen voor verlaging van de totale uitgaven maar ook voor een snellere daling van de 
staatsschuld tot een wenselijk niveau. De Raad geeft een rekenvoorbeeld en toont aan dat de rentelasten bij een 
gedeeltelijke lening van Nederland in 2019 met ruim 50 miljoen florin kunnen worden teruggebracht. Als de rente 
in een keer via Nederland zou kunnen worden her gefinancierd, daalt de rentelast in 2019 zelfs met ruim 150 
miljoen florin per jaar. Bij het huidige aflossingsschema, dus zonder hulp van Nederland, nemen de rentelasten 
tot 2019 toe. 
 
Onvoorspelbaar 
In zijn reactie op de Raad erkent Financiënminister Bermudez de problematiek van de stijgende rentekosten. “De 
regering streeft daarom naar een structurele oplossing en geleidelijke herfinanciering van de nationale 
schuldenlast.” Echter, een stijgende rente(voet) is niet de oorzaak van het probleem, de tekorten zijn dat wel. “Het 
terugbrengen van deze tekorten staat bij de schuldsanering centraal.” Daarnaast moeten volgens Bermudez ook 
de rentetarieven worden bekeken. Volledige herfinanciering door Nederland ziet de minister echter niet als 
haalbaar. Daarvoor is ‘bereidwilligheid van beide landen vereist, maar vooral ook instemming van alle financiers’. 
“Deze medewerking kan niet rechtens worden afgedwongen en is dus onvoorspelbaar.” 
 
Amigoe 26-03-15: Begroting Staten goedgekeurd 
 
ORANJESTAD — De begroting van de Staten voor het diens tjaar 2015 is dinsdag met meerderheid van 
stemmen door het parlement goedgekeurd. Alleen oppo sitiepartij MEP stemde tegen. De begroting is 
vastgesteld op ongeveer 13,3 miljoen florin. 
 
MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes legt uit dat haar fractie in tijden van crisis tegen verhoging van het budget 
van de Staten is. “Hoewel alle overheidsafdelingen de broekriem moeten aanhalen en rigoureus in hun begroting 
moeten snijden, heeft de parlementsvoorzitter de begroting van de Staten verhoogd.” Dat is iets wat de MEP-
leider onacceptabel vindt. De Staten moet juist het goede voorbeeld geven, aldus Croes. “Wij kunnen niet onze 
eigen begroting verhogen, terwijl het volk lijdt.” 
 
“Nonsens”, reageert Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp tegen Amigoe. “We hebben vorig jaar met meer dan 
1,2 miljoen florin ons budget gekort.” Dat had tot gevolg dat de dagelijkse operationele zaken moeilijk konden 
draaien. “We hadden op de koop toe een personeelstekort.” Bovendien is de begroting ongeveer gelijk aan die 
van vorig jaar, aldus Tromp. “En mocht er een zogenaamde stijging zijn, dan.is het een te verantwoorden bedrag 
in haar totaliteit en echt geen reden om tegen te stemmen.” Het parlementaire budget behoort zelfs een 
hamerstuk te zijn, zegt Tromp. “Omdat we het maanden samen hebben voorbereid op basis van realistische 
cijfers en beleid van de Staten.” Bezuinigen pakt volgens de Statenvoorzitter bovendien niet altijd goed uit. “Want 
nu betalen we bijvoorbeeld voor radio-uitzendingen (van Statenvergaderingen, red.) meer dan 60.000 florin per 
jaar (uitbesteed), terwijl als we investeren in onze eigen zender, het eenmalig 40.000 florin kost.” 

 

Onderwijs  
 
Amigoe 05-03-15: Twee nieuwe directeuren EPI 
 
ORANJESTAD — Het Colegio EPI, het middelbaar beroepsond erwijs, heeft sinds kort een nieuwe directie. 
Algemeen directeur is Martin Richardson en directeu r Bedrijfsvoering is Angelique Danker. 



 
De school gaat een nieuwe koers varen die veranderingen met zich meebrengt op het organisatieniveau, maar 
ook qua studieaanbod. De nieuwe directie zal dat proces begeleiden. Uiteindelijk zal het directieteam moeten 
bestaan uit drie personen, als derde staat er nog een vacature voor een directeur Onderwijs, die zich gaat 
bezighouden met de kwaliteit van het onderwijs. EPI biedt onderwijs op niveau 3 en 4 en bestaat uit de volgende 
units: Wetenschap & Technologie, Economie, Hospitality & Tourism (Engels) en Gezondheid en Diensten. De 
school kent nu ongeveer 1700 studenten, 136 docenten en 53 medewerkers ondersteunend personeel. Op dit 
moment is EPI de grootste school op Aruba. 
 
ROC Amsterdam 
De Arubaan Richardson was biologie- en scheikundedocent in Nederland, waar hij zich verdiepte in ‘Mens en 
Arbeid’. Hij fungeerde enkele jaren als kwaliteitszorgmanager in het College van Bestuur van het ROC 
Amsterdam waar circa 40.000 studenten en 3000 leerkrachten aan verbonden zijn. Afgezien van het verschil in 
omvang ziet Richardson vooral overeenkomsten met de Nederlandse MBO-scholen. Door zijn werk bij 
Managementbegeleiding en Arbeidsvoorziening bij Sociale Zaken in Nederland heeft hij ervaring in het re-
integreren in het onderwijs of arbeidsproces. Ook was hij betrokken bij uitwisselingen tussen Turkse en 
Nederlandse studenten en bij de viering van de 400-jarige relatie tussen Turkije en het Koninkrijk. Danker was al 
plaatsvervangend directeur en gaat nu de functie van Directeur Bedrijfsvoering bekleden. 
 
Amigoe 06-03-15: Examens gelijk aan Nederland, onde rwijs geheel anders 
 
ORANJESTAD — Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Wink laar (AVP) heeft een voorstel voor 
aanpassing van het Landsbesluit voor het voortgezet  onderwijs ingediend bij de Raad van Advies. De 
wijziging is nodig vanwege veranderingen bij de exa mens voor havo en vwo. 
 
De Raad van Advies buigt zich dezer dagen over een uitgebreide aanpassing van het Landsbesluit. De 
uitbreiding van het aantal examenvakken op havo en vwo zijn in het voorstel verwerkt, de strengere beoordeling 
en ook een aangepaste lessentabel. De minister maakt van de gelegenheid tevens gebruik om een aantal 
onvolkomenheden te corrigeren en ook haar positie ten opzichte van de scholen helder te krijgen. 
 
Nieuwe lessentabel 
De toevoeging van extra vakken maakt het noodzakelijk om te komen tot een aangepaste lessentabel. In zo’n 
tabel staat per vak aangegeven hoeveel uur les per week de leerlingen in dat vak krijgen. Tot nu toe heeft Aruba 
gekozen voor veel extra lessen per vak, vergeleken met de scholen in Nederland. De motivering daarachter was 
dat de leerlingen moeite hadden met de taal en ook dat de studiehouding die leerlingen van huis meekrijgen, 
noopt tot extra begeleiding. In het verleden heeft dat ertoe geleid om het Arubaanse examen te baseren op 
minder vakken. 
 
Met de extra vakken die nu toegevoegd moeten worden, is opnieuw discussie ontstaan over de lessentabel. 
Vanuit het Colegio Arubano zijn voorstellen gedaan om het aantal lessen per vak te verminderen en in te zetten 
op vergroting van de studievaardigheid. Dit zou zijn vruchten afwerken bij de vervolgstudies, waar Arubaanse 
leerlingen nu vaak minder succesvol zijn. Die ideeën zijn een trendbreuk met de tot nu gehanteerde opzet van 
veel lessen en extra begeleiding. De minister gaat niet mee met deze veranderingen maar blijft inzetten op veel 
lessen en begeleiding. Per vak zijn de uren per week nauwelijks gewijzigd. Dit leidt tot roosters van leerlingen met 
25 procent meer lessen dan gebruikelijk in Nederland. Leerlingen van vwo en havo krijgen zo te maken met 
roosters van 38 lesuren per week. Minimaal 3 lesuren per week meer dan nu. Met de onvermijdelijke tussenuren 
zijn lesdagen van half acht tot drie uur dan geen uitzondering. 
 
In de toelichting bij het wijzigingsvoorstel geeft de minister aan dat het voorstel geen financiële consequenties 
heeft. Hoe dat zich verhoudt tot de extra lessen in de uitgebreide lessentabel wordt niet duidelijk. 
 
Regie bij minister 
Dat de minister kiest voor een geheel andere opzet dan de Nederlandse, is niet alleen zichtbaar bij de 
lessentabel. Scholen in Nederland zijn in grote mate zelfstandig. Zij bepalen zelf de lessentabel, de 
overgangsregels en de toelating. Beoordeling van scholen vindt plaats op basis van de resultaten en de kwaliteit 
van het onderwijs. De Arubaanse minister heeft gekozen voor een tegengestelde benadering: zij trekt de 
bevorderingsregels en de toelatingsregels naar zich toe. Uiteraard in overleg met de stakeholders wil zij deze 
regels gaan vaststellen, maar uitdrukkelijk staat in het wetsontwerp beschreven dat de minister uiteindelijk 
bepaalt. 
 
Op dit moment verschillen de minister en het Colegio Arubano van mening over de toelating van mavo-
afgestudeerden tot de havo-opleiding. Het Colegio stelt volgens de minister te hoge eisen. Met het gewijzigde 
Landsbesluit kan ze scholen dwingen tot aanvaarding van haar toelatingsregels. 
 
Rekentoets 
De rekentoets is een nieuw element in de nieuwe examenregels. Met rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs 
worden hiaten uit het basisonderwijs gedicht en kan gegarandeerd worden dat leerlingen over voldoende 



rekenvaardigheid beschikken aan het eind van het voortgezet onderwijs. In de tabellen van de minister is voor 
iedereen een uur rekenonderwijs per week opgenomen gedurende de gehele opleiding. Ook in dit opzicht wijkt 
Aruba dan af van de Nederlandse praktijk. Daar wordt het rekenonderwijs vaak alleen gegeven aan leerlingen die 
dat nodig hebben. Na een diagnostische toets aan het begin van het schooljaar worden dan groepen bepaald die 
het vak rekenen moeten volgen. De mogelijkheid bestaat overigens om de toets af te leggen in het schooljaar 
voorafgaand aan het eindexamen. 
 
Het voorstel van de minister ligt nu bij de Raad van Advies. Nadat de Raad haar mening heeft gegeven en de 
minister eventueel onderdelen aangepast heeft, gaat het voorstel naar de Staten. 
 
Amigoe 09-03-15: 70 miljoen nodig, 37 miljoen besch ikbaar voor renovatie 
scholen 
 
ORANJESTAD — De renovatie van verschillende scholen, ter waarde van 37 miljoen florin, is in volle 
gang. Aruba kent 83 scholen waarvan een groot deel meer dan 40 tot 50 jaar geleden gebouwd is en die i n 
de loop der tijd noch onderhoud noch renovatie hebb en ondergaan. De staat van menig schoolpand is 
hierdoor onacceptabel geworden, zo vindt Onderwijsm inister Michelle Hooyboer-Winklaar (AVP). 
 
Zij verklaarde dat om alle renovaties en het klein en groot onderhoud af te ronden, er meer dan 70 miljoen florin 
nodig is. Maar dat geld is nu niet beschikbaar. De minister is op zoek naar fondsen om meer werken te kunnen 
uitvoeren, op dit moment zijn de meest urgente renovaties en onderhoud in uitvoering. De slechte staat van 
onderhoud bij schoolgebouwen is na onderzoek blijkbaar de opeenstapeling van nalatig onderhoud. Het is 
volgens de minister dus van groot belang om renovaties en onderhoud grondig aan te pakken zodat zich niet een 
herhaling van het probleem voordoet. De toestand van een schoolgebouw heeft invloed op de kwaliteit van het 
onderwijs en je lost dat niet op met een muurtje schilderen, vindt Hooyboer-Winklaar. Het gaat volgens haar erom 
dat het probleem vanuit de kern wordt opgelost en de hele school een comfortabele en educatief stimulerende 
omgeving biedt voor de leerlingen. 
 
Dakproblemen 
Een probleem is dat er al verschillende scholen in een alternatieve behuizing vertoeven wegens ongeschiktheid 
van het eigen schoolgebouw. Colegio San Antonio is daar een voorbeeld van en de minister laat weten dat er nu 
een goedkeuring ligt van een complete renovatie voor 6,6 miljoen florin, beschikbaar gesteld door FDA. Op dit 
moment zit de school in het pand van wijkcentrum Dakota. Een andere school die op de lijst van prioriteiten staat 
is Colegio San Nicolas, Amigoe schreef uitgebreid over de ouders en leerlingen die aan de noodrem trokken 
wegens de slechte behuizing van de school. Hier is een gedeeltelijke renovatie nodig, evenals het scheppen van 
meer ruimte. 200 tot 300 leerlingen zijn geraamd voor het pand waar nu meer dan 500 scholieren les krijgen. Er 
zijn ook scholen met dakproblemen zoals de Graf von Zindendorf kleuterschool in San Nicolas en het Sint 
Augustinus College in diezelfde stad. Hiervoor is 3,1 miljoen florin gebudgetteerd, het werk start 16 maart. De 
Mon Plaisir Kleuter- en Basisschool zit in de laatste fase van renovatie. Prinses Amalia Kleuter-en Basisschool, 
Arco Iris Kleuterschool (tijdelijk in Dakota Shopping Paradise), Rosa College, Colegio Frere Bonifacius en Reina 
Beatrixschool staan op de lijst van te renoveren scholen. 
 

Diversen 
 
Amigoe 02-03-15: Caribische kunst aan muur Arubahui s 
 
ORANJESTAD — Bekend Arubaans kunstenaar Gustave Nouel  geeft het Arubahuis de mogelijkheid om 
vrij gebruik te maken van een serie schilderijen di e geïnspireerd zijn op de Caribische cultuur.  
Het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Arub a kan bijvoorbeeld op 18 maart, de dag van de Vlag 
en het Volkslied, de kunst exposeren of voor welke c ulturele activiteit dan ook gebruiken. Op die manie r 
krijgt het publiek de kans om de Arubaanse cultuur te ontdekken. De presentatie van zijn serie 
‘Caribische Cultuur’ vond plaats op de Nieuwjaarsre ceptie van de Caribische ondernemingen DCBC en 
CHB en gedurende het symposium van de Genootschap N ederland-Aruba (GNA)en SPLIKA in februari. 
Nouel is naast schilder ook beeldhouwer, grafisch o ntwerper en visueel artiest. Hij is geboren in de 
tropen en groeide op in Aruba. In 2006 werd hij kun stenaar van het jaar hier. De schilder woont en wer kt 
in Nederland. 
 
Amigoe 05-03-15: Aruba in top 10 beste Caribische v liegvelden 
 
ORANJESTAD — Luchthaven Reina Beatrix staat wederom i n de top tien van de jaarlijkse Best Caribbean 
Airports Ranking afkomstig van het digitale nieuwsn etwerk Caribbean Journal. Het vliegveld staat dit j aar 
op de vijfde plaats, met de volgende tekst: “Wat on s gelukkig maakt aan dit ‘happy island’ vliegveld? Het 
gemak dat je op Aruba al door de Amerikaanse douane  gaat, zodat dat wachttijd scheelt op lokaal 
grondgebied.” Echter, we zijn dit jaar één plaatsje gezakt. Vorig jaar stond de luchthaven nog op de 
vierde plek van de airport-ranking. Toen werd er lo vend gesproken over het gevarieerde aanbod aan 



restaurants, cafés en tax-free shopping gelegenhede n en de speciale meditatieruimte die Reina Beatrix te 
bieden heeft. Het Caribbean Journal roept dit jaar het vliegveld van Jamaica, Sangster International in  
Montego Bay, uit tot meest favoriet. Volgens het pan el heeft het vliegveld een overvloed aan winkels, 
diverse eetgelegenheden, een rokerslounge en gratis  bagagekarren die het wachten op het Jamaicaanse 
vliegveld een stuk aangenamer maken. 
 
Amigoe 19-03-15: Ontwikkelingen in belastingrechtsp raak 
 
ORANJESTAD — Binnen het Caribisch deel van het Konink rijk heeft Aruba als eerste wetgeving 
aangenomen die hoger beroep in belastingzaken mogel ijk maakt. Met deze wetgeving is het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Aruba (GEA Aruba) de beroepsinstant ie geworden voor de Arubaanse belastingzaken 
en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof)  de hoger beroepsinstantie. 
 
De verwachting is dat de Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden op korte termijn ook wetgeving invoeren die 
hoger beroep mogelijk maakt. Met deze wetgeving worden de gerechten van de respectievelijke eilanden de 
beroepsinstantie voor de eigen belastingzaken. Het Hof wordt voor alle eilanden de hoger beroepsinstantie. 
Beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland is pas mogelijk wanneer ook Curaçao, Sint Maarten en de BES 
eilanden deze wetgeving hebben aangenomen. Zolang de huidige wetgeving van kracht is blijft de Raad van 
Beroep voor belastingzaken voor Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden, de (enige) rechtsinstantie voor 
geschillen in belastingzaken. 
 
De gerechten van de eilanden fungeren als ontvangst-, contact-, en informatiepunt voor de ‘eigen’ zaken (‘front-
office’) op het desbetreffende eiland. De back-office van de belastingadministratie voor alle eilanden is in Aruba 
opgezet. De zittingsplaats van belastingzaken blijft ongewijzigd. Bijvoorbeeld: De zittingen van belastingzaken 
van Curaçao vinden plaats in Curaçao en die van Bonaire op Bonaire. 
 
Nieuwe werkwijze belastingrechtspraak 
De ontwikkelingen zullen gaan bijdragen aan een efficiënter administratief proces van de belastingrechtspraak. 
Het streven is om het merendeel van de belastingzaken binnen een jaar na indiening van het beroepschrift af te 
werken. Om dit te bewerkstelligen moeten veel frequenter dan momenteel het geval is, zittingen worden 
gehouden. Dit vergt een strakke monitoring door de belastingadministratie van de termijnen met betrekking tot 
bijvoorbeeld de motivering van beroepschriften en het indienen van verweerschriften door het bestuursorgaan 
(Departamento di Impuesto y Departamento di Aduana). De nieuwe werkwijze houdt ook in dat ‘complete’ 
beroepschriften moeten worden ingediend. 
 
Vereisten beroepschrift 
Het beroepschrift moet voorzien zijn van een motivering en moet duidelijk het standpunt van de rechtzoekende 
bevatten. Bovendien moeten de volgende stukken worden overgelegd. 1) Een afschrift van de beschikking(en) 
(aanslagen, beschikkingen, besluiten) waartegen beroep wordt aangetekend. 2) Indien sprake is van een 
gemachtigde: een machtiging getekend door belanghebbende/appellant en de gemachtigde. 3) Elk beroepschrift 
moet ten slotte voorzien zijn van een plakzegel van 5 florin. 
 

 


