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TEN GELEIDE
Hierbij bieden wij u de april 2010 editie aan van Voor u gelezen. Met een bloemlezing van interessante berichten
over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Graag attenderen wij u op de consensuswetgeving over de
staatkundige vernieuwingen per 10 oktober a.s.. Tijdens de behandeling daarvan heeft de Arubaanse delegatie
moties en wijzigingen voorgesteld die o.a. hebben geleid tot de instelling van een entiteit die juridische geschillen
tussen koninkrijkspartners moet beslechten, alsook tot een aanpassing van de Cassatieregeling zodat
belastingrechtzaken tot aan de Hoge Raad kunnen komen. Voorts lopen de onderhandelingen met Petrobras
over een joint venture nog erg moeizaam. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar
www.amigoe.com. Wij wensen u veel leesplezier!

Koninkrijks en EU-relaties
Amigoe 08-04-10: Kennismaking Staten en Tweede Kamer
ORANJESTAD/DEN HAAG — In de Tweede Kamer stond vanmiddag lokale tijd een kennismakingsgesprek
gepland tussen de parlementaire delegaties van Aruba en de Nederlandse Antillen en de vaste commissie van
de Tweede Kamer voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Naaz).
Het gesprek vond plaats op verzoek van de Arubaanse delegatie. Daarin zitten Statenvoorzitter Andy Lee (AVP),
AVP-fractieleden Juan David Yrausquin, Chris Dammers en René Herde, MEP-fractieleden Ady Thijssen en Nilo
Swaen en PDR-fractielid Andin Bikker.
De Arubaanse en Antilliaanse Statendelegaties zijn in de Hofstad om deel te nemen aan de Kamerdebatten over
de consensuswetgeving over de staatkundige vernieuwingen die vanaf 10 oktober van kracht gaan. Tijdens de
debatten worden tien consensusrijkswetten behandeld; de Rijkswet tot wijziging van het Statuut, Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Rijkswet aanpassing Rijkswetten, Reglement gouverneur Curaçao,
Reglement gouverneur St. Maarten, Rijkswet Openbaar Ministerie, Rijkswet Politie, Rijkswet Raad voor de
Rechtshandhaving, Rijkswet financieel toezicht en de Rijkswet vaststelling zeegrenzen.
Vrijdag en maandag vindt het wetgevingsoverleg plaats. Op 14 en 15 april vinden de openbare behandelingen
plaats waarbij op 15 april ook meteen wordt gestemd.

Amigoe 12-04-10: Onafhankelijk orgaan voor geschillen binnen koninkrijk
ORANJESTAD/ DEN HAAG — De fractie van AVP kwam tijdens de behandeling van de consensus Rijkswetten
in Den Haag met twee moties en een amendement. Een van de moties was die van het instellen van een
onafhankelijke entiteit die bij juridische geschillen tussen koninkrijkspartners moet beslissen.
Volgens de groene fractie zou in het verleden veel tijd en moeite zijn opgegaan in het uitvechten van dit soort
geschillen. Daarnaast zou Nederland steevast het laatste woord hebben in deze geschillen. Met het instellen van
een dergelijke commissie valt dat laatste woord bij het moederland weg en krijgen de eilanden meer kans om dit
soort geschillen in hun voordeel te zien eindigen. Volgens de AVP zou dit een stap vooruit zijn in de autonomie
van Aruba en heeft het bij meerdere fracties in de Tweede Kamer steun gekregen. Aanstaande donderdag wordt,
onder meer over deze motie, gestemd. Ook brachten Statenvoorzitter Andy Lee (AVP) en Statenlid Chris
Dammers (AVP) een bezoek aan Tjeenk Willink, vicevoorzitter van de Raad van State.
De AVP-fractie is niet de enige die een actieve rol vervult tijdens de behandeling van de tien consensus
Rijkswetten over onder meer OM, politiezaken en het vrije personenverkeer binnen het koninkrijk. PDR-leider
Andin Bikker diende afgelopen vrijdag tijdens de besprekingen van de consensus Rijkswetten in de Tweede
Kamer een wetsvoorstel in om belastingrechtszaken tot aan de Hoge Raad te laten komen. Momenteel staat in
de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba dat alleen straf- en civiele zaken tot deze hoogste
rechtsinstantie gebracht kunnen worden. Het voorstel van PDR ontstond enkele maanden terug uit een
aanmerking dat de partij schriftelijk gaf toen de consensus Rijkswetten werden behandeld in de Staten van Aruba.
Volgens Bikker was dit het uitgelezen moment om in de nieuw te formuleren cassatieregeling van na de
ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10 oktober, veranderingen aan te brengen. Deze aanpassing zou
volgens de partijleider en jurist voor gelijke behandeling zorgen binnen het koninkrijk. In Nederland kan voor
belastingrecht namelijk wel gecasseerd worden tot aan de Hoge Raad. Van het CDA kwam het voorstel om op
Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die na de ontmanteling Nederlandse gemeenten worden deze wijziging zonder
meer toe te passen. Volgens Bikker zou dit niet ver genoeg gaan en zo werd het wetsvoorstel door hem
geformuleerd en ingediend. Wordt het aangenomen, dan kunnen niet alleen belastingbetalers op Aruba, maar
ook die van Sint Maarten en Curaçao hun geschillen met de belastingdienst tot bij de Hoge Raad uitvechten.

Amigoe 13-04-10: Nauwere samenwerking binnen Koninkrijk
ORANJESTAD/ DEN HAAG — De AVP-fractie heeft tijdens de behandeling van de consensus Rijkswetten een
tweede motie ingediend om hechtere vormen van samenwerking te ontwikkelen voor het maken van wetten en
het naleven van internationale verdragen. De motie is ingediend door Statenlid Juan David Yrausquin (AVP).
Amigoe berichtte gisteren al over een eerder door de partij ingediende motie om een onafhankelijk entiteit in te
stellen die in juridische geschillen tussen de Koninkrijkspartner zou moeten beslissen. Hierdoor zou het voor
Nederland niet meer nodig zijn om via het Statuut deze wetten op te stellen die Aruba en de Nederlandse Antillen
zelf voor hun grondgebied willen laten gelden. Door expertise en mankracht te delen, zou het naleven van deze
verdragen juist veel effectiever verlopen. Onder het huidige systeem zijn er tal van internationale verdragen waar
niet aan wordt gehouden door gebrek aan mankracht en expertise. Deze motie kreeg steun van alle fracties in de
Tweede Kamer.
Ook werd door AVP een amendement ingediend om lid 3 en 4 van artikel 27 van het Statuut te laten vervallen. In
deze leden wordt voorzien in de mogelijkheid om maatregelen te nemen wanneer een verdrag niet wordt
nageleefd. De Koninkrijksregering kan in zo‘n geval een Algemene Maatregel van Rijksbestuur of een Rijkswet
invoeren wanneer verdragen niet worden nageleefd en het koninkrijk er schade van dreigt te ondervinden.
Volgens de Raad van State bieden andere artikelen in het Statuut al mogelijkheden hiertoe. Overigens heeft de
MEP-fractie precies hetzelfde amendement ingediend.

Amigoe 13-04-10: Refunjol blijft gouverneur
ORANJESTAD — De ambtstermijn van gouverneur Fredis Refunjol wordt per 1 mei met zes jaar verlengd. Dit
berichtten verschillende bronnen vandaag. De Rijksministerraad ging vandaag akkoord met zijn herbenoeming op
voorstel van staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten (CDA) van Koninkrijksrelaties.
Dit wordt de tweede termijn als gouverneur voor Refunjol (59). Kort na de verkiezingen van vorig jaar kwam het al
dan niet verlengen van zijn termijn ter sprake. Premier Mike Eman (AVP) drong er zelf op aan bij staatssecretaris
Bijleveld om Refunjol aan te houden. Ook werd zijn voordracht in het Arubaanse parlement unaniem gesteund.
Fredis Refunjol volgde in mei 2004 Olindo Koolman op als gouverneur van Aruba. Daarvoor was hij vicepremier
onder Nelson Oduber (MEP), minister van onderwijs en administratieve zaken en vicepremier. Ook was de nog
altijd in Savaneta woonachtige gouverneur informateur tijdens de vorming van de kabinetten-Oduber I en II en
was hij formateur van het kabinet-Oduber III.

Amigoe 17-04-10: Praktijk van cassatiewet nog onduidelijk
ORANJESTAD — Adjunct-directeur Peter Auwerda van de Belastingdienst vindt het nog te vroeg om uitspraken
te doen over de praktische uitwerking van de nieuwe Cassatieregeling. Afgelopen donderdag werd een
amendement hiertoe in de Tweede Kamer goedgekeurd waardoor voortaan in heel het Koninkrijk mogelijk is om
belastingzaken tot de Hoge Raad uit te vechten.
―De nieuwe wet moet eerst nog gemaakt worden. Dan pas weten we waar we aan toe zijn‖, zegt Auwerda in een
reactie tegen deze krant. Ook kan de adjunct-directeur nog geen schattingen geven over het aantal afgewezen
beroepszaken dat in de toekomst vanuit de Raad van Beroep voor Belastingzaken bij de Hoge Raad terecht zal
komen. Het is namelijk überhaupt nog niet duidelijk hoeveel beroepszaken er jaarlijks dienen bij het Hof. Auwerda
legt uit dat verschillende belastingdiensten verantwoordelijkheid hebben over beroepszaken. Iedere afdeling heeft
zijn eigen specialiteit, bijvoorbeeld inkomstenbelastingen of successierecht. Cijfermatige gegevens over
beroepszaken zijn dus wel beschikbaar, maar zijn nog verspreid over de belastingdienst.
Parlementariër Andin Bikker (PDR), die het Rijkswetsvoorstel tot wijziging van de Cassatieregeling indiende, kan
ook niet zeggen hoeveel beroepszaken er jaarlijks op Aruba dienen. Wel weet hij, dat beroepszaken vaak een
frustrerende aangelegenheid zijn.
―Veel mensen haken af, omdat het proces te lang duurt‖, zegt hij.
Beroepszaken worden aangespannen door mensen die het niet eens zijn met de afwijzing van hun bezwaarschrift
door de Inspecteur van Belastingen. Zij tekenen daartoe beroep aan bij de Raad van Beroep. Het kan echter erg
lang duren voordat de Raad hierover beslist, want de Inspecteur heeft een jaar de tijd om een antwoord te geven
op het beroepschrift. Is het jaar verstreken en de Inspecteur is van mening dat hij meer tijd nodig heeft, dan mag
deze nogmaals een jaar opnemen. ―Eigenlijk is dat raar, want de Inspecteur is een bestuursorgaan‖, zegt Bikker,
verduidelijkend dat alle andere bestuursorganen bij wet 12 weken de tijd hebben om een bezwaarschrift te
beantwoorden. ―In Nederland bestond ook lange tijd verschil op dit niveau, maar ze hebben dat verschil geleidelijk
aan teruggedrongen. Nu heeft de Nederlandse Inspecteur van Belastingen, net als alle andere bestuursorganen
zes weken de tijd om te antwoorden‖, aldus de parlementariër.
Rechten burgers
Hij voegt eraan toe het wenselijk te vinden als ook de Arubaanse wetgeving meer gelijkheid zou bieden tussen de
antwoordtijden van de Inspecteur en andere overheidsdiensten. De rechten van burgers zouden daarmee meer

beschermd zijn. Want niet alleen duurt de gang naar de Hoge Raad duurt minstens 2 tot 3 jaar – dat is met
inbegrip van de antwoordtijden van de Inspecteur en het feit dat de Raad van Beroep slechts tweemaal per jaar
op Aruba samenkomt – ook kan de procedure de burger in kwestie veel geld kosten. Vooral als het Hof oordeel in
zijn nadeel. Want, wie een beroepszaak tegen de Belastingdienst start en ondertussen vraagt om uitstel van
betaling, moet bij verlies van zijn beroep ook nog eens 6 procent rente betalen over zijn oorspronkelijke aanslag.
De nieuwe Cassatieregeling zorgt er in ieder geval voor dat een beroepszaak niet hoeft op te houden bij de Raad
van Beroep. Wie een beroepszaak verliest, kan dan ook nog naar de Hoge Raad. Ofwel, de nieuwe Rijkswet zal
de bezwaarprocedure in belastingzaken niet sneller doen verlopen, wel grondiger.

Financiën en economie
Amigoe 07-04-10: Sociaal akkoord hopelijk in juli
ORANJESTAD — Een nieuwe commissie moet ervoor zorgen dat er een nationale ‗sociale‘ dialoog op gang
komt. Deze moet uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Premier Mike Eman (AVP) ondertekende gisteren het
decreet voor het installeren van deze commissie.
Namens de overheid neemt Richard Arends plaats in de commissie. De andere leden zijn de president van de
Centrale Bank Jane Semeleer, de bekende zakenvrouwen Enid Croes-Marugg en Lisette Malmberg,
staatsrechtsgeleerde Luciano Milliard, vakbondsman Anselmo Pontilius en financieel manager van Metacorp Rik
Timmer.
De commissie zal op 14 mei haar bevindingen in een rapport aan de regering presenteren. Tot die tijd
inventariseert ze de standpunten van de sociale partners – werkgevers en werknemers –, regering en ook andere
maatschappelijke instanties. Deze analyse is een voorbereiding op een sociaal dialoog, aldus premier Eman, die
tussen 15 juni en 31 juli moet plaatsvinden. De bedoeling van die dialoog is om tot een centraal akkoord te komen
over loonontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, maar ook over het pensioen en de nationale ziektekostenverzekering
AZV. Het is een breder akkoord, zo liet de premier al eerder aan deze krant weten, dan bijvoorbeeld het sociaal
akkoord in Nederland. Het akkoord houdt een duurzaam sociaal, economisch en financieel plan in voor Aruba,
aldus Eman.
Hij benadrukt dat aan de sociale dialoog niet alleen werknemers en werkgevers kunnen deelnemen, maar ook de
politiek. De regering hoopt dat er in ieder geval in juli een akkoord op tafel ligt. Indien dit akkoord gevolgen heeft
voor de huidige wetgeving, zegt Eman, dan streeft de regering ernaar dat de wetswijzigingen in oktober door het
parlement kunnen worden behandeld. Vervolgens kan in de laatste maanden van dit jaar al uitvoering worden
gegeven aan de plannen uit het akkoord. ―Op deze manier kan het proces van besluitvorming en regeren eindelijk
op een hoger plan worden getrokken.‖

Amigoe 08-04-10: Cruisetoerisme neemt fors af
ORANJESTAD — Het aantal cruisepassagiers dat naar Aruba kwam, is in maart met bijna 19.000 verminderd ten
opzichte van vorig jaar. Afgelopen maand deden volgens cruiseautoriteit ACTA 77.523 passagiers onze haven
aan. Vorig jaar maart waren dit er nog 96.082.
Het aantal schepen dat de haven van Oranjestad aandeed, verminderde ook van 47 vorig jaar maart naar 41 dit
jaar. In totaal zijn er tot en met maart 135 cruiseschepen aangemeerd. In de eerste drie maanden van vorig jaar
bezochten 136 cruiseschepen ons eiland. Het totaal aantal cruisepassagiers staat voor de eerste drie maanden
van het jaar op 246.507, een vermindering van 31.987 passagiers.
Ondanks het verminderde aantal passagiers en schepen signaleert ACTA een verbetering in de cruise-industrie.
Volgens de cruiseautoriteit zijn de prijsverlagingen en aanbiedingen die de cruisemaatschappijen tijdens de
recessie deden om passagiers te trekken, grotendeels verleden tijd. Als voorbeeld haalt ACTA de
kwartaalresultaten aan van Carnival Cruises, die in het eerste kwartaal van dit jaar boven verwachting presteerde.
De kosten zijn gedaald en de prijzen voor cruises zijn weer toegenomen, aldus ATCA.

Amigoe 09-04-10: KvK openbaart financiën
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) heeft voor het eerst in haar geschiedenis een financieel
jaarverslag openbaar gemaakt. Het gaat om het rapport over het jaar 2008.
Het jaarverslag is beschikbaar via de website van de instantie, ArubaChamber.com. Het jaarrapport over 2009 is
nog in de maak, maar zal uiterlijk in de maand juni online zijn, zo belooft de Kamer. De rapportages zijn
vervaardigd door accountantskantoor Ernst & Young. Uit het overzicht van 2008 blijkt onder meer dat de Kamer
erin is geslaagd om kosten te besparen. De instantie is daar trots op, zo liet een woordvoerder tijdens een
persconferentie weten, omdat juist in 2008 de landelijke prijzen voor consumptieproducten aanzienlijk zijn
gestegen.

Amigoe 09-04-10: Regering: luchthaven wordt niet verkocht

ORANJESTAD — Het kabinet-Oduber IV wilde aandelen in de Reina Beatrix luchthaven verkopen aan de
Schiphol Group. De voormalige regering had zelfs al een intentiecontract ondertekend. De huidige minister van
Transport, Otmar Oduber (AVP), gooit het roer om en onderhandelt deze week met de Schiphol Group over een
nieuwe werkrelatie.
―Onze regering zal nooit luchthavenaandelen verkopen‖, zei de minister gisteren. ―De luchthaven is van het
Arubaanse volk, en dat zal zo blijven.‖ Ook de wens van de Schiphol Group om zitting te nemen in de Raad van
Commissarissen krijgt onder het huidige bewind geen doorgang. ―Het zou in strijd zijn met het statuut van de
Raad‖, aldus Oduber. De Raad van Commissarissen wordt momenteel gevormd door Marion Kan van Caribbean
Mercantile Bank (CMB), Rina Gonzalez van Century Group en Sanju Luidens-Daryanani, adviseur van minister
Oduber.
Noch de leiding van Aruba Airport Authority (AAA), noch de Schiphol Group hebben tot nog toe mededelingen
gedaan over de geplande verkoop van de luchthaven. AAA-directeur Peter Steinmetz en de Schiphol-delegatie
zaten vanochtend in bespreking en waren derhalve niet bereikbaar voor commentaar.
Schiphol en AAA werken al sinds 2004 samen. Het huidige contract loopt tot 2012. Samen werken zij aan een
beter functioneren van de luchthaven.
Onderzoek
Volgens Oduber gaat de samenwerking goed en is dat te zien in de bedrijfsresultaten van de luchthaven. De
financiële misère van een aantal jaren geleden is overwonnen, zegt hij. ―De aanvankelijke schuld van 95 miljoen
dollar is inmiddels verlaagd tot 40 miljoen en de afbetalingen gaan voorspoedig.‖
Waar hij zich wel zorgen over maakt is het kleinhandelbeheer op de luchthaven. Hij vindt het verdacht dat de
meeste winkels op de luchthaven in handen zijn van slechts twee concerns. Dat zijn Aruba Hospitality Industry
(AHI) en Dufry. Hij laat deze situatie daarom onderzoeken en heeft van het onderzoeksbedrijf inmiddels een
rapport met voorlopige resultaten ontvangen. Dit rapport blijft vooralsnog geheim. Het definitieve rapport, dat over
een paar maanden wordt verwacht, zal wel worden geopenbaard, aldus de minister. Oduber staat niet achter de
huidige oligopolie op het vliegveld en zegt zo nodig, en waar mogelijk, stappen ondernemen om het winkelbeheer
te verdelen onder meer bedrijven.

Amigoe 24-04-10: Nog geen deal met Petrobras
ORANJESTAD/RIO DE JANEIRO — Petrobras en Valero hebben vooralsnog geen deal kunnen sluiten. De
Braziliaanse oliemaatschappij heeft de deuren voor samenwerking met Valero echter nog wel openstaan.
Dit zegt de minister van Financiën, Utilities, Communicatie en Energie Mike de Meza (AVP). Een Arubaanse
delegatie vertrok vorige week naar Brazilië om met Petrobras te onderhandelen over een eventuele joint venture.
Hun reis was naar aanleiding van een eerder bezoek van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
Maxime Verhagen (CDA) aan Brazilië. Hij was in april voor een handelsmissie in Brazilië en had premier Mike
Eman (AVP) na afloop laten weten dat Petrobras mogelijk interesse had in een jont venture.
In de Arubaanse delegatie reisden, naast minister De Meza, ook zijn adviseur Frank Hoevertzs, jurist Johan
Sjiem-Fat en AVP-Statenlid Donny Rasmijn mee. Zij gaven Petrobras een aantal opties voor samenwerking.
Zoals een koopovereenkomst van olie voor lange termijn, het samen opereren van de raffinaderij of het
verwerken van olie tegen een speciaal tarief. Petrobras voorzag op haar beurt alle aanbiedingen van commentaar
en verzocht Valero om aanbiedingen te blijven doen. Maar volgens De Meza heeft de Braziliaanse
oliemaatschappij nog een keer heel duidelijk te kennen gegeven dat de markt nog altijd te krap is. De Meza kreeg
ook te horen dat Petrobras geen interesse heeft in de koop van de raffinaderij. Sinds de crisis is de Braziliaanse
oliemaatschappij vooral bezig met investeringen in eigen land.
De Arubaanse regering is hard op zoek naar gegadigden voor een eventuele overname van de raffinaderij of joint
venture met Valero, die tot 1 juni de baangarantie van haar personeel op de raffinaderij in San Nicolas vasthoudt.
Momenteel zijn de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA en het Canadese Pacific Rubiales nog in beeld.
‗Gemiste kans‘
Volgens Statenlid Rasmijn zijn het anno 2010 andere tijden dan in september 2008, toen Brazilië een grote
hoeveelheid zware aardolie had zonder een plek om het te exporteren. Toen de onderhandelingen tussen
Petrobras en Valero op gegeven moment afketsten ging Petrobras met haar olie naar China. Rasmijn meent dat
Aruba indertijd een kans heeft gemist. De regering richtte zich toen volgens hem meer op het innen van bbo in
plaats van het openhouden van de raffinaderij. ―Maar Petrobras is nu weer bezig met exploraties. Mocht daaruit
een extra voorraad zware aardolie vrijkomen, dan zou het zomaar kunnen dat Aruba hiervoor in aanmerking
komt.‖

Amigoe 27-04-10: Aantal registraties intellectueel eigendom stijgt
ORANJESTAD — Een groeiend aantal lokale bedrijven en ondernemers registreert haar producten bij het Bureau
Intellectuele Eigendom.
Dit zegt Gos Oduber, directeur van het Bureau Intellectuele Eigendom. Toch is 95 procent van de clientèle van dit
departement afkomstig uit het buitenland. Ook maken niet alle muzikanten gebruik van de mogelijkheid om hun
originele muziek te laten registreren. ―Er is nu een paar grote bands op het eiland met nummers die wel op de
radio worden gedraaid, maar die niet als hun intellectueel eigendom zijn geregistreerd. Stel dat zo‘n liedje een

grote hit word en plots neemt een andere band uit Curaçao en Venezuela ditzelfde nummer op. Het wordt dan
moeilijk om te bewijzen dat het van jou is‖, aldus Oduber.
Van belang is dat een product of merknaam eerst geregistreerd wordt bij het Bureau Intellectuele Eigendom,
alvorens het op de markt wordt geïntroduceerd. ―Het kan namelijk zo zijn dat iemand anders hetzelfde product of
dezelfde merknaam al geregistreerd heeft‖, aldus Oduber. Hij raadt de clientèle ook aan om het Bureau
Intellectuele Eigendom een onderzoek te laten doen om dit soort gevallen te kunnen uitsluiten.
Registratie van een uitvinding of patent op Aruba is alleen geldig op het eiland. Oduber: ―Daarbij betaal je extra
voor een internationaal onderzoek om te kijken of deze uitvinding niet al elders bestaat of geregistreerd is. Je kan
de uitkomsten van dat onderzoek echter weer wel overleggen bij registratie in een ander land.‖
Gisteren was het overigens Internationale Dag van het Intellectueel Eigendom.

Amigoe 29-04-10: Overheid moet tenminste 70 miljoen extra betalen
ORANJESTAD — De verhoging van de pensioenpremie van APFA (Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba)
van 41 naar 68 procent betekent dat de overheid dit jaar 70 tot 80 miljoen extra moet betalen. Het gaat om de
premie die afgedragen moet worden voor de ambtenaren die nog onder de PVL-regeling vallen
(Pensioenverordening Landsdienaren).
In de begroting van dit jaar heeft de regering geen rekening gehouden met de premiestijging. In het budget van
de ministeries wordt rekening gehouden met een totale premie van 34,1 procent hoewel APFA begin vorig jaar al
de premie naar 41,1 procent verhoogde. Deze premieverhoging was het gevolg van de wereldwijde financiële
crisis waardoor het pensioenfonds met een rendementsverlies te maken kreeg. Voor de PVL-regeling kon dit niet
worden opgevangen, omdat er geen reserve is. De regeling is namelijk al jaren onbetaalbaar. Inmiddels is de
schuld zodanig opgelopen dat Apfa dus per 1 januari van dit jaar de premie nogmaals naar 68 procent heeft
verhoogd. Het pensioenfonds heeft bij de regering al aangekaart dat zij in de begroting onvoldoende geld heeft
gereserveerd om de PVL-premie dit jaar te voldoen.
In een persconferentie gisteren wijst de directie van APFA kritiek van mogelijk mismanagement dan wel
verkeerde beleggingen van de hand. Dat blijkt ook uit de bevindingen van een externe actuaris die deze maand
zijn bevindingen presenteerde. Financiënminister Mike De Meza (AVP) opperde deze week dat hij ook een
diepgaand onderzoek wil naar het gebeuren bij het pensioenfonds zelf. In een reactie hierop zegt APFA geheel
open te staan voor een dergelijk onderzoek. De directie benadrukte gisteren dat het pensioenfonds al meer dan
tien jaar werkgevers en vakbonden informeert dat er iets gedaan moet worden aan de PVL-regeling omdat deze
te duur is. Op dit moment heeft het fonds bovendien zo‘n groot tekort (inclusief beleggingsbuffer 856 miljoen
florin) dat er naast aanpassing van de PVL-regeling een herstelplan nodig is. Komt dit herstelplan er niet, dan blijft
de premie verder stijgen, aldus de directie.
APFA zegt ook berekend te hebben dat de pensioenleeftijd flink opgetrokken moet worden. Van 55 naar 60 jaar is
niet voldoende, aldus directeur Ditty Croes. ―Het moet minimaal naar 62 jaar en wellicht nog hoger.‖

Diversen
Amigoe 23-04-10: Handelsmissie duurzame energie
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) organiseert dit jaar voor de tweede keer een handelsmissie.
Van 2 tot 10 september reist een delegatie af naar Colombia, Panama en Costa Rica. De missie staat volledig in
het teken van duurzame energie.
KvK werkt al jaren nauw samen met de Economische Voorlichting Dienst (EVD). Deze dienst bundelde begin dit
jaar haar krachten samen met het Octrooicentrum Nederland en SenterNovem. De nieuwe organisatie kreeg de
naam Agentschap NL. Op verzoek van dit agentschap organiseert MetaSus, een bedrijf dat werkzaam is in de
sector van milieutechnologie, in september een economische reis naar Costa Rica, Panama en Colombia. Het
doel van de reis is om te praten over duurzame energie. De Arubaanse KvK heeft zich bij deze handelsreis
aangesloten, omdat ze het onderwerp belangrijk vindt en bedrijven in deze regio gelegenheid wil geven om zich
op dit gebied verder te ontwikkelen.
Net als de vorige handelsmissie, die begin maart naar Panama en Colombia voerde, zal ook deze aankomende
handelsmissie in het teken staat van match making en netwerken. De delegatie brengt in Colombia onder meer
een bezoek aan een milieucongres van de Asociacion Nacional de Industriales Andi. Aan dit congres doen
ongeveer 300 bedrijven mee. Costa Rica is interessant om te bezoeken, omdat het land zich tot doel heeft
gesteld om in 2021 CO2 neutraal te zijn. Panama is volop bezig met haar uitbreidingsplannen voor het bekende
Panama-kanaal, en dat biedt volgens KvK ook mogelijkheden voor het Arubaanse bedrijfsleven.

Amigoe 28-04-10: Regering onderhandelt nog steeds over andere locatie Ritz Carlton
ORANJESTAD — De regering probeert Ritz Carlton en investeerdersgroep Hotelco nog steeds van een
alternatieve locatie te overtuigen. Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) voert hierover onderhandelingen.
Dat heeft Infrastructuurminister Benny Sevinger (AVP) laten weten. De werkzaamheden om de bouw van het
vijfsterrenhotel bij Fisherman‘s Huts mogelijk te maken, zijn in volle gang zijn. Toch heeft de minister nog ‗hoop
zolang de eerste steen nog niet is gelegd‘. De regering is volgens hem nu een ‗tweede fase‘ ingegaan, nadat het
juridisch advies had gekregen om het project niet te stoppen. Dat zou namelijk tot een miljoenenclaim leiden,
aldus dat advies. De tweede fase houdt in dat de regering, ofwel minister Oduber, het Ritz Carlton ervan probeert
te overtuigen om het hotel ergens anders te bouwen. Sevinger: ―Dat kan door een ander hotel te kopen, het
gebouw te slopen en een ander neer te zetten. Of deze op te knappen en er met de huidige werknemers en
infrastructuur een Ritz Carlton van te maken.‖ De minister weet niet of het hotelketen interesse heeft in een
alternatieve locatie, zoals bijvoorbeeld San Nicolas. ―Ze zijn tevreden met het terrein dat ze nu hebben en het is
moeilijk om hen te overtuigen van iets anders. Het moet voor hen dan ook een goed alternatief zijn.‖
Contract
Twee weken geleden liet Ritz Carlton aan Amigoe weten op de hoogte te zijn van de onvrede over de komst van
het hotel. Director of Public Relations voor het Caribische gebied en Mexico, Verona Carter, zei toen ook dat Ritz
Carlton niet op de hoogte is van nieuwe onderhandelingen over het hotelproject. Premier Mike Eman (AVP) zei
na het laatste protest bij Fisherman‘s Huts tegen het hotel, dat het Ritz Carlton er zonder meer komt. Volgens
hem zijn de contracten die de vorige MEP-regering heeft gesloten, waterdicht.
Volgens minister Sevinger hebben AVP-parlementariërs gevraagd om een second opinion over het juridische
advies over de contracten en ‗loopt dit onderzoek nu‘. Wanneer deze vraag is gesteld, is niet bekend. De fractie
had, na het geschorste debat in de Staten over hotelterreinen, wel aangegeven van plan te zijn om een dergelijke
motie in te dienen.
Sevinger benadrukt dat de verbintenissen die door de vorige regering zijn aangegaan, ‗ver gevorderd‘ zijn. ―Je
kunt het project niet zomaar stoppen, tenzij je miljoenen hebt om de strijd aan te gaan. Maar die hebben wij
niet.‖Hij vindt dan ook dat politieke partij RED te gemakkelijk over de kwestie praat. ―Wie gaat betalen als er
straks een claim van 70 miljoen ligt?‖ Sevinger vindt het bovendien jammer dat, toen de vorige regering met het
project bezig was, er weinig mensen te mobiliseren waren voor een protest. ―Ik ben bij een aantal bijeenkomsten
geweest. Maar het ontbrak aan kracht of moed om toen met zijn allen tegen de regering te vechten.‖ Nu alles al
bijna is beklonken, is het gemakkelijk om kritiek te uiten, vindt hij. ―Maar Nelson Oduber en Marisol Lopez-Tromp
zijn verantwoordelijk voor dit project en voor gevolgen voor de recreanten, vissers en windsurfers. Het volk kan
hen nog steeds aanspreken over die foute beslissing.‖
Protest
Ondertussen is het protest tegen de bouw van het hotel nog gaande. Op Koninginnedag staan vanaf tien uur ‘s
morgens milieuorganisaties en andere actievoerders bij Havana om handtekeningen te verzamelen. De
actievoerders willen uiteindelijk een petitie, ondertekend door zoveel mogelijk mensen, aan de regering en het
parlement overhandigen.

Amigoe 28-04-10: Nieuw logo voor Aruba
ORANJESTAD — Tijdens de opening van de jaarlijkse conferentie voor reisvertegenwoordigers van Europa
gisteren, is bekend gemaakt dat Aruba voortaan één logo krijgt voor de promotie van het eiland als
toerismebestemming.
Deelnemers aan de conferentie Aruba Meets Europe kregen de primeur. Aruba Tourism Authority (ATA) deelde
bovendien T-shirts uit met het nieuwe logo, dat vooraf uitvoerig is getest. Officieel wordt het logo vanaf 1 juni in
alle toerismepromotie gebruikt. In de Renaissance Convention Center waren al positieve geluiden te horen. Arjen
Lutgendorff van Reisburo Actueel uit Nederland reageert enthousiast op het ontwerp:
―Het blauw staat voor de zee en de ster is overgenomen van de vlag. Het is een simpel, maar krachtig logo dat je
gemakkelijk kunt onthouden.‖
Naast de presentatie van het nieuwe logo, kregen de deelnemers ook te horen wat Aruba van plan is om meer
toeristen aan te trekken. ―Voor het komende jaar heeft de regering het budget voor toerisme verdubbeld naar drie
miljoen florin‖, aldus minister van Toerisme, Arbeid en Transport, Otmar Oduber (AVP) in de openingstoespraak.
Met dit geld hoopt de minister ook meer toeristen uit Europa te krijgen.
―Tot nu toe komt het grootste deel van de toeristen uit Noord-Amerika. Dat moet echter veranderen. Europa is op
dit moment een goede markt. De euro staat sterk, dus de toeristen hebben veel geld dat ze kunnen uitgeven op
Aruba.‖ Daarnaast blijven Europese vakantiegangers gemiddeld twee weken op het eiland tegenover zeven
dagen die de Amerikanen doorbrengen. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er ruim 23.000 Europese
toeristen naar Aruba. Dit is een stijging ten opzichte van 2009, toen er ruim 18.000 bezoekers kwamen.
―Mijn visie is dat er een balans moet zijn tussen economische groei, sociale infrastructuur en de natuurlijke
bronnen. Aruba is een prachtig land om te wonen en een prachtig land om te bezoeken. Dat moet wel zo blijven‖,
benadrukte de minister gisteren.

De stranden van Aruba blijven in de promotie nog steeds veel aandacht krijgen, zo legt marketing manager, Frits
Israel van ATA uit. ―Het is belangrijk dat er veilige en schone stranden zijn. Hierdoor zullen de toeristen
wereldwijd sneller Aruba als vakantieland kiezen.‖ Aruba heeft voor drie stranden inmiddels de internationale
kwalificatie Blue Flag. Israel zegt dat op termijn dit ook voor andere stranden moet gaan gelden.
Met Blue Flag richt Aruba zich overigens niet in het bijzonder op Europese toeristen. Israel: ―Maar toeristen uit
deze landen zijn wel het meest milieubewust. Zonder de Blue Flag komen zij veel minder snel naar het eiland.‖

Amigoe 29-04-10: Raad FCC vergadert over toekomst
ORANJESTAD — De Raad van Toezicht van Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) vergadert vandaag
over de eis van minister Benny Sevinger (AVP) van Infrastructuur, Milieu en Integratie om haar aftreden. Raadslid
Judith Tromp heeft dit althans gisteren tegen Amigoe gezegd. ―Pas daarna treden wij naar buiten met een
standpunt over deze kwestie.‖ Minister Sevinger gaf de vijf raadsleden tot eind van deze week om vrijwillig op te
stappen. Anders gaat hij over tot het stichten van een nieuwe sociale woningbouwstichting die volledig door de
overheid wordt gecontroleerd. De negentig werknemers van FCCA wiens banen op de tocht komen te staan als
de regering haar steun onttrekt, moeten volgens Sevinger maar verhaal bij hen halen. FCCA-directeur Peter van
Poppel onthoudt zich van enig commentaar. ―Ja, ik heb er een mening over maar dit is een kwestie tussen de
minister en de Raad. Als directeur zit ik in een heel ander orgaan. We hebben statuten en in die statuten staat dit
goed geregeld.‖

