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TEN GELEIDE
Hierbij ontvangt u de april 2015-editie van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante berichten over
actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Het Comité Koninkrijksrelaties onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter
van Vollenhoven is kritisch op het huidige reilen en zeilen van het koninkrijk en kiest in een discussienota voor een
meer gezamenlijk koninkrijk. “Er is geen visie, bijvoorbeeld op wat wij in 2020 gezamenlijk zouden willen bereiken.”
Er was veel interesse voor de Koninkrijk brede handelsmissie naar Panama. De positieve kanten daarvan, mede door
de positie en rol van Aruba, werden door oud-minister Laurens Jan Brinkhorst aangehaald in zijn toespraak in Den
Haag voor het Genootschap Nederland–Aruba. Hoofdlijnen van zijn toespraak verschenen o.m. in Amigoe. Afgelopen
maand besteedden de media opnieuw aandacht aan de financiële situatie en de jaarlijkse begroting van Aruba.
Ondertussen heeft de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijkszaken besloten om de Raad van State advies uit te
laten brengen over het begrotingsconflict van vorig jaar. De laatste berichten over Valero duiden erop dat de
ontmanteling van de raffinaderij aanstaande is. 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!
Nieuwe bestuurssamenstelling
Graag maken wij u attent op enkele wijzigingen in het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba. Deze hebben
te maken met het aftreden van voorzitter Gerda Meijerink en van de bestuursleden Mirjam Robbers, Gregor van der
Burght en Bas Nieuwenhuizen.
Het bestuur bestaat thans uit Nico van Grieken (voorzitter), Alwin Toppenberg (vice-voorzitter), Dennis Nava
(secretaris), Sidney Kock (tweede secretaris), Nelo Emerencia (penningmeester), Mito Croes, Kendreth Odor, Zayènne
van Heesen-Laclé, Gerda Meijerink en Gilbert Wawoe.

Koninkrijk- en EU-relaties
Comité Koninkrijksrelaties kiest voor een ‘meer gezamenlijk Koninkrijk’
Het Comité Koninkrijksrelaties, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, kiest klip en klaar voor
‘Eén Koninkrijk met spelregels’. Zo’n koninkrijk kan worden vastgelegd in een nieuw Koninkrijkshandvest, omdat
men immers indertijd duidelijk heeft gekozen voor het blijven in en het handhaven van het Koninkrijk.
Dit staat in een kort geleden verschenen discussienota van de hand van mr. Van Vollenhoven. Volgens hem kan het
Statuut als uitgangspunt worden genomen. “Maar wel onder de voorwaarden dat de inhoud van het Statuut eindelijk
eens wordt uitgewerkt en geconcretiseerd.”
Hernieuwd fundament
Indien de landen van het Koninkrijk blijvend kiezen voor een positie binnen het Koninkrijk, dan kiest men voor een
hernieuwd fundament voor verdere samenwerking, aldus de discussienota. “Dat betekent een Koninkrijk gestoeld op
gemeenschappelijke waarden en normen waarvan naleving met effectieve middelen afgedwongen kan worden. Dat betekent
méér, in plaats van minder Koninkrijk. Het betekent een meer ‘gezamenlijk’ Koninkrijk.”
Het Comité Koninkrijksrelaties is kritisch op het huidige reilen en zeilen van het Koninkrijk. “De vraag naar een
gemeenschappelijke agenda voor het Koninkrijk wordt niet gesteld. Het Koninkrijk kent wel een rijksministerraad, maar geen
regeerprogramma. Er is geen visie, bijvoorbeeld op wat wij in 2020 gezamenlijk zouden willen bereiken. Evenmin kent het
Koninkrijk een gezamenlijke begroting om een eventuele visie in daden om te zetten.”
Expliciete waarden en spelregels
“Als we met z’n allen besluiten dat we met elkaar in het Koninkrijk willen blijven – en de uitslag van de verschillende
volksraadplegingen is daar zeer helder over – dan is het ook belangrijk dat we gezamenlijk helderheid verkrijgen over wat we
hiermee bedoelen. Het wordt naar onze mening tijd voor een expliciete invulling van waarden en spelregels.”
Het Comité Koninkrijksrelaties nodigt iedereen uit om zijn mening te geven over de gedachten in de discussienota. “Ook in
meer algemene zin zie ik Uw visie over de huidige koninkrijksrelaties – en hoe deze zich zouden kunnen of moeten
ontwikkelen – graag tegemoet,” aldus Van Vollenhoven.
Het Comité Koninkrijksrelaties, bestaande uit personen uit alle delen van het Koninkrijk, wil een bijdrage leveren aan
verdieping en versterking van de relaties tussen de Koninkrijkspartners. De leden van het comité vinden dat daartoe de

gemeenschappelijke oriëntaties en het gedachtegoed van de Koninkrijksgemeenschap veel intensiever naar buiten toe moeten
worden uitgedragen.
Zie verder: http://www.comitekoninkrijksrelaties.org/een-koninkrijk-met-spelregels-discussienota-van-vollenhoven/

Amigoe 13-04-15: Premiers Eman en Rutte in Panama
ORANJESTAD — Premiers Mike Eman en Mark Rutte waren vorige week in Panama voor een handelsmissie. Ze
bezochten het door Nederlanders gemaakte nieuwe deel van het Panamakanaal en het kunstmatige eiland bij
Panama-Stad. Datzelfde weekend was ook de ‘Cumbre de las Americas’, de Amerika-top in Panama. Rutte sprak
daar onder anderen met de Cubaanse president Raúl Castro.
Zaterdagavond werd een intentieverklaring met de vicepresident van Panama ondertekend. “De overeenkomst die ik eerder
dit weekend getekend heb met de Panamese regering moet de samenwerking tussen onze landen versterken. Nederlandse
expertise kan Panama bijvoorbeeld helpen op het gebied van watermanagement”, laat Rutte weten. Ook bij de verdere
uitbreiding van het Panamakanaal liggen er kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. “Sterke Nederlandse bedrijven bieden
oplossingen voor problemen in Panama en dat zorgt weer voor banen in Nederland.”
De Nederlandse premier besprak met Raúl Castro de historische toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten en de
betekenis voor de regio. Aruba Tourism Authority liet vorige week weten zich vooralsnog weinig zorgen te maken over
concurrentie vanuit Cuba voor het toerisme. Rutte hoopt vooral dat de toenadering tot meer openheid, economische groei en
democratische ontwikkeling van Cuba leidt. “Dat is belangrijk voor de regio, waaronder het Caribisch deel van ons
Koninkrijk.”
Nadat Rutte zondag weer vertrok naar Nederland, is Eman nog gebleven om de Koninkrijk brede bedrijvenmissie te leiden.
Het is de wens van het Koninkrijk om de economische banden aan te halen met Panama en op commercieel gebied de
expertise in de maritieme en logistieke sector aan te bieden.

Amigoe 22-04-15: Nieuw pleidooi voor UPG status
ORANJESTAD/DEN HAAG — Aruba, Curaçao en Sint Maarten zouden toch serieus moeten nadenken of een UPGstatus niet meer voordelen oplevert dan de huidige LGO-status. Recente ontwikkelingen als het TTIP-handelsverdrag
tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie en het gebrek aan echte verbeteringen na de ontmanteling van de
Antillen maken die heroverweging de moeite waard, zei voormalig minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) gisteren.
Op uitnodiging van het Genootschap Nederland-Aruba hield Brinkhorst een presentatie over de geopolitieke en economische
meerwaarde van Aruba in het Koninkrijk. Het is een onderwerp waar volgens hem veel te weinig aandacht voor is, met name
in Nederland. “Ik vind het tekenend dat er geen Nederlandse banken zijn gevestigd op de eilanden. Het antwoord dat ik van
bankiers hoor, is dat ze weg zijn gegaan omdat de eilanden te klein zijn. Maar waarom zitten er dan wel banken uit de
Verenigde Staten en Canada’’, zei Brinkhorst. “Voor mij staat dit symbool voor onverschilligheid en nalatigheid.’’
Een positieve uitzondering was de aanwezigheid van de Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Arubaanse ambtsgenoot
Mike Eman bij de top in Panama, waarbij hij opmerkte dat Rutte eigenlijk alleen dankzij Eman welkom was. “Zonder Aruba,
Curaçao en Sint Maarten was hij niet uitgenodigd en was hij niet samen met president Barack Obama gefotografeerd”, zei
hij.
Volgens Brinkhorst heeft Nederland ook weinig belang bij een grotere rol van de Caribische landen binnen de internationale
politiek en handel. Nederland wordt vooral gekenmerkt door het streven om risico’s uit de weg te gaan.
Als Aruba en de andere Caribische landen daadwerkelijk een belangrijkere rol willen spelen, zouden ze daarom na
toestemming van de Nederlandse regering rechtstreeks met de Europese Unie moeten praten. De rol van de Europese Unie
zal in de toekomst steeds meer toenemen ten koste van Nederland. Het Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) vrijhandelsverdrag tussen Verenigde Staten en de Europese Unie toont dat duidelijk aan, zei Brinkhorst. “De tijd van
bilaterale verdragen is voorbij. Er worden verdragen tussen machtsblokken gesloten”, zei hij.
De status van Ultra Perifeer Gebied (UPG) past bij die nieuwe realiteit en biedt meer voordelen dan nadelen, volgens
Brinkhorst. “De middelen die de Europese Unie ter beschikking stelt van UPG-landen zijn het tien- of twintigvoudige van de
middelen die LGO-landen krijgen’’, zei hij. De invoering van Europese wetgeving is een hele klus, maar levert uiteindelijk
ook veel voordelen op. Landen in de regio zullen Aruba, Curaçao en Sint Maarten beschouwen als vooruitgeschoven posten
van de Europese Unie, inclusief de waarden en zekerheden die in Europa gelden. “Voor Aruba zie ik het als een daad van
emancipatie. De eerste was in 1986 en dit zou een tweede kunnen zijn’’, aldus Brinkhorst.

Financiën en economie
Amigoe 07-04-15: Financiënminister ziet geen noodzaak voor wettelijke noodregeling

ORANJESTAD — Het Parlement verzond vorige week een brief aan Financiënminister Angel Bermudez met daarin
het dringende verzoek om ‘het ontwerpen van een wettelijke (nood-)regel in overweging te nemen’. Bermudez zegt
tegen Amigoe dat hij nog geen noodzaak ziet om hiertoe over te gaan.
“Mocht blijken dat het eind april niet haalbaar blijkt om de begroting 2015 te formaliseren dan kunnen we inderdaad
overwegen om een financieringsmachtiging te vragen. Indien en voor zover benodigd”, benadrukt hij. Desgevraagd geeft hij
aan dat een wettelijke noodregeling staande de vergadering kan worden ingediend en geformaliseerd.
De wettelijke noodregeling moet overtreding van de Comptabiliteitsverordening voorkomen, zo liet Statenvoorzitter Marisol
Tromp weten. Zij legde uit dat in die verordening wordt aangegeven dat als een begroting niet voor 1 januari gereed is, de
ministeries gedurende vier maanden financiële middelen ter beschikking hebben tot een maximum van vier-twaalfde van het
budget van het voorafgaande jaar. Deze middelen zijn bedoeld om de ministeries ‘te laten draaien’ en betreffen dus alleen de
kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Het budget mag niet worden gebruikt voor investeringen. “Als er dus geen
noodregel komt, kunnen geen investeringen worden gedaan”, maakte ze toen duidelijk.
Voldoende
Om diensten niet te duperen kunnen ministers zogenaamde ministeriële beschikkingen afgeven. Maar volgens Tromp kunnen
hiermee geen investeringen worden bekostigd en is er voor de beschikking goedkeuring nodig van de Staten. Bermudez geeft
aan dat er nog andere mogelijkheden zijn. “Er staan de minister van Financiën ook andere wettelijke instrumenten ter
beschikking om voor kortere termijn in middelen te voorzien.” Hij vertelt dat er vorig jaar, nadat de begroting werd
aangehouden, op uitnodiging van gouverneur Fredis Refunjol een ‘noodwetje’ is doorgevoerd. “Deze diende ten behoeve van
de herfinanciering van toen vervallende schulden.” Deze situatie doet zich nu niet voor, volgens hem. “We hebben voldaan
aan de debtservice eerste kwartaal en ook voor het tweede kwartaal hebben we voldoende middelen.”

Amigoe 09-04-15: Inschakeling Raad van State bij begrotingsconflict Aruba
ORANJESTAD — Dat de Tweede Kamer alsnog de Raad van State om advies wil vragen of de aanwijzing van de
Rijksministerraad aan de gouverneur van Aruba afgelopen zomer rechtmatig was, houdt de meningen verdeeld
binnen het Arubaanse Parlement. Regeringspartij AVP is tevreden met de vragen die naar de Raad toe gaan, terwijl
oppositiepartijen MEP en PDR vinden dat de regering sinds de crisis en de hongerstaking van de premier maar
weinig heeft geleerd.
Dat schrijft Ariën Rasmijn voor het Caribisch Netwerk. Premier Mike Eman (AVP) reageert positief: “De gevolgde procedure
vorig jaar gaf Aruba geen mogelijkheden om zijn zaak breder te bepleiten dan alleen in de Rijksministerraad. De coalitie
hield de deur dicht voor een toetsing aan het Statuut. Gelukkig stelt de coalitie zich nu wel open voor een bredere kijk op de
zaak. Dat is winst en dat kan het vertrouwen over en weer alleen maar ten goede komen. In de politiek heet dat
voortschrijdend inzicht. Het denken in de Tweede Kamer staat niet stil.” Op de vraag of het geen mosterd na de maaltijd is,
antwoordt Eman dat het om het principe gaat. “We hebben nog steeds verschil van mening over het hoe en wat van toezicht.
Een openbare visie van de Raad van State kan dat beeld nuanceren.”
Fractieleider van regeringspartij AVP, Rene Herdé, zegt: “Wij zijn blij dat eindelijk de blokkade is opgeheven en de instituties
van het Rijk weer normaal kunnen functioneren.” Sinds de aanwijzing werd gegeven aan gouverneur Fredis Refunjol om de
begroting van 2014 niet te ondertekenen, heeft de partij zich uitgesproken voor toetsing van het besluit door de Raad van
State.
Tijdens de hongerstaking van premier Mike Eman die uit het conflict voortvloeide, vroegen de fracties van D66 en CDA of
de aanwijzing wel rechtmatig was. Regeringsfracties VVD en PvdA steunden het plan niet om de Raad in de schakelen. De
Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties deed echter nog een gooi en dinsdag werd zonder noodzaak tot stemming
besloten om aan de hand van een zestal vragen de Raad van State om advies te vragen in de kwestie.
De Kamer wil onder meer weten wat de juridische grondslag voor de aanwijzing was, hoe voorkomen kan worden dat er een
conflict ontstaat in de rollen van de gouverneur naar het land en het Rijk toe en of de Caribische landen van het Koninkrijk
nog wel de mogelijkheid tot verweer krijgen bij zo’n besluit. “Wij hebben ook andere vragen voorgesteld. Maar deze zijn
goed”, zegt fractieleider Herdé. Dat de Raad van State bijna een jaar na de aanwijzing alsnog wordt ingeschakeld vindt hij
geen mosterd na de maaltijd. “Het blijft actueel. Wij moeten van onze fouten leren.”
‘Blindstaren’
Andin Bikker, leider van PDR vindt het op zich goed dat de Raad van State zich over de vragen buigt, maar zijn mening blijft
naar eigen zeggen ‘ongewijzigd’. “De regering van Aruba moet niet gaan blindstaren op procedures, maar beseffen dat het
Koninklijk Besluit een noodsignaal was dat er geen sprake is van houdbare overheidsfinanciën en dat verdubbeling van de
staatsschuld binnen amper vier jaar onacceptabel is.”
“Dit is iets waar de regeringspartij en de regeringsfractie al heel lang op hebben gewacht, zij wilden steeds het debat voeren
over de rechtmatigheid van het ingrijpen van de gouverneur in plaats van de motieven achter het ingrijpen”, aldus MEPleider Evelyn Wever-Croes. “Iedereen is inmiddels ervan overtuigd dat er iets moest gebeuren om de koers van ons land op
financieel gebied te wijzigen. En Aruba is dankbaar dat de gouverneur dit heeft gedaan”, meent de politica. “Helaas heeft het
kabinet Mike Eman hier heel weinig van geleerd, want we staan nu weer voor hetzelfde scenario: het fiasco van de begroting
2015”, zegt Wever-Croes.

Amigoe 14-04-15: Cft: ‘Begroting niet substantieel aangepast’
ORANJESTAD — De begroting 2015 is volgens het College financieel toezicht (Cft) ‘niet substantieel aangepast ten
opzichte van de ontwerpbegroting 2015 zoals getoetst door het Cft’. In een brief van 10 april aan de Financiënminister
herhaalt het College daarom haar aanbevelingen.
De nadruk legt het Cft vooral op het stopzetten van (automatische) indexeringen van ambtenaren, invoering van eenvoudig
door te voeren maatregelen zoals een tijdelijke solidariteitsheffing, een uitgewerkt stappenplan voor de implementatie van
voorgenomen maatregelen en prioriteitstelling geven aan het op orde brengen van het financieel beheer.
Het Cft ziet risico’s bij tien van de voorgenomen maatregelen, aangezien hierover nog niet is besloten dan wel omdat het
maatregelen betreft die nog niet geïmplementeerd worden. Deze maatregelen moeten, zo staat het althans in de
conceptbegroting, dit jaar nog 56 miljoen florin opleveren. De aangekondigde andere dertien maatregelen zijn volgens de
regering ‘in de laatste fase dan wel afgerond’.
Een van de aanbevelingen van het College was om de uitvoering van maatregelen in de gaten te houden en hier periodiek
over te rapporteren. “De regering is hier reeds mee aan de slag en het Cft heeft vernomen dat inmiddels ook is afgesproken
dat deze uitvoeringsrapportages aan de Staten zullen worden aangeboden.” Het Cft ziet dit als een belangrijke positieve
ontwikkeling en spoort de Staten aan zijn controlerende taak via deze weg nog meer uit te oefenen.
Nulmeting
Om gericht verbeterplannen op te stellen en plannen van aanpak te kunnen maken hoe in de komende jaren het financieel
beheer op niveau gebracht kan worden, gaat de overheid een zogenaamde nulmeting uitvoeren. Deze nulmeting wordt via
self-assesment gedaan onder begeleiding van het Cft en volgens het Pefa-framework (Public Expenditure and Financial
Accountability) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat is tijdens het laatste ambtelijk overleg besloten, zo meldt
het College.

Amigoe 20-04-15: ‘Start ontmanteling raffinaderij binnen 2 maanden’
ORANJESTAD — Minister Mike de Meza van Energie zegt dat de definitieve ontmanteling van raffinaderij Valero
tussen nu en twee maanden van start zou kunnen gaan.
De Meza zegt tegen verslaggever Ariën Rasmijn voor het Caribisch Netwerk, dat de Arubaanse regering nog altijd de deur
openhoudt voor een doorstart onder een nieuwe eigenaar, al voegt hij eraan toe dat de kans zeer klein is.
De afgesproken termijn van drie jaar, waarin Valero de sinds 2012 gesloten raffinaderij kon vasthouden voordat zij het terrein
terug aan de Arubaanse regering moet geven, is sinds kort verlopen. Er wordt al enige tijd gesproken over ontmanteling, iets
wat met name de oppositie een doorn in het oog is.
Maar voordat de ijzerschaar definitief in het buizenwerk gaat moet nog het een en ander gebeuren. “Alle buizen, tanks en
andere faciliteiten moeten eerst worden schoongemaakt en dat proces duurt zo’n twee maanden”, zegt de minister. ”Maar
voor hetzelfde geld zijn zij daar al mee begonnen.” De Meza bevestigt dat wanneer de ontmanteling van start gaat, er geen
weg meer terug is.
Valero heeft geïnteresseerde partijen laten weten dat de raffinaderij niet meer te koop is. Uit gelekte correspondentie tussen
functionarissen van de Texaanse oliemaatschappij en het bedrijf Concord Aviation International & Fuel, blijkt dat Valero niet
ingaat op het aanbod van het bedrijf omdat er geen raffinaderij te koop zou zijn. Valero-woordvoerder Bill Day heeft aan de
website Noticia Cla bevestigd dat aangezien er geen geschikte koper is, de ontmanteling wordt voortgezet. Eind dit jaar moet
het terrein schoon en klaar zijn voor overdracht terug aan Aruba.
Postbusbedrijf
Minister De Meza zegt dat het er op lijkt dat Concord Aviation International & Fuel slechts een postbusbedrijf is, aangezien
er geen kantoor of pand op het vestigingsadres gevonden is. “Er melden zich wel meer van dit soort bedrijven”, aldus de
minister.

Amigoe 22-04-15: Herinneringsbrief Cft baart parlement zorgen
ORANJESTAD — Het Arubaanse Parlement wil duidelijkheid van minister van Financiën Angel Bermudez over een
brief die het College financieel toezicht (Cft) naar hem en Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp heeft gestuurd.
Dat schrijft Ariën Rasmijn voor het Caribisch Netwerk. Vooral de oppositiepartijen maken zich zorgen over de inhoud en de
toon van de brief, waarin het Cft stelt dat de regering van Aruba vier door haar gemaakte aanbevelingen alsnog moet
verwerken in de begroting van 2015. De oppositie vreest dat er weinig wordt gedaan om een confrontatie zoals rond de
begroting van vorig jaar te voorkomen en wijst op de kans op een nieuw Koninklijk Besluit of een Algemene Maatregel van
Rijksbestuur.

Het College wil dat de regering stopt met indexeringen op de lonen van ambtenaren, een solidariteitsbelasting invoert, een
stappenplan opstelt voor het invoeren van 24 nieuwe maatregelen en de financiële administratie opvijzelt.
De regeringsfractie zegt dat als dit gebeurt, het niet te maken heeft met de cijfers, maar met de wens van Nederland om het
Cft over de financiën van alle Caribische landen van het Koninkrijk te laten gaan. Ook de Statenvoorzitter had vragen. Zij
wilde weten of en wat de consequenties zouden zijn als Aruba de adviezen van het Cft niet opvolgt.
‘Herinnering’
Minister Bermudez verklaart dat het Cft dan mogelijk de Rijksministerraad hierover zou kunnen inlichten en van
aanbevelingen zou kunnen voorzien. De minister zegt zich verder niet echt zorgen te maken over de toon van de brief die hij
een ‘herinnering’ noemt om de vier aanbevelingen tijdens de behandeling van de begroting van 2015 te bespreken.

Amigoe 29-04-15: KvK organiseert handelsmissie naar Cuba
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) organiseert opnieuw een handelsmissie. Deze keer kunnen
ondernemers aansluiten bij een reis naar Havana, Cuba. Tijdens de reis staan er verschillende bijeenkomsten op de
planning over hoe zaken te doen in Cuba, zakelijke match-making sessie en een bezoek aan commerciële
bezienswaardigheden. Daarnaast tekent KvK Aruba een memorandum of understanding (MoU) met KvK Cuba voor
een goede relatie in toekomstige samenwerking.
Onlangs konden ondernemers naar de Dominicaanse Republiek, Panama en Colombia om de markt te verkennen en in
contact te komen met eventuele zakenpartners. Na het grote succes wordt nu onder aanvoering van KvK Aruba de overzeese
stap gewaagd richting Havana. Juist nu Cuba in een stroomversnelling zit door de veranderende situatie, is het volgens de
KvK belangrijk met de mogelijke partners om tafel te gaan. Zo verwachten zij een vlaag van economische activiteit. In plaats
van te wachten tot Cuba een sterke concurrent is voor de Arubaanse / Caribische toeristische sector, is een proactieve aanpak
en op zoek gaan naar mogelijke kansen voor samenwerking geschikter, aldus de Kamer.
Insel Air
De vlucht naar Cuba wordt uitgevoerd door Insel Air. Nadat de luchtvaartmaatschappij begin dit jaar startte met vliegen op
Manaus (Brazilië), kondigde Insel Air CEO Frederick Nuboer aan meer routes toe te voegen aan het vluchtschema. Zo ook
vluchten richting Cuba. “We vliegen voor de handelsmissie één keer op en neer naar Cuba. We gaan eerst andere vluchten
toevoegen aan het vluchtaanbod. Vluchten naar Cuba gaan in de nabije toekomst wel via Curaçao verlopen.” Mocht het
aantal stoelen niet worden uitverkocht voor de handelsmissie, dan kan de vlucht ook door particulieren worden geboekt via
Maduro Travel. Al laat de CEO weten dat de vraag hoog is. Wel kondigt Nuboer aan dat op korte termijn vluchten naar
Maracay, Quito en meerdere bestemmingen in de Dominicaanse Republiek geboekt kunnen worden bij de
luchtvaartmaatschappij.
Inschrijving handelsmissie
De handelsmissie vindt plaats van 7 tot 12 juni. Wie eerst nog wat weer informatie wil vergaren, kan contact opnemen met de
KvK. Aanmeldingsformulieren moeten voor 4 mei worden ingediend.

Amigoe 30-04-15: Fitch handhaaft kredietbeoordeling BBB- voor Aruba
ORANJESTAD — Kredietbeoordelaar Fitch Ratings handhaaft de kredietwaardigheid van Aruba op BBB-, een stap
boven junkstatus, en handhaaft ook het vooruitzicht (outlook) op stabiel. Het verlagen van het begrotingstekort en de
overheidsschuld kan op termijn leiden tot een betere beoordeling. Ook het aantrekken van investeringen in de
privésector en groeiende binnenlandse bestedingen kunnen leiden tot verbetering van de kredietwaardigheid.
Fitch heeft daarnaast de verwachting voor de zogenoemde short-term Issuer Default Rating (IDR) gehandhaafd op F3 en het
kredietplafond op BBB. Dat heeft het kredietbureau gisteren bekend gemaakt naar aanleiding van jaarlijks onderzoek naar de
Arubaanse financiën. Gevaren liggen ook op de loer. Mocht de overheidsschuld verder verslechteren en internationale
reserves lager worden, dan wordt het erg moeilijk om de huidige rating vast te houden. Ook verslechtering van de
institutionele band met het financieel stabiele Nederland is een factor die de kredietbeoordeling zou kunnen verlagen.
Overigens gaat Fitch daar niet vanuit en verwacht de beoordelaar dat Aruba vanwege het Koninkrijk op steun van de
Nederlandse regering kan blijven rekenen.
Balanced budget
Fitch gaat uit van de plannen voor een balanced budget in 2018 om de overheidsschuld te stabiliseren. De geconsolideerde
schuld kwam vorig jaar uit op 62 procent van het bruto binnenlands product (bbp), bruto komt dat neer op bijna 80 procent
van het bbp. Hoewel het kredietbureau wel verkleining van het begrotingstekort verwacht, zullen de tot nog toe bekende
maatregelen vermoedelijk onvoldoende zijn. Vooral het verhogen van de inkomsten wordt lastig.
Onder gemiddelde
De tot nu toe genomen maatregelen, verhoging van de pensioenleeftijd, hervormingen van ambtenarenpensioenen, de
versterking van ambtenarenfonds Apfa en de invoering van een bestemmingsbelasting voor zorgverzekeraar AZV, dragen bij
aan kostenbesparing maar gaan ten koste van consumentenbestedingen. De groei moet dus komen uit het toerisme en de
potentiële groei hiervan is relatief laag, aldus Fitch. Het reële bbp groeide in 2014 slechts 1,1 procent. De sterke
toerismegroei in dat jaar werd getemperd door dalende binnenlandse vraag. Fitch verwacht ongeveer 2 procent groei in 2015

en 2016. Dat ligt in lijn met de verwachtingen van de Centrale Bank en het ministerie van Financiën maar onder het 3,2
gemiddelde van andere BBB-ratings.
Junkstatus
In 2013 was de kredietwaardigheid van Aruba nog BBB, maar werd al wel het vooruitzicht (outlook) van stabiel naar
negatief bijgesteld. Het negatieve vooruitzicht kwam, zo liet Fitch destijds weten, door de voortdurend tekortschietende
economische groei, onevenwichtige begrotingen en stijgende staatsschuld. Bovendien is Aruba’s economie kwetsbaarder
geworden omdat Valero de raffinaderij sloot. Vorig jaar werd de kredietwaardigheid verlaagd van BBB naar BBB-, slechts
een plek boven de ‘junkstatus met hoge risico’s’.

Onderwijs
Amigoe 02-04-15: 21e studiereis Colegio Arubano gaat naar Panama
ORANJESTAD — 110 leerlingen van 5 vwo, 9 docenten en 2 decanen van Colegio Arubano stappen maandag op het
vliegtuig voor een studiereis naar Panama die tot 12 april duurt.
Na 20 jaar bestemming Puerto Rico is nu Panama aan de beurt. Dit op initiatief van de conrector van de Florida State
University, Alonso de la Guardia, die de organisatie van Colegio uitnodigde om de universiteit in Panama te bezoeken. De
leerlingen zullen onder andere kunnen genieten van de rijke natuur zoals het Gatunmeer, de geschiedenis in Casco Antiguo,
het milieu in het BioMuseo en de studiemogelijkheden van het land. Vanaf september vorig jaar zijn de voorbereidingen voor
de studiereis al van start gegaan waarbij de studenten fondsen wierven, onder andere door het organiseren van een Food
Festival en Health & Fitness Fair op school, en vrijwilligerswerk verrichtten zoals een beach clean-up en deelname aan Aruba
Doet.

Diversen
Amigoe 15-04-15: Premier Eman hoofdspreker op filmfestival Miami
ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) is vanavond hoofdspreker tijdens de opening van het 4e Miami and the
Beaches Environmental Film Festival (MBEFF). Het vijfdaagse evenement heeft als thema Climate Change
Awareness. Het festival brengt milieuproblemen door middel van films en documentaires bij het internationale
publiek onder de aandacht.
De keuze om premier Eman uit te nodigen, is omdat Aruba op weg is om het ‘groenste’ eiland in de Caribbean te worden.
Aruba wil tegen het jaar 2020 alleen nog maar duurzame energie gebruiken, aldus de organisatie. Projectcoördinator van het
MBEFF, Shamina de Gonzaga vindt dat Aruba als voorbeeld moet gelden voor de rest van de wereld. ‘Het is een kleine
samenleving, met hoge aspiraties en wij vinden dat hun gedrevenheid om in 2020 alleen maar duurzame energie te gebruiken
zeer inspirerend’. In samenwerking met de Sir Richard Branson’s Carbon War Room heeft Aruba veel geïnvesteerd in zonneen windenergie. Zo hebben ze grote duurzame projecten gerealiseerd, zoals windparken, een zonnepanelenpark, een waste-toenergy plant en een 1 miljard dollar tellende investering die grotendeels gericht is op ecotoerisme. Aruba heeft door deze
initiatieven al 50 miljoen dollar kunnen besparen en andere eilanden in het Caribisch gebied volgen nu het voorbeeld van het
‘Aruba model’, stelt de organisatie van het filmfestival.

Amigoe 16-04-15: Prinses Laurentien pleit voor Arubaanse Raad van Kinderen
ORANJESTAD — Prinses Laurentien van Oranje, directeur van de Missing Chapter Foundation (MCF), heeft op
Aruba gesproken met de minister van Onderwijs, schoolhoofden en toerismeorganisaties Ahata en ATA over de
installatie van een Raad van Kinderen. Zo’n Raad is er al in Nederland en MCF wil dit nu ook op Aruba en Curaçao.
De Raad van Kinderen bestaat uit een ‘board of directors’, jongeren tussen de twaalf en veertien jaar, die een frisse en andere
kijk hebben op grote-mensen-problemen en met bedrijven meedenken over realistische oplossingen. In Nederland bestaat dit
initiatief sinds 2011, toen waren tien bedrijven betrokken. Intussen zijn dat er 21, waaronder ANWB, Nederlandse
Spoorwegen, Nederlandse Vereniging van Banken, TUI Nederland en Jeroen Bosch Ziekenhuis.
In Aruba en Curaçao moet de Raad van Kinderen op dezelfde manier worden opgericht, in samenwerking met Unicef.
De directeur van MCF sprak in Aruba met gouverneur Fredis Refunjol, Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar,
schoolhoofden en vertegenwoordigers van Aruba Hotel And Tourism Authority (Ahata) en Aruba Tourism Authority (ATA)
over de gedachte achter een Raad van Kinderen. “Vaak blijven problemen bij bedrijven hangen, omdat ze geen oplossing
meer zien. Door een groep creatieve jonge denkers op een andere manier naar het probleem te laten kijken, kunnen er heel
goede oplossingen worden gevonden die bijdragen aan een verandering in het dagelijks leven.”
De prinses hoorde dat er in Aruba plannen zijn om de Raad van Kinderen in te bedden in het curriculum (schoolprogramma),
zodat er tijdens de lessen aandacht voor is. Vanuit de toeristische sector is door verschillende hotels (zoals Divi Resorts,
Renaissance Hotels, Amsterdam Manor en La Cabana Resorts) belangstelling getoond om zich bij de Raad van Kinderen aan

te sluiten. Minister Winklaar is enthousiast over het project en vindt het een goede manier om het onderwijs te innoveren en
de studenten een nieuw instrument aan te reiken om zich voor te bereiden op de realiteit van alledag. In de komende tijd zal
er meer over de Raad van Kinderen worden bekendgemaakt.
Missing Chapter Foundation
De stichting houdt zich bezig met duurzaamheid in brede maatschappelijke en sociaaleconomische context. Ze werkt samen
met organisaties die op integere, creatieve en innovatieve wijze dit begrip inhoud willen geven. De belangrijkste doelgroep
van haar activiteiten zijn besluitvormers in de publieke en private sector. MCF stimuleert hen om in gesprek te gaan met
kinderen, jongeren en young professionals om zo hun blik op duurzaamheid te verruimen en bij te stellen.
Prinses Laurentien was onlangs ook in Curaçao en bezocht daar het Sint Paulus College. Leerlingen van groep 8 van deze
school zullen in de Raad van Kinderen van Curaçao gaan zitten. Zij kregen de kans om met de prinses kennis te maken en
vragen te stellen. Volgende maand gaan deze leerlingen een dagje naar het Santa Barbara Resort, een bedrijf dat meewerkt
aan de Raad van Kinderen van Curaçao. Ze gaan daar achter de schermen kijken hoe een hotel werkt om op die manier met
ideeën te kunnen komen.

Amigoe 22-04-15: Arubaanse Monopoly vanaf vrijdag in winkels
ORANJESTAD — Het wereldberoemde bordspel Monopoly heeft vanaf nu ook een Arubaanse variant. Op vrijdag 24 april
zullen deze Arubaanse Monopoly-spellen te koop zijn bij verschillende winkels. Nu kun je dus zelf eigenaar worden van
Arubaanse bedrijven, hotels, stranden en zelfs het beroemde ‘California Lighthouse’. Op de Facebookpagina van Aruba
Monopoly is te zien dat veel mensen erg enthousiast zijn over het spel. Niet alleen lokalen maar ook Amerikaanse toeristen
zijn erg geïnteresseerd. Zij kunnen het spel via internet kopen, voor de mensen hier is het te vinden bij onder andere
Intertoys, Plaza Bookshop, Bruna, De Wit & van Dorp, Antraco en Top1Toys.

Amigoe 30-04-15: Koninklijke route tijdens Sail Aruba
ORANJESTAD — Royalty watchers kijken uit naar de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima die
morgen aanwezig zijn bij het nautische evenement Sail Aruba. Het koningspaar is ook zaterdag in Aruba, dan staat
hun ochtend in het teken van jongeren.
Het koningspaar arriveert vanavond met een chartervlucht in Aruba, komend vanuit Bonaire waar ze vandaag de viering van
Dia di Rincon bijwonen. Morgenochtend om tien uur gaat Sail Aruba voor het publiek van start. Willem-Alexander en
Máxima beginnen hun dag om kwart voor tien bij de woning van gouverneur Fredis Refunjol, waar ze samen met hem en
zijn vrouw aan boord stappen van een schip. Het programma vermeldt niet welk schip en de organisatie wil dit niet
bekendmaken. Voorzitter Ank Bijleveld-Schouten van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk vaart mee. Het koningspaar
komt om tien voor elf varend het gebied van Sail Aruba binnen, waar het marineschip Zr. Ms. Zeeland 35 saluutschoten
afvuurt om de koning en koningin welkom te heten en dat is tegelijk het startsein voor de botenparade.
Zeilen
In een golfkarretje rijdt het koningspaar naar de junior zeilcompetitie. Om tien voor twaalf is er eerst een korte ontmoeting
tussen het koningspaar, Olympische zeilers en de Aruba Regatta Foundation. Om twaalf uur geeft de koningin het startsein
voor de zeilcompetitie. Daarna wandelen ze langs de route van het evenement, waarbij ze diverse demonstraties van de
marine zien. Om tien voor half één is het koningspaar terug bij de cruiseterminal, waar ze een expositie bekijken van de
geschiedenis en toekomst van Aruba Ports Authority. Om kwart voor één krijgen ze bij het Seafood Festival uitleg over de
vissoorten in het Caribisch gebied en hoe je vis schoonmaakt. Daar volgt een lunch. Tijdens het middagprogramma, dat tot
tien over drie duurt, gaat het koningspaar aan boord van de Zr. Ms. Zeeland en ook aan boord van de Picton Castle, waar ze
de kapiteins van de andere schepen ontmoeten.
Soldaat van Oranje
De musical ‘Soldaat van Oranje’ begint ‘s avonds om half acht als het koningspaar is gearriveerd. Na de show om half negen
wordt het koningspaar getrakteerd op een vuurwerkshow, voordat ze om kwart voor negen vertrekken.
Kansen voor jongeren
Tijdens de tweede dag van hun verblijf in Aruba staan jongeren centraal. Het koningspaar bezoekt om tien uur Colegio EPI,
waar ze medewerkers van de stichting Reclassering en Heart Centered Leadership Foundation ontmoeten. Ook is er een
gesprek met docenten en jongeren die bij de projecten betrokken zijn. Dit deel van het programma wordt door de organisatie
als privé beschouwd. Om elf uur eindigt het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Aruba.
Het publiek kan zaterdag vanaf tien uur weer terecht op het terrein van Sail Aruba, voor de tweede dag van dit evenement.

