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TEN GELEIDE  
 
Hierbij bieden wij u de mei 2010 editie aan van Voor u gelezen. Met een bloemlezing van interessante berichten 
over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. De financiële situatie van het land Aruba is bij verschillende 
gelegenheden onderwerp van discussie, ook daarmee samenhangende zaken, zoals het belastingstelsel en de 
rente van de banken. Interessant zijn ook de laatste ontwikkelingen rond Valero waarbij de regering drie wetten 
heeft aangenomen om een doorstart van de raffinaderij mogelijk te maken. Voor meer nieuws over Aruba 
verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com.  Wij wensen u veel leesplezier! Tevens kondigen wij u hierbij alvast 
aan dat op zaterdag 25 september de jaarlijkse bijeenkomst van het Genootschap Nederland-Aruba wordt 
gehouden. Gastspreker is Minister-President Mike Eman. Een mooie zomer toegewenst!    

 
Koninkrijks en EU-relaties 
 
Amigoe 03-05-10: ‘Eensgezind werken aan verbetering financiën’  
 
ORANJESTAD — Gouverneur Fredis Refunjol vindt dat inwoners van Aruba eensgezind moeten werken aan het 
verbeteren van de nationale staatskas. ―Iedere burger, en daarmee bedoel ik werkelijk iedere ingezetene van ons 
eiland, draagt hierin verantwoordelijkheid. Het vergt moed en doorzettingsvermogen, maar het is nodig. Ons 
wachten grote uitdagingen om de financiële situatie van het land te verbeteren.‖  

Ook de voorzitter van het parlement, Andy Lee, besteedde in zijn toespraak aandacht aan nieuwe uitdagingen 
voor Aruba. Hij voorziet hechtere banden tussen de landen van het Koninkrijk. ―De nieuwe constellatie per 10 
oktober 2010 zal de gebieden nauwer tot elkaar brengen.‖  
Refunjol en Lee hielden hun toespraken tijdens de officiële viering van Koninginnedag. Deze vond plaats in het 
Wilhelminapark en werd bijgewoond door een groot aantal genodigden en belangstellenden. Premier Mike Eman 
en zijn echtgenote, leden van de ministerraad en de Staten en personeel van de Nederlandse marine waren 
daarbij aanwezig. Ook waren er vertegenwoordigingen van organisaties zoals de Oranje Vereniging en 
padvindersgroepen.  

Prijzen  
Drie jonge atleten en twee organisaties kregen uit handen van de gouverneur prijzen uitgereikt namens de 
commissie Gouverneur Felipe B. Tromp. Dat waren Alexander Robert, Albert Jordan Pop, Jerrick Francees, de 
Arubaanse Zwembond en padvindersgroep St. Paulus–Michael. De beker voor 2010 ging naar Robert, terwijl Pop 
en Francees de stimuleringsprijzen van dit jaar in ontvangst namen. De Arubaanse Zwembond en 
padvindersgroep St. Paulus-Michael hadden eigenlijk ieder in 2009 een stimuleringsprijs moeten krijgen. 
Vanwege de aanslag op de Koninklijke familie in Nederland werd de ceremoniële uitreiking toen echter afgelast. 
De ceremonie dit jaar begon ‘s morgens om half tien met het hijsen van de vlaggen van Aruba en Nederland. Dit 
gebeurde op muziek van het korps van de Nederlandse Marine, dat de volksliederen speelde. Verder was er de 
gebruikelijke inspectie van de Gewapende Macht door de gouverneur. Het feest eindigde aan het begin van de 
middag met een defilé van padvinders en andere geüniformeerde groepen. De stoet liep door de L.G. Smith 
Boulevard, die voor dat doel gesloten was voor verkeer. 
 
Amigoe 18-05-10: Rampenbureau wenst regionale samenwerking 
 
ORANJESTAD — Als Aruba wordt getroffen door een orkaan, dan duurt het minstens een paar dagen voordat 
hulptroepen uit Nederland zijn gearriveerd. In de tussentijd moet het eiland van elders hulp zien te krijgen. 
Bijvoorbeeld van de Nederlandse Antillen of andere Caribische landen. Het Rampenbureau van Aruba hoopt 
daarom op een regionaal hulpnetwerk. 

Dat zei het hoofd van het Rampenbureau, Haime Donata, gisteren. Een hulpnetwerk bestaat nog niet. Er is zelfs 
nog geen concreet plan. Maar het is wel een idee waar de dienst al een tijd over vergadert. ―We hebben op dit 
moment nog weinig contacten in de regio, afgezien van de Nederlandse Antillen. De rampenbureaus van 
bijvoorbeeld Puerto Rico of Florida kennen we niet. We hopen wel dat dit gauw zal veranderen.‖ 
Het Rampenbureau lanceert deze maand weer een nationale voorlichtingscampagne over orkanen en publieke 
veiligheid. De verschillende overheidsdiensten worden al getraind. De diensten krijgen een basiscursus over hun 
verantwoordelijkheden mocht Aruba door een orkaan worden getroffen. In procedureel opzicht is het rampenplan 
voor dit jaar in feite hetzelfde als dat van vorig jaar, zegt Donata. De stappen zijn gelijk. Wel ligt de uitvoering van 
sommige taken nu bij andere mensen. 

Zelfredzaamheid 
De voorlichtingscampagne strekt zich uit tot over de gehele bevolking. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid. Met 

http://www.amigoe.com/


behulp van folders, televisie-uitzendingen en lezingen op scholen hoopt het Rampenbureau burgers te 
doordringen van hun eigen verantwoordelijkheid. Men moet zelf voorbereidingen treffen. Men moet zich laten 
informeren en vervolgens stappen ondernemen.  
De campagne richt zich vooral op mensen die erg laconiek denken over orkanen. ―Mensen die roepen: ‗Ach, er 
gebeurt toch nooit iets op Aruba‘. Die groep is erg groot‖, zegt Donata. Het blijkt dat veel mensen pas 
voorbereidingen nemen als het alarm afgaat. ―Dat is te laat. Je moet er veel eerder bij zijn. Je moet bijvoorbeeld 
nu al je noodpakket samenstellen.‖ 
De overheid heeft de afgelopen tijden maatregelen getroffen om het risico op wateroverlast zoveel mogelijk te 
verkleinen. Zo zijn de systemen voor waterafvoer verbeterd in de wijken Pos Chiquito, Bubali, Madiki en Noord. 
―Wij hebben gedaan wat we kunnen. Nu moeten de mensen zelf in actie komen. Ze kunnen beginnen met het 
doornemen van de informatie en het opvolgen van de adviezen. Daarna is het afwachten om te zien hoe het 
allemaal uitpakt als een storm Aruba nadert‖, aldus Donata. 
 
Amigoe 20-05-10: Rechter kritiseert aannamebeleid overheid  
 
ORANJESTAD — Rechter Christine Mewe heeft zich onlangs kritisch geuit over het aannamebeleid van 
overheidsdiensten. Volgens haar nemen organisaties steeds vaker nieuwe ambtenaren aan zonder dat zij 
daartoe bevoegd zijn. Zij zei dit tijdens de behandeling van het ontslag van zeven medewerkers bij de Dienst 
Openbaar Personen Vervoer (DOPV).  
Mewe zegt dat het in de praktijk regel is geworden dat de overheid de gouverneur niet betrekt bij het aanstellen 
van nieuwe ambtenaren. Dat is tegen de wet, want alleen de gouverneur kan ambtenaren aanstellen. 
Ook in het geval van de zeven ontslagen medewerkers van DOPV ging een overheidsdienst buiten zijn boekje. 
DOPV had de zeven uitgenodigd om voor zich te komen werken, zonder dat de gouverneur daarover had 
geoordeeld. DOPV stuurde de uitnodigingen in september 2009, rond de verkiezingen. Het dienstverband zou 
ingaan per 1 oktober 2009. Maar ruim een maand later oordeelde de nieuwe regering dat de nieuwe 
personeelsleden niet gewenst waren. De nieuwe minister van Transport stuurde hun een ontslagbrief. In protest 
hiertegen, spande het zevental aanvankelijk een kort geding aan. Maar de rechter stelde hun in ongelijk. Officieel 
zijn de zeven geen ambtenaar, dus geldt het Ambtenarenrecht niet voor hen, aldus de rechter in januari van dit 
jaar. En Christine Mewe velde vorige week hetzelfde oordeel. Toen diende de zaak namelijk opnieuw, ditmaal als 
bodemprocedure. De zeven zijn geen ambtenaar, dus is de Ambtenarenrechter niet bevoegd om zich over hun uit 
te spreken, aldus Mewe. 

 
Amigoe 24-05-10: Van der Straten nieuwe drugscoördinator  
 
ORANJESTAD — Oud-politiecommissaris Jan van der Straten staat vanaf 15 juni aan het hoofd van het 
Nationale Bureau voor Drugszaken. Hij volgt in deze functie Eric Nassy op. Van der Straten heeft de functie 
gekregen, omdat hij veel verstand heeft van de werking van het overheidsapparaat, aldus de regering. Zijn kennis 
zou goed van pas komen, omdat het werkveld van het bureau voor drugszaken diverse ministeries raakt. Op 
papier legt Van der Straten verantwoordelijkheid af aan de minister van Volksgezondheid en Sport Richard Visser 
(AVP), maar in de praktijk zal hij ook veel samenwerken met andere departementen. Van der Straten, die de 
pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, werkte tot voor kort als interim-directeur bij Instituto di Cultura. 
 
Financiën en economie 
 
Amigoe 08-05-10: Kabinet wil simpeler belastingstelsel  
 
ORANJESTAD — Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen. Het huidige stelstel is ‗te ingewikkeld voor 
de burger en kent teveel uitzonderingsregels‘, zo staat in de concept begroting van het ministerie van Financiën.  
Het kabinet vindt ook dat de toptarieven van de inkomsten- en winstbelasting te hoog zijn in vergelijking met het 
buitenland. Ze bedreigen het vestigingsklimaat voor investeerders zowel van Aruba zelf als erbuiten. De regering 
wil dit jaar onderzoeken of het toptarief van de inkomstenbelasting van 60 procent kan worden verlaagd ‗tot een 
niveau dat aansluit bij wat internationaal gebruikelijk is‘. Een verlaging moet wel gepaard gaan met een 
vereenvoudiging van het stelsel, aldus het kabinet. Minder regels, zodat meer mensen belasting gaan betalen. 
Mocht deze maatregel niet genoeg belastinggeld opleveren, dan wordt volgens het kabinet een tariefsverlaging 
‗overwogen‘. Ofwel dan is het niet zeker of de toptarieven worden verlaagd.  
Bij het hervormen van het belastingstelsel geeft de regering verder hoge prioriteit aan de verbetering van de wet 
Speelvergunningsrecht Hazardspelen en de wet op de logeerbelasting. Dit vooral ten aanzien van de 
grondslagberekening. Daarnaast wil de regering van de wegenbelasting een bestemmingsbelasting maken. Dan 
komt de belastingsopbrengst niet in de pot algemene middelen terecht, maar in het wegenfonds. Op deze manier 
kan de regering infrastructurele projecten betalen. Aan het stimuleren van het milieubewustzijn is ook gedacht, 
door onder andere de invoerrechten op milieuvriendelijke auto‘s te verlagen.  
 

Zwarte lijst 
Aruba moet in de komende regeringsjaren van alle resterende zwarte lijsten worden afgevoerd. De regering wil 
‗dat de laatste resten van Aruba als land met oneerlijke belastingconcurrentie‘ definitief verdwijnen. Ze neemt 



daarom een actieve rol in de strategische groep die is gevormd om ervoor te zorgen dat Aruba aan de vereisten 
van de Financial Task Force (FATF) gaat voldoen.  
Het hervormingsplan voor het belastingstelsel is overigens nog niet helemaal klaar, zo laat het kabinet in de 
concept begroting van Financiën weten. Het overweegt nog een groot aantal aanpassingen, zoals het belastbaar 
stellen van economische eigendomsoverdracht, milieuheffing op de uitstoot van vervuilde lucht, de introductie van 
een kansspelbelasting en een heffing op motorboten. Wat de wijzigingen in het belastingstelsel in cijfers gaat 
opleveren, staat niet in de concept begroting. 
 
Amigoe 10-05-10: Centrale Bank handhaaft reserveverplichting 
 
ORANJESTAD — De Centrale Bank van Aruba (CBA) laat de reserveverplichting van 11 procent voor de banken 
voorlopig ongemoeid. Dit heeft onder andere te maken met de trage economische groei, weerspiegeld in het lage 
aantal leningen dat wordt afgesloten. Banken blijven hierdoor met teveel geld zitten.  
In haar prognoses voor de korte termijn houdt CBA vooral rekening met de toekomst van de raffinaderij. Per 1 juni 
wordt duidelijk of de raffinaderij weer open gaat of niet. De Bank kijkt daarbij naar twee scenario‘s. Bij een 
heropening verwacht CBA dat het bruto binnenlands product (bbp) met 2,1 procent groeit (werkelijke groei). Als 
de raffinaderij in San Nicolas definitief de deuren sluit, daalt het bbp met 2,5 procent, zo schat de Bank in.  
Met deze twee scenario's op de achtergrond blijft de inflatie (12-maands gemiddelde trend) gematigd op - 0,1 
procent. Dit, terwijl de risico‘s voor een flinke verhoging van de prijzen in de nabije toekomst op dit moment laag 
worden ingeschat. Ook de stijgende olieprijs lijkt hierop amper invloed te hebben. De Bank meldt verder dat het 
netto buitenlandse actief momenteel stabiel is op 1,5 miljard (afgerond). De kredietgroei blijft dus ‗zwak‘, omdat 
minder mensen lenen. Dat zal volgens CBA ook voorlopig zo blijven.  
De Bank verhoogde begin van dit jaar al de reserveverplichting van 9,5 naar 11 procent om het overtollige geld bij 
de banken te verminderen. Ze maakte eerder ook bekend dit jaar certificaten van deposito‘s (CD) te willen gaan 
uitgeven. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Met dit instrument kan CBA, net als met de 
reserveverplichting, invloed uitoefenen op de liquiditeit van de banken op Aruba. Een CD is een verhandelbaar 
certificaat met een korte looptijd die de Centrale Bank aan commerciële banken kan uitgeven. Zo krimpt de 
geldhoeveelheid op de financiële markt als de banken certificaten van deposito‘s kopen. 
 
Amigoe 20-05-10: Overheid wil hoge rente banken aanpakken 
 
ORANJESTAD — De overheid wil de rente van banken aanpakken die ze te hoog vindt. Dat zegt 
Financiënminister Mike de Meza (AVP) die van de week hierover om tafel heeft gezeten met de Centrale Bank 
van Aruba. Door de rente aan te pakken, wil de regering vooral bedrijvigheid stimuleren nu de afgelopen jaren de 
economie sterk is teruggelopen.  
De minister zei dit afgelopen dinsdag op de bijeenkomst van de overheid en investeringsbank AIB waarop ze 
ondernemers informeerden over het nieuwe begeleidingsplan voor het midden- en kleinbedrijf. Daar toonde De 
Meza weinig begrip voor de hoge criteria die banken stellen aan met name startende ondernemers die geld willen 
lenen. Ook bekritiseerde hij de hoge rente die de banken in rekening brengen.  
Sinds de wereldwijde financiële crisis is het aantal leningen sterk teruggelopen. De rente die banken rekenen, 
blijft echter te hoog. Dat vindt niet alleen de overheid, maar ook de Centrale Bank. Deze laatste beschikt echter 
niet over voldoende wettelijke instrumenten om iets aan deze situatie te doen. De banken zijn immers over-
liquide, maar de Bank kan tot nu toe onder andere alleen met incentives (beperkte) invloed hierop uitoefenen. De 
Meza: ―Ik ben nog niet helemaal op de hoogte van de Centrale Bank verordening, maar dit heeft zeker onze 
aandacht. Dat de banken over-liquide zijn, betekent dat je bijna kan zeggen dat ze geen enkel risico willen 
nemen.‖ De minister vindt echter dat het risico eerlijk verdeeld moet worden. ―Want het is niet eerlijk dat het leven 
van een ondernemer zo moeilijk wordt gemaakt. En dat het zo selectief wordt, omdat het alleen een klein groepje 
is dat door de criteria komen. Dat is jammer voor onze economie. Maar dit gebeurt dus in een land waar banken 
over-liquide zijn. Als de banken meer op zoek moesten gaan naar bedrijvigheid, dan zou de drempel een stuk 
lager worden.‖ 
De minister zegt afgelopen maandag met de Centrale Bank om tafel te hebben gezeten om te brainstormen over 
meer ‗flexibiliteit van de huidige regels‘. Als eerste wil hij dus echter de hoge rente die de banken vragen, 
aanpakken. ―Maar ook dus om te kijken naar de zware criteria voor kredietaanvraag. Zodat het, zoals jij al zei, 
niet meer nodig is om zelfs je hond te laten screenen om in aanmerking te komen voor een lening.‖ Als dit 
betekent dat er wetten veranderd moeten worden, zegt hij, ‗dan moet dat maar‘.   
Het proberen om te verlagen van onder andere de rente, is niet iets waar de huidige regering mee komt, zegt De 
Meza overigens. ―Alle regeringen, ongeacht kleur, zijn hiermee bezig geweest, zodat het land er op vooruit gaat. 
Wij nemen nu de estafettestok over nemen en verder gaan met proces om drempels te verlagen. Want aan de 
andere kant kunnen bijvoorbeeld buitenlandse ondernemers, die vaak met veel geld komen, hier wel zoveel doen. 
Terwijl wij met onze bevolking heel streng zijn. Dat is een manke situatie die we moeten veranderen.‖ 
Zijn collega-minister Michelle Winklaar (AVP), die ook afgelopen dinsdag op de bijeenkomst met AIB was, vindt 
ook dat het risico verdeeld moet worden. Maar tegelijkertijd zegt ze dat niet alleen de overheid hiervoor bij de 
banken moet aankloppen, maar ‗iedereen‘. ―We moeten namelijk allemaal een inspanning doen om de huidige 
situatie te verbeteren. Banken moeten immers van de andere kant ook rekening houden met dat leningen die niet 
afbetaald worden.‖ Ze zegt dat de overheid druk uitoefent, ‗maar op een vriendelijke manier‘. ―Dit is het moment 
waar wij allemaal moeten samenwerken om uit de financieel moeilijke situatie te komen.‖  



Minister De Meza zegt tot slot dat, hoewel ondernemers gemakkelijker moeten kunnen lenen, het prikkelen van 
ondernemerschap niet alleen met geld moet. Hij zei dit naar aanleiding van een vraag afgelopen dinsdag van een 
ondernemer waarom de overheid nu niet met een soort garantiefonds komt voor starters. Zoals nu ook voor 
mensen die hun eerste huis willen bouwen,is geregeld, aldus deze ondernemer. De Meza als Winklaar 
antwoordden dat de overheid dit wel aan het evalueren is, maar eerst gekozen is voor het 
begeleidingsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf. De Meza legt uit: ―Opleiding en informatie zijn nog bijna 
belangrijker dan geld. Je kan als overheid vervroegde afschrijvingsaftrek geven, de winst- of loonbelasting 
verlagen. Maar als aan het eind van de dag de ondernemer niet weet hoe op de markt in te spelen, dan blijft deze 
in de problemen.‖   

 

Diversen 
 
Amigoe 07-05-10: ‘Staat Volksgezondheid verontrustend’ 
 
ORANJESTAD — De staat van de volksgezondheid op Aruba is verontrustend. Dat concludeert het kabinet in de 
concept begroting van het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Een belangrijke reden is het jarenlange 
mismanagement van de overheidsdiensten van Volksgezondheid. Dit leidde onder andere tot ‗een bijna totale 
ondermijning van het functioneren‘ van Directie Volksgezondheid.  

Er was sprake van een niet functionerende directie, zo schrijft de minister van Volksgezondheid en Sport Richard 
Visser (AVP) in de Memorie van Toelichting. Deze vulde vacatures niet in, verwaarloosde relaties en maakte 
geen gebruik van de interne expertise. ―Dit leidde ertoe dat de financiële mogelijkheden van de directie bijna 
volledig zijn uitgehold. De opgelopen schade en achterstand kunnen zeker niet op korte termijn worden hersteld‖, 
aldus de minister. ―Het roer ten aanzien van de aanpak van de volksgezondheid moet dan ook definitief om.‖ 

Hoe de minister dit wil gaan aanpakken, wordt echter niet duidelijk gemaakt in de concept begroting. Dat wordt 
ook door de Raad van Advies (RvA) geconcludeerd in zijn advies over dit begrotingsvoorstel. ―Er zijn veel 
projecten en initiatieven opgenomen, maar er wordt nagelaten om concreet in te gaan op de uitvoering van die 
plannen en de bijbehorende kosten-batenanalyse. De toelichting blijft daardoor steken in het vermelden van 
voornemens en plannen‖, aldus de Raad.  
In de begroting wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) in een crisis 
verkeert. Maar het ministerie van Volksgezondheid geeft geen concreet oplossing voor de tekorten van AZV. Ook 
dat onderschrijft de RvA.  

Ziekteverzuim  
De concept begroting vermeldt verder dat het aantal arbeidsongeschiktheidsdagen vorig jaar is gestegen met 10 
procent vergeleken met 2008. De premieopbrengsten daalden echter. Het kabinet verwacht dat het tekort dit jaar 
verder toeneemt. Ook over de stijgende kosten en de ontoereikende financiering van de 
werknemersverzekeringen maakt het kabinet zich zorgen. Maar ook op dit punt blijft het bij een constatering in het 
begrotingsvoorstel van Volksgezondheid. Daarnaast wordt gesteld dat het gebruik van verdovende middelen 
alarmerend hoog is, dusdanig dat dit ‗het functioneren van de economie en de samenleving onder druk zet‘. 
Desondanks wordt er in de concept begroting weinig extra geld gereserveerd om deze problematiek te bestrijden. 
Volksgezondheid wil verder dit jaar beginnen met het verplicht labelen van voedsel. Hierdoor hoopt het kabinet 
een ‗gedragsverandering ten gunste van meer verantwoorde voeding tot stand te brengen‘. 

De totale kostenbegroting van het ministerie van Volksgezondheid en Sport is geraamd op 202,6 miljoen florin. 
Dat is meer dan 20 miljoen florin lager dan vorig jaar is begroot. Op goederen en diensten gaat Volksgezondheid 
komend jaar 15 procent bezuinigen. Daarnaast is er een bedrag van 145 miljoen florin opgenomen als 
landsbijdrage voor het AZV. In de begroting is verder voor afgerond 19,8 miljoen aan middelen beraamd. Dat is 
fors minder in het jaar ervoor toen de regering uitging van bijna 40 miljoen florin. Voor investeringen heeft het 
ministerie een gelijk bedrag als vorig jaar gereserveerd, 5 ton florin. 
 
Amigoe 08-05-10: ‘De komende jaren meer beroepsonderwijs’ 
 
ORANJESTAD — Educacion Profesional Basico (EPB) vierde gisteren haar vijftienjarig bestaan groots. De 
school maakte tevens bekend dat ze zich het komende jaar meer op de arbeidsmarkt gaat richten.  

 ―Komend schooljaar gaan we het curriculum veranderen. De opleiding aan EPB bestaat dan niet langer uit twee 
jaar basis- en twee jaar beroepsonderwijs, maar wordt gewijzigd in één jaar basis en drie jaar beroepsonderwijs‖, 
aldus schooldirecteur Ida Lampe tijdens het feest op school. ―We hebben deze keuze gemaakt zodat de 
leerlingen na het afronden van hun opleiding aan deze school een optimale aansluiting hebben op de 
arbeidsmarkt.‖ Lampe is al twaalf jaar directrice van de school.  



Het feest op de school in Hato barstte vrijdagmiddag om half een los. Op het plein van de school stonden 
verschillende stands. Zo was er een stand van het Rode Kruis en van de verslavingszorg Ciad. Leerlingen van de 
school konden hier met al hun vragen terecht. Er werd gevoetbald en er vond ook een danswedstrijd plaats. 
Koppels, bestaande uit een leraar en een leerling, dansten tegen elkaar in een poging om het beste danskoppel 
te worden.  
Ook leerlingen uit de leerlingenraad deden mee aan de competitie. Deze raad organiseert gedurende het 
schooljaar verschillende activiteiten. Het feest ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan is daar één van. De 
leerlingenraad heeft er ook voor gezorgd dat er vanaf augustus nieuwe uniformen komen. ―We dragen nu wit met 
grijze kleding. Volgend jaar komen daar kleuren roze en babyblauw bij‖, aldus één van de leerlingen uit de raad. 

Naast leuke activiteiten draagt de school ook haar steentje bij aan de samenleving. Zo hebben leerlingen van de 
school onlangs meegeholpen met het verzamelen van geld. De opbrengst is bestemd voor het kankerfonds.  

EPB is vijftien jaar geleden ontstaan door een fusie van de huishoudschool, de LTS en de ETAO. De school is 
gericht op het lagere beroepsonderwijs. 
 
Amigoe 17-05-10: Dag van Biodiversiteit 
 
ORANJESTAD — Parke Nacional Arikok viert zaterdag samen met andere organisaties de Dag van Biodiversiteit.  
De dag is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen om aandacht te vragen voor de verscheidenheid van leven 
op aarde. Deze dag staat dit jaar in het teken van biodiversiteit, ontwikkeling en armoedeverlichting. De VB 
hebben overigens 2010 ook uitgeroepen tot het Jaar van Biodiversiteit. Het programma van Arikok begint om tien 
uur ‘s morgens en duurt tot vier uur ‘s middags. In het bezoekerscentrum van het natuurpark krijgen bezoekers 
informatie over het milieu en de diversiteit van de Arubaanse natuur. Aruba Marine Mammal Foundation zal er 
ook aanwezig zijn en vertoont een preview van de documentaire The Cove, over de afslachting van dolfijnen in 
Japan. De entree is gratis. 
 
Amigoe 19-05-10: Parlement wil moratorium op hotels  
 
ORANJESTAD — Het parlement wil dat er binnen zes maanden een moratorium komt op de bouw van meer 
hotels op Aruba. Ook willen zij dat de uitgifte van terreinen aan hotels en condominiums door de vorige regering 
wordt onderzocht, desnoods via een parlementaire enquête.  

Gisteren vond de openbare vergadering plaats over de uitgifte van terreinen aan hotels. Drie moties van AVP 
werden aangenomen en een motie van MEP werd verworpen. De eerste motie van AVP was om bij de regering 
aan te dringen om binnen zes maanden een moratorium van tien jaar in te stellen op de bouw van nieuwe hotels. 
Ook moet San Nicolas volgens deze motie op een duurzame manier, op basis van de rapporten van Nos Aruba 
2025 en Sam Cole en de zogeheten Oslo Statement on EcoTourism. De tweede motie dringt aan op een 
onderzoek door de Centrale Accountantsdienst (CAD) en de Algemene Rekenkamer naar de uitgifte van 
terreinen voor hotels en condominiums tijdens de vorige twee kabinetsperioden. Vooral de gang van zaken rond 
de uitgifte van het terrein bij Fisherman‘s Hut aan Hotelco/ Ritz Carlton moet grondig worden onderzocht, 
desnoods met een parlementaire enquête, vinden de fracties van AVP en PDR. De derde motie gaat over het 
Sunrise Rock project in Sero Colorado. De fracties van AVP en PDR willen milieu- en socio-culturele 
effectrapporten zien over dit project, Tevens willen zij weten van de financiering van het project en de 
haalbaarbaarheidsrapporten die ertoe hebben geleid dat een totaal van 1.310.000 vierkante meter werd 
toegekend aan Sunrise Rock Development voor de aanleg van een hotel en een golfbaan. De fracties willen ook 
weten wat er wordt gedaan om de grotten en fosfaatmijnen in de buurt te beschermen en de stranden in de buurt 
voor het publiek toegankelijk te houden. Minister Otmar Oduber (AVP) van Toerisme, Arbeid en Transport zei 
belang te hebben bij de bouw van een hotel bij San Nicolas. Het beleid van zijn ministerie gaat zich de komende 
tijd sterk richten op het culturele aspect van het eiland. Hierin vervult San Nicolas belangrijke rol, aldus Oduber. 

Arashi 
Tenslotte kwam MEP met een motie. De grootste fractie in de oppositie wil dat minister Benny Sevinger (AVP) 
van Infrastructuur, Milieu en Integratie de terreinaanvraag van projectontwikkelaar Kuai-Mare voor een terrein in 
Arashi afwijst. Eind maart bracht Amigoe het nieuws dat het bedrijf van de Spanjaard Venancio Gonzales een 
vijfsterren boetiekhotel op Arashi wil bouwen. Sevinger gaf toen al aan niet in te zullen gaan op het verzoek. Ook 
ontkende hij eerder het tegendeel te hebben gezegd. De minister zei gisteren nogmaals dat het betreffende stuk 
land natuurgebied is en dat hij niet van plan is om dit gebied uit te geven met als doel om een hotel te bouwen. 
De motie werd door de meerderheid van de Statenleden afgewezen. 
 
Amigoe 31-05-10: Verhuizing Barcadera in planning 
ORANJESTAD — De verhuizing van de containerhaven naar Barcadera zal nog wel even op zich laten wachten. 
Dat stelt Alfonso Boekhoudt, directeur van havenautoriteit APA. ―We zijn opnieuw alle plannen aan het 
doornemen.‖  



De gewijzigde economische situatie zorgt voor minder import en dus voor minder containers die de haven 
aandoen. Begin mei kwam APA met cijfers waaruit bleek dat de invoer van containers voor de lokale markt vorig 
jaar tussen de 5 en 6 procent is gedaald. Het containervolume daalde met 20 procent. De havenautoriteit APA wil 
eerst goed onderzoeken wat dit voor eventuele gevolgen heeft voor een verhuizing. ―De plannen moeten worden 
gerevalueerd worden.‖ Wanneer de verhuizing gaat plaatsvinden, kon de directeur dus niet zeggen. Wel wilde hij 
kwijt dat het verplaatsen van de haven ‗economisch gezien gezond is voor het bedrijf‘. De tweede havenkraan die 
APA wil aanschaffen kan met de verhuizing gemakkelijk worden meegenomen, omdat het gaat om een 
zogeheten mobiele containerkraan. ―We kunnen hem al in Oranjestad plaatsen in afwachting van de 
ontwikkelingen in Barcadera. We gaan dus niet wachten op het Barcadera project.‖ 

Zoals eerder in deze krant gemeld, wordt het stuwadoorsbedrijf dat containers gaat lossen in Barcadera ook 
eigenaar van de havenkraan. ―Mocht Astec als operator meeverhuizen naar Barcadera, dan moet dit bedrijf in 
ieder geval de kraan kopen. Er is namelijk afgesproken dat de operator van de haven na de verhuizing van de 
containerhaven naar Barcadera ook eigenaar van de hijskraan wordt‖, aldus directeur Boekhoudt destijds. 
 
Amigoe 31-05-10: Parlement keurt ‘settlement’ agreement goed 

 
ORANJESTAD — De werknemers van Valero blijven vooralsnog in dienst en krijgen dus gewoon hun salaris 
volgende maand. De oliemaatschappij heeft namelijk nog geen besluit genomen over het al dan niet ontslaan van 
personeel nu de settlement agreement met de regering morgen afloopt. Dit zegt Valero-woordvoerder Bill Day 
vanochtend tegen deze krant. 

―Er zijn geen beslissingen gevallen over mogelijke ontslagen op Aruba. Ook niet over een mogelijke herstart of 
dat we daadwerkelijk doorzetten met de verkoop van de raffinaderij,‖ aldus Day. ―De situatie blijft vooralsnog 
status quo.‖ Wel bevestigt hij dat er op dit moment gesprekken gaande zijn met ‗geïnteresseerde partijen‘. Wie 
deze partijen zijn, laat de woordvoerder echter niet los. Media berichtten vandaag dat ook het Colombiaanse 
Ecopetrol weer een bezoek aan de raffinaderij in San Nicolas heeft gebracht.  

De settlement agreement tussen Valero en de Arubaanse regering, waarbij Valero de Arubaanse werknemers tot 
1 juni gegarandeerd in dienst houdt en blijft uitbetalen, loopt morgen af. De regering hield zich op de valreep aan 
haar deel van de afspraak nadat afgelopen zaterdag drie wetten door het parlement werden aangenomen . De 
bbo op export wordt afgeschaft en Valero betaalt onder andere minder winstbelasting. Ook betaalt de 
oliemaatschappij ruim 200 miljoen florin in ruil voor het afblazen van de arbitragezaak die de overheid tegen haar 
had aangespannen. Bill Day zegt dat Valero ‗erg blij‘ is met het aannemen van deze wetten. ―Wij zijn de premier 
en de minister van Financiën zeer dankbaar.‖  

Doorstart 
Het aannemen van deze drie wetten ging echter niet over een nacht ijs. Afgelopen zaterdag werden ze behandeld 
tijdens een marathonsessie die duurde van negen uur ‘s ochtends tot drie uur ‘s nachts. Uiteindelijk werden twee 
wetten met een meerderheid van dertien tegen zes en een wet met een unanieme meerderheid aangenomen. Op 
suggestie van Andin Bikker (PDR) werden de wetten niet apart, maar in een blok behandeld. Ook droeg hij een 
amendement aan waarin de verlaging van winstbelasting werd uitgebreid naar het midden- en kleinbedrijf. Deze 
trok hij echter in nadat premier Mike Eman (AVP) aangaf na het sociaal dialoog met een fiscaal pakket te willen 
komen waarin ook dit aspect aan de orde komt.  

Fractieleider Rene Herdé is van mening dat de aangenomen wetten tenminste de deur openhouden voor een 
eventuele doorstart voor de raffinaderij. ―Zonder deze wetten sluit de raffinaderij zonder meer.‖ Met deze wetten 
van kracht en de nieuwe fiscale regeling kan Valero beter onderhandelen met potentiële overnamekandidaten als 
Petrobras en Pemex, aldus Herdé. 
Volgens MEP-fractieleider Booshi Wever is er met deze wetten geen garantie van dat Valero haar deuren niet 
sluit. ―Alleen dat zij 80 miljoen florin cadeau krijgen.‖ MEP had graag de kans gehad om aanpassingen te maken 
in wetsvoorstellen ‗zodat de banen van de werknemers van Valero beschermd kunnen worden‘. Wever zegt 
echter geen goede wil hiervoor te hebben gekregen van wat hij ‗de coalitie van AVP en PDR‘ noemt. 

 


