GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
VOOR U GELEZEN…
15 JUNI 2015

TEN GELEIDE
Hierbij ontvangt u de mei 2015-editie van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante berichten
over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Sinds begin mei is er een akkoord tussen Nederland en Aruba
over onafhankelijk financieel toezicht van de overheidsuitgaven. Het nieuw in te stellen College Aruba
financieel toezicht (CAft) gaat vanaf 1 juli a.s. normen controleren tot 2018 wanneer een duurzaam
begrotingsevenwicht is bereikt. Een onderzoek van de Stichting Economisch Onderzoek wijst uit dat het
Caribische deel van het Koninkrijk een rol kan spelen in de bevordering van de handel met Latijns-Amerika.
Er is veel nieuws op onderwijsgebied met o.a. een positieve beoordeling van twee bachelor-opleidingen van
de Financieel Economische Faculteit, een samenwerkingsverband tussen Universiteit Aruba en de STC-Group
en een ‘TNO-summerschool’ waar 14 internationale studenten zich gaan verdiepen in de Arubaanse
duurzaamheid. 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!
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Koninkrijk- en EU-relaties
04-05-15: Aruba en Nederland akkoord over financieel toezicht
ORANJESTAD — Nederland en Aruba hebben afgelopen zaterdag een akkoord bereikt over onafhankelijk
financieel toezicht van de overheidsuitgaven. De Arubaanse regering hoeft zich niet te verantwoorden aan het
College financieel toezicht (Cft). Er komt namelijk een nieuw orgaan, het College Aruba financieel toezicht
(CAft).
Het is de bedoeling dat dit nieuwe College per 1 juli ‘eerder vastgestelde en overeengekomen normen’ gaat
controleren, onder meer uit het Witte Donderdag-akkoord van 28 maart 2013. Het College wordt samengesteld uit
een lid namens het Koninkrijk, een lid namens Nederland en een lid namens Aruba. Bij het bereiken van ‘een
duurzaam begrotingsevenwicht’ - naar verwachting in 2018 - worden de taken van het CAft overgedragen aan een
nieuw in te stellen Begrotingskamer. Het Cft blijft voor de Landsbegroting 2015 adviezen aanbieden aan de regering
en de Rijksministerraad.
Moeizaam
Dat zijn enkele afspraken die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, namens de
Nederlandse regering heeft gemaakt met premier Mike Eman en minister van Financiën Angel Bermudez. De
gesprekken om tot een akkoord te komen verliepen naar verluidt moeizaam. Volgens nieuwssite Noticiacla liepen de
gemoederen hoog op waarbij Toerisme-minister Otmar Oduber zelfs dreigde met opstappen wanneer Aruba onder
permanent toezicht van het Cft geplaatst zou worden. Zover kwam het niet en vlak voor de Nederlandse delegatie - die
op Aruba was onder meer vanwege het Sail evenement en het bezoek van het koninklijk paar - naar Nederland
vertrok, werd het akkoord bereikt.
Curatele
Volgens een gezamenlijk persbericht zijn zowel Eman als Plasterk ‘zeer tevreden met dit resultaat’. Premier Eman en
minister Bermudez waren vanochtend in de Staten om tekst en uitleg te geven over de inhoud van de afspraken.
Oppositiepartij MEP laat, na afloop van de uitleg, weten dat met het akkoord Aruba feitelijk onder curatele is
geplaatst. “Nederland heeft de openbare financiën van Aruba overgenomen en laat niet los totdat Aruba voldoet aan
internationale normen”, aldus MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes. Ze benadrukt drie punten uit het akkoord; dat
Aruba met (bezuinigings)maatregelen moet komen, dat er een wet goedgekeurd moet worden die het financieel
toezicht van Aruba verzorgd en dat deze wet niet veranderd kan worden zonder goedkeuring van Nederland. Eman
stelt vandaag in de Staten dat het akkoord ‘de beste manier is om de autonomie van Aruba te waarborgen’, schrijft
Noticiacla. In plaats van een Koninklijk Besluit of Algemeen Maatregel van Rijksbestuur, worden afspraken namelijk
geformaliseerd in een Landsverordening dat uiteindelijk door de Arubaanse Staten moet worden goedgekeurd.
Als de Landsverordening financieel toezicht niet uiterlijk 1 augustus 2015 in werking treedt, kan de
Koninkrijksregering (de Rijksministerraad) alsnog een Koninklijk Besluit of Algemene Maatregel van Rijksbestuur
inzetten om de Arubaanse regering te dwingen tot maatregelen. Ondertussen moeten de aanbevelingen van het Cft
worden vertaald naar concrete en deugdelijk onderbouwde maatregelen, die in het lopende jaar kunnen worden
geïmplementeerd.

05-05-15: Nederland helpt met technische bijstand belastingzaken
ORANJESTAD — Aruba moet Nederland uiterlijk 1 augustus 2015 ‘verzoeken doen voor technische bijstand
op het gebied van de belastingdienst, douane, wetgevingscapaciteit en financieel beheer’. De capaciteit van
Aruba op het gebied van onder meer de uitvoering en verbetering van belastingwetgeving en douane schiet
namelijk tekort en kan niet op korte termijn zelf worden opgelost.
Dat blijkt uit het akkoord dat afgelopen zaterdag tussen de regeringen van Aruba en Nederland werd ondertekend.
Nederland belooft aan dit bijstandsverzoek - mits capaciteit beschikbaar is - tegemoet te komen. Wel moet Aruba hier
‘zoals gebruikelijk is’ zelf voor betalen.
Wat niet voor rekening komt van de Arubaanse belastingbetaler zijn de kosten voor het nieuwe College Aruba
financieel toezicht (CAft). In het akkoord staan ook hier afspraken over. Het salaris van de leden, de secretaris en
medewerkers van het College worden bekostigd uit de begroting van de Nederlandse minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Alleen deze minister kan dan ook leden voor het College benoemen.
CBS
Een opvallende afspraak in het akkoord is de samenwerking tussen het Arubaanse en Nederlandse Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Het Nederlandse CBS gaat het Arubaanse equivalent ‘adviseren’. Bovendien moet het
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Arubaanse CBS, in samenwerking met haar Nederlandse tegenhanger, tweejaarlijks (voor 1 april) aangeven welke
rechtspersonen met ingang van het volgende begrotingsjaar behoren tot de collectieve sector. Deze aanwijzing moet
gebeuren volgens het System of National Accounts van de Verenigde Naties. De ministerraad moet vervolgens de
betrokken rechtspersonen schriftelijk op de hoogte brengen van de aanwijzing en jaarlijks voor 1 april aan het CAft
rapporteren over de voorlopige jaarcijfers over het voorgaande kalenderjaar van de collectieve sector.
Touwtjes in handen
In het protocol is ten slotte ook opgenomen dat Aruba regelgeving gaat implementeren, die voldoet aan internationaal
aanvaarde normen op het gebied van ‘vervreemding en verkrijging van aandelen in rechtspersonen door de landen’.
Bovendien moeten er richtlijnen komen voor het dividendbeleid van rechtspersonen waarin Aruba deelneemt, ofwel
staatsbedrijven. En bovendien moeten de procedures en eisen rond benoeming en ontslag van bestuurders voor dit
soort bedrijven ook voldoen aan internationale normen.

06-05-15: Parlement kritisch over akkoord financieel toezicht
ORANJESTAD — Alle fracties in het Arubaanse parlement hebben kritiek op het nieuwe akkoord voor
financieel toezicht dat Aruba en Nederland met elkaar hebben gesloten.
Dat schrijft Arien Rasmijn voor het Caribisch Netwerk. Al tijdens de korte Statenvergadering maandag, waarin
premier Mike Eman uitleg gaf over het protocol, was er veel gemor, met name vanuit de oppositie. Maar ook de
regeringsfractie plaatste kritische noten bij het protocol.
Normen
Tijdens het korte debat feliciteerde AVP-fractieleider Rene Herdé premier Eman weliswaar met het akkoord, maar hij
gaf tegelijkertijd ook aan dat het voor hem belangrijk is dat het nieuwe College Arubaans Financieel Toezicht (CAft)
dezelfde normen hanteert die in het Balanced Budget Akkoord en de Meerjarenraming 2014-2017 staan aangegeven.
“Die normen zijn onze normen, maar eigenlijk strenger dan die op Curaçao, St. Maarten of Nederland. Ten tweede is
belangrijk dat de CAft van tijdelijke aard is, totdat de eigen Fiscal Council (Begrotingskamer, red.) geïnstalleerd is”,
aldus de fractieleider van de regeringspartij.
“Mijn grootste bezwaar is dat het akkoord niets zegt over de economische draagkracht van te nemen maatregelen. Op
Curaçao hebben de maatregelen van het Cft weliswaar geleid tot sanering van de openbare financiën, maar
tegelijkertijd ook tot economische recessie en hogere werkloosheid, met alle gevolgen van dien. Dat was en blijft ons
grootste bezwaar tegen de Cft/Aft aanpak. Een geleidelijke aanpak met aandacht voor economische stimulering is
volgens ons de betere aanpak”, aldus Herdé.
Volgens MEP-leider Evelyn Wever-Croes heeft Nederland via het Caft alsnog ingegrepen in de Arubaanse
overheidsfinanciën en zal ze ‘niet meer loslaten totdat de financiën op orde zijn gemaakt’. “Hiermee geeft Nederland
een duidelijk signaal af. Aruba is nu aan handen en benen gebonden, totdat de financiën weer op orde zijn gebracht op
het niveau dat MEP het in 2009 heeft achtergelaten. Wij betreuren het want dit had allemaal voorkomen kunnen
worden.” Volgens de oppositieleider hebben premier Eman en zijn kabinet ‘verkeerde keuzes gemaakt’. “En nu moet
het volk boeten.”
‘Zwaard van Damocles’
PDR-leider Andin Bikker gaat puntsgewijs in op zijn bezwaren rondom het CAft-protocol. Hij geeft aan dat met dit
protocol een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvR) nog niet van de baan is en dat het nu als een ‘zwaard van
Damocles’ boven de regering hangt. Ondanks dat het door de Arubaanse Staten als wet moet worden aangenomen,
kan Aruba geen wijzigingen aanbrengen aan het CAft zonder overleg met de Rijksministerraad.
Bikker concludeert dat de Arubaanse regering zichzelf onder curatele heeft gesteld om in ieder geval voorlopig een
aanwijzing te voorkomen. Volgens de PDR-leider heeft de regering vrijwel geen bewegingsruimte meer over buiten de
adviezen van het Cft om, dat vanaf augustus onder de benaming CAft een wettelijke basis in het rechtsbestel van
Aruba zal krijgen.
Nota’s van wijziging
Het parlement behandelt nu de begroting van 2015, maar vreest dat er meerdere grote wijzigingen komen in deze
begroting. Daarom heeft Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp aan de regering verzocht om in ieder geval deze week
nog te komen vertellen hoeveel nota’s van wijziging er komen en hoe groot de aanpassingen zijn.

20-05-15: Plasterk steunt aandacht duurzame energie
DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk gaat zich inzetten voor samenwerking op het gebied van duurzame
energie binnen het Koninkrijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beloofde om
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tijdens de Koninkrijksconferentie in juni te polsen of de andere landen iets voelen voor aparte werkgroep
duurzaamheid.
“Ik zie het belang van zo’n werkgroep, maar ik kan dat natuurlijk niet in mijn eentje bepalen”, zei Plasterk vandaag
tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Het initiatief voor de werkgroep is
afkomstig van D66. Tweede Kamerlid Wassila Hachchi wees op de resultaten die Aruba al heeft bereikt op dit gebied
en de ontwikkelingen die worden gedragen en overgenomen door andere landen en eilanden binnen het Koninkrijk.
“Samenwerken op het gebied van duurzame energie levert voordelen op voor Nederland en voor de eilanden. De
kennis van Nederland wordt gecombineerd met de mogelijkheden voor zon-, water- en windenergie in de andere
landen van het Koninkrijk. Dat zorgt voor meer innovatie, werkgelegenheid en een schoon milieu”, aldus Hachchi in
een persbericht dat als toelichting werd verstuurd.
Plasterk beloofde verder om zich in te zetten voor meer landbouw op de eilanden. Ook dit is een voorstel van D66 met
als doel goedkopere producten en meer werkgelegenheid. Omdat dit vooral van belang is voor Bonaire, St. Eustatius
en Saba zal de minister dit onderwerp ook aankaarten bij de week van Caribisch Nederland.

21-05-15: Lening geen onderdeel van afspraak
DEN HAAG — Een lening om de begroting van Aruba te verlichten is geen onderdeel van de afspraken die
eerder deze maand gemaakt zijn. Minister Ronald Plasterk benadrukte dit vandaag na een mogelijk
misverstand over een uitspraak die hij afgelopen dinsdag deed tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.
VVD-Tweede Kamerlid André Bosman vroeg om opheldering, waarop Plasterk bevestigde dat er geen sprake is van
een verzoek om in aanmerking te komen voor de lopende inschrijving in Nederland, die een lager rente percentage
heeft dan leningen op de internationale markt. “Wat ik heb gezegd is het volgende: Ik hoop overigens dat er een
moment komt waarop dit - dus in aanmerking komen voor de lopende inschrijving - wel aan de orde kan zijn. Dat zou
de situatie van de overheidsfinanciën op Aruba namelijk zeer verlichten, maar daarvoor moet eerst de begroting weer
op orde zijn”, citeerde Plasterk de notulen van afgelopen dinsdag. In het akkoord dat Plasterk met premier Mike Eman
en minister van Financiën Angel Bermudez sloot, wordt weliswaar verwezen naar het Witte Donderdag-akkoord uit
2013 met voorwaarden voor die lopende inschrijving, maar dat betekent niet dat het nu aan de orde is, zei Plasterk.
PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar merkte op dat een herfinanciering van de overheidsschuld tegen een lager
Nederlands percentage Aruba wel zou helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. “Het is een kip en ei discussie.
Je zou kunnen zeggen dat een herfinanciering van de schuld ook tot duurzaam begrotingsevenwicht kan leiden”, zei
hij. Plasterk beaamde dit, maar herhaalde dat de begroting van Aruba op dit moment niet aan de voorwaarden voldoet
en er ook geen verzoek van Aruba ligt.
Wassila Hachchi van D66 vroeg expliciet naar het moment waarop het tijdelijke toezicht door het College Aruba
financieel toezicht (CAft) wordt overgenomen door een Arubaanse begrotingskamer. “Hoe wordt besloten wanneer er
een duurzaam begrotingsevenwicht is”, zei ze. Plasterk antwoordde dat dit beoordeeld wordt door het CAft, dat
expliciet zal kijken of er sprake is van een evenwichtige begroting voor slechts een jaar of een gezonde positie voor de
langere termijn.

23-05-15: Initiatiefwet screening ministers Aruba ingediend
ORANJESTAD — Het parlement heeft gisteren een initiatiefwet voor screening van ministers ingediend bij de
Raad van Advies. Hiermee, en met het recente indienen van de ontwerp-landsverordening Ombudsman, is
gehoor gegeven aan agendapunten van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). Het IPKO vindt
komende week plaats in Den Haag, net als het tripartietoverleg dat daaraan voorafgaat.
Het tripartietoverleg, feitelijk een voorbespreking voor het IPKO, vindt plaats op maandag 25 en dinsdag 26 mei in
Den Haag. Aan het tripartiet nemen delegaties van statenleden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel. Het IPKO,
waar ook Nederland aan deelneemt, wordt van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 mei gehouden in Den Haag. Tijdens
dit halfjaarlijkse overleg wisselen politici informatie uit en discussiëren zij over belangrijke thema’s die alle landen
aangaan. Daarbij is één van de doelen om tot meer onderling begrip te komen door persoonlijke ontmoetingen tussen
de parlementariërs.
Naar RvA
Enkele onderwerpen die deze keer op de agenda staan van het tripartiet zijn: de Ministeriële Samenwerkingsregeling
(MSR), Geschillenregeling, Nationaliteitsonderzoek en de screening van kandidaat-ministers met een gezamenlijk
normstelsel. Voor dat laatste werd gisterochtend door parlementariër Marlon Sneek een initiatiefwet ingediend. Hij
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vertelt aan Amigoe dat de Raad van Advies (RvA) zich hierover zal buigen. “Omdat het een initiatief is vanuit de
Staten, gaat het niet via de regering, maar gaat het direct naar de Raad van Advies.”
Live
Op de eerste dag van IPKO houden alle delegatieleiders een korte toespraak en discussiëren zij over gezondheidszorg,
onderwijs en economische kansen binnen het Koninkrijk. ’s Middags wordt er in de Thorbeckezaal van de Tweede
Kamer gesproken over onder andere de integriteit van bestuur. De volgende dag luiden de thema’s regelgeving,
energie, kansarme jongeren en discriminatie. De delegaties brengen op vrijdag een bezoek aan onder andere de
Rotterdamse Haven.
De openbare gedeelten van de IPKO-besprekingen zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer:
www.tweedekamer.nl.

23-05-15: Nederland wil geen ‘bolletjesvluchten’ vanuit Aruba en Curaçao
ORANJESTAD — Het plan van Arkefly om vanaf 1 november vanaf Eindhoven Airport twee keer per week te
vliegen naar Aruba en Curaçao, heeft binnen het Nederlandse kabinet stof doen opwaaien. Drie betrokken
ministeries willen dat hiervoor een stokje wordt gestoken, omdat de kosten om vluchten te controleren op
bolletjesslikkers en cocaïnesmokkelaars in de miljoenen zal oplopen. Arkefly Aruba en Curaçao blijken bij
navraag van Amigoe, nog ‘niet inhoudelijk op de hoogte te zijn van de zaak’.
Ambtenaren van de ministeries Veiligheid en Justitie, Financiën en Infrastructuur en Milieu, willen voorkomen dat
luchthaven Eindhoven vluchten afkomstig uit Aruba en Curaçao gaat ontvangen. Dat blijkt uit een geheime ambtelijke
nota dat het Nederlandse actualiteitenprogramma Nieuwsuur onder ogen kreeg, zo meldt de Nederlandse Omroep
Stichting (NOS) gistermiddag. De kosten om de vluchten net zo goed te laten controleren op drugssmokkel als
luchthaven Schiphol, zou alleen al 11 miljoen kosten. Daarnaast zou er jaarlijks 18,5 miljoen nodig zijn om het
betrokken personeel te betalen. Volgens de nota is het tot slot onmogelijk om alle benodigde apparatuur, de
opvangruimtes en het personeel rond te krijgen, voor de eerste vlucht die in november staat gepland.
Amigoe nam na dit bericht contact op met de perswoordvoerder van Arkefly, Lara Soetekauw, gevestigd in Curaçao.
Zij legt desgevraagd uit dat zij als luchtvaartmaatschappij nog niet door het hoofdkantoor zijn ingelicht. “Helaas is
mijn reactie nog summier”, reageert Soetekauw direct. “Want wij zijn namelijk nog niet inhoudelijk op de hoogte
gesteld over deze zaak.” Wel had Arkefly het bericht vernomen vanuit de media. “We hebben de berichten gehoord,
maar jammer genoeg zijn wij nog niet persoonlijk benaderd. Daarom kan ik er nog niets over zeggen.”
Veiligheidsrisico’s
Volgens de nota zouden deze vluchten afkomstig uit Aruba en Curaçao kunnen leiden tot ‘problemen voor de
openbare orde en onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor de passagiers’, zo schrijft de NOS. De bewindslieden van de
drie betrokken ministeries stellen dat ‘vluchten uit landen waarvoor een sluitend controleregime geldt, alleen via
Schiphol uitgevoerd mogen worden’, aldus de nota. Tegelijkertijd wordt er volgens de NOS door de betrokken
ministeries geconstateerd dat Arkefly vrij is om zijn eigen routes te bepalen. Daarnaast zouden er al tickets zijn
verkocht.
Luchthaven Eindhoven Airport zou met de komst van vluchten uit Aruba en Curaçao, de eerste regionale luchthaven
binnen Nederland zijn met intercontinentale vluchten. Of de vluchten in november door zullen gaan, is nog onbekend.

25-05-15: Aruba naar VN voor kinderrechtenrapport
ORANJESTAD — Om de drie à vier jaar stelt een Arubaanse kinderrechtencommissie een rapport op over de
situatie omtrent kinderrechten. Dat rapport komt nu ter verdediging voor op een treffen bij de Verenigde
Naties (VN) in Genève, Zwitserland. Jeugd-minister Paul Croes is het hoofd van de Arubaanse delegatie en
sprak Amigoe hierover.
De Arubaanse delegatie maakt op haar beurt weer deel uit van een afvaardiging van het Koninkrijk met
staatsecretaris Martin van Rijn. “Ook ministers uit Curaçao en St. Maarten nemen deel”, vertelt Croes. Morgen en
woensdag zal het kinderrechtencomité van de VN vragen stellen met betrekking tot opvang, zorg, bescherming,
vorming, onderwijs en participatie van kinderen en jongeren op Aruba, laat de minister weten. “Het zullen zeer
technische en juridische vragen zijn. Daarna volgen aanbevelingen. Het is een procedure die voor elk land geldt dat is
aangesloten bij de VN.” Naast de minister gaat de voorzitter van Task Force Kinderrechten en tevens
vertegenwoordiger van Directie Sociale Zaken, Sacha Geerman, mee. Ook Olivia Croes van Directie Buitenlandse
Betrekkingen (DBB) en Marushka Tromp, afdelingshoofd van het Bureau van het ministerie van Sociale Zaken, maken
deel uit van de delegatie.
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Nieuwe invulling
Voor het Koninkrijk is vorig jaar een Taskforce Kinderrechten ingesteld die binnen het jaar een plan moet rondmaken
dat de kinderrechtensituatie binnen de landen van het Koninkrijk verbetert. Croes erkende eerder al dat er een
probleem is op Aruba voor wat betreft verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik van kinderen. Ook Unicef
rapporteerde in 2012 naar aanleiding van een onderzoek naar de rechten en situatie van het Arubaanse kind: ‘Aruba
heeft de potentie en is al op weg, maar de politiek en de sociale sector moeten nu beslissingen nemen’. Dat lijkt nu dus
te gebeuren, mede ook doordat de minister een nieuwe invulling heeft gegeven aan de kinderrechtencommissie die
het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) uitvoert. Tussen 2009 en 2013 was de commissie,
bestaande uit overheidsmensen, slapende. Rapportages kwamen vanuit DBB. Croes heeft nu commissieleden
aangesteld vanuit diverse instanties die met kinderen te maken hebben zodat integraal gewerkt kan worden. Het
betreft vertegenwoordigers van onder andere de Voogdijraad, Directie Wetgeving, Directie Sociale Zaken, Directie
Volksgezondheid, Sostenemi en het Openbaar Ministerie.

26-05-15: ‘Caribische deel van Koninkrijk kan rol spelen in handel Latijns-Amerika’
ORANJESTAD — Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) bevestigt dat het Caribische deel van het Koninkrijk een rol kan spelen in de
bevordering van de handel met Latijns-Amerika. Nederlandse bedrijven die handelen met Latijns-Amerika,
en die handel willen uitbreiden, maken reeds gebruik van faciliteiten en diensten in het Caribische deel van
het Koninkrijk, of overwegen dat te gaan doen.
Dat stelt de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) na onderzoek naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven
in het Koninkrijk, op het gebied van handelsbevordering.
Aruba, Bonaire en Curaçao zetten zich al langer in om een corridor- of hubfunctie te vervullen in de handel tussen
Europa en Latijns-Amerika. Vanuit Nederland is een groeiende behoefte van het bedrijfsleven om meer handel te doen
met opkomende economieën in Latijns-Amerika. Het onderzoek, dat gisteren publiek is gemaakt, moet een bijdrage
leveren aan de discussie over vervolgstappen en te nemen beleidsmaatregelen, gericht op verdere ontwikkeling van
de handel van het Koninkrijk met Latijns-Amerika. Dit sluit ook direct aan op de uitgesproken wens van minister Bert
Koenders van Buitenlandse Zaken tijdens zijn verblijf in de regio begin deze maand, om meer oog te hebben voor de
belangen van de Caribische delen van het Koninkrijk bij economische diplomatie, zo meldt de Vertegenwoordiging
van Nederland in Aruba, Curaçao en St. Maarten (VNO).
Webenquête
SEO heeft voor het onderzoek een webenquête gehouden onder het bedrijfsleven in Nederland, Aruba, Curaçao,
Bonaire en St Maarten. Afgelopen dagen hebben de onderzoekers, samen met vertegenwoordigers van BZK en
Economische Zaken een bezoek gebracht aan de benedenwindse eilanden om de resultaten van dit onderzoek te
bespreken. Tijdens dit bezoek hebben uitgebreide ontmoetingen plaatsgevonden met (vertegenwoordigers van) het
bedrijfsleven, politici en ambtenaren. Naast een toelichting op de resultaten is daarbij expliciet gevraagd naar de
mogelijkheden die zij zien om de economische bedrijvigheid binnen het Koninkrijk en met LatijnsAmerika te
bevorderen. Ook is gesproken over de belemmeringen die ondernemers ervaren in hun handel met LatijnsAmerika en
ervaringen van het bedrijfsleven met beschikbare faciliteiten die daarbij nodig zijn, zoals (lucht)haven, douane en
ezone.
Aanbevelingen
Tijdens het bezoek en de gesprekken zijn op diverse terreinen concrete aanbevelingen gedaan. Daarbij werd door het
bedrijfsleven de nadruk gelegd op meer economische samenwerking tussen de benedenwindse eilanden,
verbeteringen in onderwijs en arbeidsmarktbeleid en het wegnemen van specifieke handelsbarrières. Het
onderzoeksrapport met de onderzoeksresultaten is te downloaden op de website van SEO. Komende week zal het
onderzoeksbureau advies uitbrengen aan de minister van BZK met het oog op de Koninkrijksconferentie van 16 juni.

27-05-15: Aandacht voor WTO lidmaatschap en studenten
DEN HAAG — Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) begon vandaag met het verzoek aan de
Nederlandse regering om aandacht voor de positie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten binnen de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) en voor de problemen van jongeren die in Nederland gaan studeren.
Het Curaçaose PAIS-Statenlid Alex Rosaria wees op de nadelen die de drie landen ondervinden doordat ze via een rijk
land als Nederland lid zijn van de WTO. Thema’s, trainingen en seminars die van belang kunnen zijn voor het
Caribisch gebied worden nog te vaak als niet relevant bestempeld door afgevaardigden van Nederland. Bovendien
gelden er voor ontwikkelingslanden ook minder strenge regels. Rosaria noemde als voorbeeld anti-dumping
wetgeving, die moet voorkomen dat bedrijven overtollige goederen tegen lage prijzen verkopen. Ontwikkelingslanden
krijgen langer de tijd om wetgeving in te voeren dan de rijke landen waar Curaçao, Aruba en Sint Maarten toe
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gerekend worden. “We vragen al sinds 1998 om een eigen lidmaatschap van de WTO, maar dat wordt tegengehouden
door Nederland. Als dit wordt opgelost, kunnen wij meer profiteren van de wereldhandel,’’ aldus Rosaria.
Statenlid Sarah Wescot-Williams (DP) van Sint Maarten voegde daaraan toe dat er binnen het Koninkrijk zelf meer
aandacht zou moeten zijn voor de ontwikkeling die de Caribische landen doormaken. “Vaak wordt dat onderschat,’’
zei ze.
Leden van de Eerste en Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij het verzoek. VVD-Eerste Kamerlid Frank van Kappen
zei dat hij bereid was om hier aandacht voor te vragen, maar merkte wel op dat het inkomen per hoofd van de
bevolking op de eilanden mogelijk te hoog is om in aanmerking te komen voor een status van ontwikkelingsland.
PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar was het daar mee eens. “Als je een hubfunctie wil vervullen, kun je je
afvragen of het verstandig is om als ontwikkelingsland gezien te worden”, zei hij.
Delegatieleider Leona Marlin-Romeo (USP) van Sint Maarten merkte echter op dat niet alleen het bruto nationaal
product (bnp) van belang is om de status van een land te bepalen. Specifiek wordt ook gekeken naar de sociaalmaatschappelijke uitdagingen. Ipko-voorzitter Jeroen Recourt zei dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in ieder
geval gevraagd kan worden om een uiteenzetting welke voor- en nadelen het lidmaatschap van de WTO of andere
organisaties heeft voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
Hubfunctie
Gerelateerd aan het WTO-lidmaatschap kwam de hubfunctie ter sprake. SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak
waarschuwde dat de landen elkaar niet te veel moeten beconcurreren. De Statenleden van alle drie de delegaties zijn
daar echter niet bang voor. “De koek is groot genoeg om samen te verdelen. Elk van de landen heeft zijn eigen
mogelijkheden,’’ zei AVP-Statenlid Rene Herdé. PDR-Statenlid Andin Bikker voegde daaraan toe dat elk land zijn eigen
specialiteiten heeft. “Aruba doet veel op het gebied van toerisme en de registratie van vliegtuigen. Curaçao is actief in
financiële dienstverlening,’’ aldus Bikker.
Behalve over economische samenwerking spraken de parlementariërs van de vier landen ook over onderwijs. Zoals
Amigoe gisteren al berichtte, maken Curaçao, Aruba en Sint Maarten zich zorgen over de selectieprocedure van hbo’s
en universiteiten. Op dit moment is een persoonlijk gesprek een vereist onderdeel van die procedure, maar Caribische
studenten kunnen daar niet zomaar voor naar Nederland reizen. Aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker, is het
verzoek gedaan om ook online-gesprekken via Skype of Facetime toe te staan.
SP-Eerste Kamerlid Nanneke Quik-Schuijt bracht tot slot in dat het voor Nederland veel goedkoper zou zijn om
studenten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten een studiebeurs te geven voor opleidingen in de regio. De Nederlandse
regering heeft daar onlangs nog afwijzend op gereageerd. Quik-Schuijt kreeg echter bijval van de Statendelegaties
voor een verzoek aan minister Bussemaker om die mogelijkheid te heroverwegen.

Financiën en economie
08-05-15: Luchthaven investeert 150 miljoen in komende 5 jaar
ORANJESTAD — Net als 2013 was ook vorig jaar een topjaar voor het toerisme op Aruba, maakte Ronella Tjin
Asjoe-Croes, CEO van Aruba Toerism Authority (ATA), bekend op de jaarlijkse toerismeconferentie ATCA
2015. De opbrengst per hotelkamer zit in de lift en de luchthaven krijgt een boost van 150 miljoen. Zo moet er
onder meer gratis wifi komen.
De positieve cijfers zijn volgens ATA het resultaat van voortdurende verbetering en vernieuwing van de
toerismesector en van de goede samenwerking tussen touroperators, vliegmaatschappijen en lokale partners. “We
doen er alles aan om de top 5 van de Cariben te leiden,” aldus Tjin Asjoe-Croes donderdag in een persbericht.
Om die reden wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in de luchthaven. “Verspreid over vijf jaar zetten we 150
miljoen florin in op het verbeteren van de ervaring van reizigers”, aldus James Fazio, directeur van Aruba Airport
Authority (AAA) tegen nieuwssite Noticiacla. Vooral het immigratieproces van passagiers van en naar Amerika wordt
versneld. Hendrik Croes, woordvoerder van AAA vertelt Amigoe: “Er komt een geautomatiseerd bagagesysteem en de
zogenaamde reclaim caroussel verwijderen we. Ook komen er extra APC (Automated Passport Control, red.) kiosken.”
Meer en gratis
Er komen meer shops en eet- en drinkgelegenheden op de hele luchthaven en tussen gate 4 en 5 wordt een nieuwe
‘food and beverage area’ gebouwd, aldus Croes. “Tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar is er overal gratis
wifi en zijn er oplaadstations voor elektronische apparaten.” AAA betaalt de investering uit eigen zak.
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Opbrengst
Een totaal van 1,07 miljoen toeristen bracht afgelopen jaar 2,8 miljard florin in het laatje; een stijging van 6,4 procent
ten opzichte van 2013. De gemiddelde opbrengst per hotelkamer (RevPar) steeg met 20,6 procent en staat voor het
eerste kwartaal van 2015 zelfs op 261,07 dollar. Ter vergelijking: op Curaçao was de RevPar afgelopen maart 116,04
dollar en het gemiddelde van de hele Cariben is voor het eerste kwartaal van dit jaar 188 dollar.
Venezolanen
In april sprak Amigoe met Tjin Asjoe-Croes over het grote aantal Venezolaanse toeristen dat Aruba waarschijnlijk als
doorreisstation gebruikt, de zogenaamde ‘onenighters’. Volgens ATA kwamen er vorig jaar 249.593 Venezolaanse
toeristen naar Aruba, waarvan er 13,1 procent (32.773) slechts een of twee nachten op het eiland verbleven. Nog
steeds vormen Noord-Amerikanen de grootste groep toeristen, waarvan een opvallend groot deel afkomstig is uit de
staat Texas (68 procent).

12-05-15: Oud-manager raffinaderij ziet mogelijkheden voor heropening
ORANJESTAD — Nelson English, oud-topman van onder meer oliemaatschappij Coastal en El Paso, heeft
gisteren parlementariërs een presentatie gegeven over de mogelijkheden voor heropening van de Valeroolieraffinaderij in San Nicolas. Hoewel hij een slag om de arm houdt, denkt English dat evaluatie zal uitwijzen
dat heropening tot de mogelijkheden behoort. En dan ziet hij vooral toekomst in een relatief kleiner bedrijf
als eigenaar van de raffinaderij.
“Ik heb geen echt concrete aanbevelingen op dit moment. Maar waar het op neerkomt is dat er de mogelijkheden goed
onderzocht moeten worden en dat er indicaties zijn dat de resultaten van een dergelijk onderzoek best positief
zouden kunnen zijn”, aldus English. Hij geeft toe dat olieraffinaderijen wereldwijd onder druk liggen, maar denkt dat
Aruba bepaalde maatregelen kan nemen om de concurrentiepositie sterk te verbeteren. English legt uit dat een
kleiner bedrijf, in tegenstelling tot grote multinationals, efficiënter zouden werken en daarom de raffinaderij mogelijk
wel winstgevend kunnen maken. “De grote maatschappijen die altijd eigenaar zijn geweest, zijn meer geïnteresseerd
in de corporate bottomline en niet zozeer in de specifieke bottomline van de raffinaderij zelf.” De Arubaanse
raffinaderij heeft onder Exxon en waarschijnlijk ook nu onder Valero moeten concurreren met andere raffinaderijen
van die bedrijven zelf, aldus English. “Wanneer een raffinaderij moet concurreren met andere, mogelijk lucratievere,
projecten binnen een bedrijf, dan gaat het geld daarheen en niet naar de raffinaderij.” Na de presentatie was er ruimte
voor een vraag- en antwoordsessie met de verantwoordelijke parlementaire commissie. English was
verantwoordelijk voor de Arubaanse raffinaderij toen Coastal eigenaar was. Momenteel is hij consultant en
specialiseert zich in het verbeteren van bedrijfsresultaten en zakelijke strategieën, vooral in de energiesector en in het
bijzonder petroleumbedrijven. Volgens zijn Linkedin-pagina geeft hij leiding aan het bedrijf Managed Performance
Improvement (MPI).

13-05-15: Landsbegroting goedgekeurd door Staten
ORANJESTAD — De Landsbegroting 2015 is vannacht, na een marathonsessie, door het parlement met twaalf
stemmen voor en negen tegen goedgekeurd. Een belangrijke motie die gisteren werd aangenomen, is de
verhoging van de bestemmingsbelasting AZV (BAZV), ook wel bekend als Health Tax, met 1 procent. De AZVpremie wordt verlaagd met 1 procent.
Het begrotingstekort zou door deze nieuwe maatregel met 15 miljoen worden verlaagd en uitkomen op 3,4 procent,
in plaats van 3,7 procent zoals in de conceptbegroting was aangegeven. BAZV moet namelijk meer opleveren,
aangezien iedereen daaraan bijdraagt.
Opmerkelijk is dat Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp, die bovendien lid is van de AVP-fractie, als enige van deze
fractie tegen het aannemen van de begroting stemde. Net als de oppositie wilde zij dat de Raad van Advies (RvA) zich
nogmaals over de begroting buigt, alvorens deze goed te keuren. Een motie daartoe werd echter niet aangenomen.
AVP-fractieleider Rene Herdé legt aan Amigoe uit dat de RvA in deze fase geen ‘constitutionele rol’ meer speelt. Dat
zegt hij op basis van het antwoord van de Raad op extra vragen die het parlement wilde voorleggen. “Dus daar zijn wij
vanuit gegaan. En wat ga je vragen, RvA heeft helemaal niet aangegeven wat er precies moet gebeuren.” Hij vertelt dat
de Raad het advies gaf dat als de Staten de aanbevelingen niet ‘genoegzaam’ overneemt er problemen kunnen
ontstaan. “Maar wat is genoegzaam, wat betekent dit concreet? Het is meer een principieel punt, het constateren van
een tegenstrijdigheid.”
Jojo
MEP-fractieleider Evelyn Wever-Croes is teleurgesteld dat de begroting niet nogmaals door de RvA getoetst kan
worden. “De begroting is niet realistisch, noch haalbaar, aldus de RvA. Onze fractie heeft gevraagd om een tweede
toetsing voordat we overgaan tot stemming. PDR en de voorzitter van de Staten wilden dat ook, maar de meerderheid
wilde dat niet. Wij betreuren dit, want een tweede toetsing kan een heleboel ellende voorkomen”, maakt ze duidelijk.
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Het is voor Croes onacceptabel dat de stemming toch is doorgegaan en belasting op bedrijfsomzetten (bbo) nu 3,5
procent wordt zonder advies van RvA. “Premier Mike Eman heeft in elk geval elke geloofwaardigheid verloren. Hij zou
de bbo afschaffen en zeker niet verhogen. Als fiscalist vind ik dit politieke jojo-spelletje belachelijk. Indien de bbo niet
zou zijn gehalveerd, maar verder zou zijn ontwikkeld, dan hadden we nu een goed werkende indirecte belasting. De
bbo is zeven jaar geleden ingevoerd. Het was goed voor die tijd. Nu hadden we al een eerlijker systeem moeten
hebben zonder cumulatie.”
Vraagteken
PDR-leider Andin Bikker vind de uitleg van AVP over de rol van de RvA ‘heel vreemd’. “Want in het verleden is een
amendement van mij door de RvA op verzoek getoetst. Het zou hebben gepast om zowel hun zeer verstrekkende
amendement en de begroting in het licht daarvan een tweede toetsing te laten ondergaan, zeker nu de regering die
nadere toetsing ten aanzien van nota van wijzigingen is overeengekomen.”

Duurzame energie
27-05-15: Aanvraag vergunning Urirama ligt klaar bij minister
ORANJESTAD — Een nieuwe hindervergunningaanvraag voor de bouw van acht windmolens van 3.3
megawatt bij Urirama ligt al een aantal weken klaar bij Justitieminister Arthur Dowers (AVP). Landsadvocaat
Johan Sjiem Fat legt aan Amigoe uit dat als alles positief verloopt, de bouw van het windpark ongeveer negen
maanden vertraging oploopt.
“Laat ik niet te hard van stapel lopen, ik weet natuurlijk niet wat de minister zal beslissen. Maar als alles positief en
volgens de juiste procedure verloopt, dan praten we hooguit over negen maanden vertraging”, aldus Sjiem Fat aan
Amigoe. Hij legt uit dat er een specifieke procedure aan het uitgeven van een hindervergunning vooraf gaat. Conform
de regels moet het verzoek voor de oprichting van het windpark met molens van 3.3 megawatt, eerst worden
medegedeeld in minstens één dagblad. “Op dat verzoek kunnen belanghebbenden reageren met hun zienswijze. Dit
duurt ongeveer één maand. Daarna moet de minister een beslissing nemen.” Op de beschikking van de
hindervergunning kunnen buurtbewoners volgens de Landsbeschikking administratieve rechtsspraak (LAR)
schriftelijk bezwaar maken. “De beslissing van de minister zal ongeveer twee á drie maanden duren. Tel daarbij nog
het bezwaar en hoger beroep op en we zijn weer een aantal maanden verder.”
Al na het ontvangen van de uitspraak afgelopen maandag, liet advocaat Miriam Malmberg, die de Urirama bewoners
vertegenwoordigt, weten dat zij zeker bezwaar zullen maken tegen dit nieuwe verzoek. Ook Evelyn Wever-Croes, die
naar eigen zeggen ‘een van de advocaten is tegen het project’, zei tegen Amigoe dat zij er alles aan gaat doen om te
voorkomen dat de molens op die plek komen, omdat Alto Vista volgens haar voor veel Arubanen een heilige plek is.
“Eerst moet Vader Piet geëvalueerd worden op rendement, veiligheid en kosten, en dan kunnen we de beslissing
nemen over een tweede windpark”, aldus Wever-Croes.
Hindervergunning
De rechter deed afgelopen maandag uitspraak in de zaak Urirama. Hierin kwam naar voren dat de huidige
hindervergunning, die gebaseerd is op het bouwen van acht windmolens van 3.0 megawatt, niet kan worden ingezet
voor de bouw van een windpark met molens van een hoger vermogen. De Urirama-bewoners die zich hebben
verenigd onder de naam Affected Residents Urirama (ARU), zien deze uitspraak als een overwinning. Echter stelt
advocaat Sjiem Fat dat het vonnis anders gelezen moet worden. “Het onderwerp van de zaak was de vraag of er met
de huidige vergunning de bouw van het windpark door kon gaan, of dat de rechter kon uitzoeken welk pad er anders
bewandeld zou moeten worden. Kan de huidige vergunning gewijzigd worden of moet er een nieuwe aanvraag
komen?”, legt Sjiem fat uit. “De correcte route is dus een nieuwe vergunningsaanvraag. Die ligt nu al een aantal weken
klaar bij de minister. De projectontwikkelaar had dat verzoek al voor de uitspraak ingediend.”
Nieuwe energiebron
Gisteren kwam de ARU bij elkaar om duidelijk te maken dat zij nadenken over alternatieve duurzame
energieoplossingen, die rekening houden met de buurtbewoners van Urirama. Zij stellen immers dat windmolens van
slechte invloed kunnen zijn op de gezondheid, maar ook op het milieu. De groep is mogelijkheden aan het
onderzoeken die geen schade toe richten aan mens en milieu. Daarnaast moet de nieuwe oplossing financieel
verantwoordelijk zijn en voordeel opleveren voor de consument, aldus de ARU. Zij willen nog geen uitspraak doen of
de bewoners al hun ogen hebben laten vallen op één specifieke duurzame energiebron of methode.
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Onderwijs
02-05-15: Kwaliteit onderwijs gelijk aan Nederlandse HBO
ORANJESTAD — De Financieel Economische Faculteit (FEF) van de Universiteit van Aruba (UA) heeft voor de
bacheloropleidingen Commerciële Economie en Bedrijfseconomie voor de komende zes jaar een positieve
beoordeling gekregen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit garandeert dat de
kwaliteit van onderwijs gelijk is aan een in Nederland of Vlaanderen geaccrediteerde opleiding. Voor
Arubaanse studenten die voor een uitwisselingsprogramma in het buitenland kiezen, betekent dit dat zij
gebruik kunnen maken van Erasmus + fondsen.
Volgens decaan Joost Jacobs gaat met deze NVAO-beoordeling voor de studenten een wereld open. “Dankzij de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), die vorig jaar al een positief oordeel ontving, en nu dus de FEF, kunnen
Arubaanse studenten gebruik van Erasmus+ fondsen. Dit betekent voor studenten onder meer dat ze maandelijks
700 euro beurs kunnen krijgen als ze voor een uitwisselingsprogramma in het buitenland kiezen met hogescholen
en universiteiten binnen de Europese Unie. Tot op heden waren het juist vaak de financiën die een mogelijke
uitwisseling belemmerde, terwijl UA het heel belangrijk vindt dat studenten ook ervaring opdoen buiten Aruba.”
Wettelijk
De FEF is de tweede faculteit van de universiteit die zo’n goedkeurende verklaring ontvangt. Na zo’n oordeel
volgt op Nederlands en Vlaams grondgebied vanuit de wet automatisch een accreditatie. Aruba kent echter geen
wettelijk kader dat een accreditatie voor hoger onderwijs regelt, maar het positieve NVAO-oordeel garandeert een
onderwijskwaliteit dat gelijk is aan een in Nederland of Vlaanderen geaccrediteerde opleiding.

04-05-15: Samenwerking Universiteit en STC-Group
ORANJESTAD — Directeur Albert Bos van STC-Group Holding, rector Glenn Thodé van de Universiteit van
Aruba (UA), premier Mike Eman en directeur Carlyle de Coteau van Directie Scheepvaart tekenden afgelopen
weekend een samenwerkingsverband. Dat gebeurde tijdens de regionale maritieme conferentie op 1 en 2 mei
in het Radisson Hotel. Door deze samenwerking kan de universiteit meer kwaliteit en variëteit bieden in hun
cursusaanbod op het gebied van scheepvaart en transport. Maar ook de positie van UA in het Caribisch gebied
versterken. De intentie is om trainingen, die georganiseerd gaan worden vanuit dit samenwerkingsverband,
te starten per juni van dit jaar. De duur van de trainingen zal variëren tussen de een en drie weken. Bij één
van de trainingen op bachelor-niveau ligt de focus op navigatie en luchtvaart op het gebied van ketenbeleid
en logistiek. De STC-Group Holding, gevestigd in Nederland, biedt opleidingen op verschillende niveaus aan,
consultancy en toegepast onderzoek voor scheepvaart, havens, logistiek en transport.

04-05-15: ‘15 procent jongeren somber over toekomst’
ORANJESTAD — Drijfveer van jongeren is geluk en genot in het leven, zij tolereren geen onrechtmatigheid en
familie speelt een grote rol. 15 procent ziet zijn toekomst niet rooskleurig. Dat zijn enkele conclusies uit het
Nationaal Onderzoek over Normen en Waarden van jongeren dat afgelopen zaterdag werd gepresenteerd.
“Om jongeren te begrijpen, hun gedrag uit te kunnen leggen en effectief beleid te ontwikkelen moeten wij
meer over hen weten. Vandaar dit onderzoek”, zegt Jeugd-minister Paul Croes tegen Amigoe naar aanleiding
van de resultaten. “Voor eerdere generaties golden status, salaris en stabiliteit juist als belangrijk.”
2100 jongeren tussen 15 tot en met 29 jaar (volgens standaard Europese Unie) komende van verschillende
scholen, dus divers opleidingsniveau, en diverse sociale achtergronden, werden de afgelopen maanden
geïnterviewd, Het is de eerste keer dat een onderzoek in deze omvang op Aruba is verricht, laat de minister
weten. “Jongeren hier hebben een groot potentieel. Het overgrote deel is gemotiveerd en ambitieus. Hun
persoonlijke ontwikkeling en erkenning staan voorop.” Hij gaf opdracht om het onderzoek uit te voeren met als
voorwaarde dat het onafhankelijk zou gebeuren. Studenten van de Hospitality Tourism Faculty aan de Universiteit
van Aruba onder leiding van Ryan Peterson stonden garant voor de uitvoering.
Social media
Opvallend is dat 15 procent van de jongeren zijn toekomst niet rooskleurig inziet. Zij voelen zich buitengesloten.
“Aandacht voor deze groep is van belang”, aldus Croes. De bescherming van de natuur staat hoog op de agenda
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voor deze jongeren en zij zien hierin een rol weggelegd voor de overheid. Er is weinig vertrouwen (vergeleken
met vorige generaties) in instituties als scholen, overheid en ngo’s. De jongere ziet zijn persoonlijke ontwikkeling
en erkenning, op werk en op school, als belangrijk. 30 tot 35 procent van de groep doet aan vrijwilligerswerk
waarbij genot als wezenlijke prikkel geldt. De tijd die een jongere aan sociale media spendeert is behoorlijk, bijna
acht uur per dag zijn zij actief op facebook, whatsapp en email.
Basis beleidsvorming
“Deze onderzoeksresultaten vormen de basis van mijn beleidsvorming voor Jeugd, Arbeid en Sociale Zaken. Wat
raakt jongeren, wat motiveert ze en wat werkt juist averechts bij hen dienen wij te weten. Zonder meer is dit
tevens een onderdeel van het Integraal Jeugdbeleid”, licht de minister toe. “Jongeren vormen een groot deel van
onze gemeenschap.” Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laat in haar ‘Census 2010 - Population
projections 2010-2030: the 2014 revision’ zien welk deel van de bevolking uit de jongeren bestaat. In 2010
maakten jongeren 17,8 procent van de totale bevolking uit, dit jaar zal dat volgens de prognose 18,5 procent zijn.
Voor 2020 wordt 19 procent gesteld en voor 2025 daalt het aantal naar 17,4. In 2030 is naar verwachting 16,9
procent van de totaalbevolking ‘jongere’. De daling heeft niet te maken met een kleiner aantal jongeren,
integendeel het aantal is juist stijgende, maar met een toenemende vergrijzing en stijging van het totaal aantal
inwoners.
Flexibiliteit en innovatie zijn normen voor jeugdbeleid, aldus de minister. “Het bedrijfsleven, sociale stichtingen,
overheid en onderwijssector dienen meer te doen aan deze nieuwe normen om de generatie jongeren te (blijven)
motiveren”, legt hij uit. Een voorbeeld is om de jeugd actiever te betrekken bij vrijwilligerswerk zodat ze meer
sociale betrokkenheid krijgen. “De innovatieve media en organisatievormen moet je gaan inzetten om de jongeren
te betrekken. Een concreet voorbeeld voor het bedrijfsleven is het motiveren door meer ruimte te maken voor
innovatie in plaats van meer salaris. Docenten, managers, personeelsafdelingen, stichtingen en politici. Iedereen
dient deze informatie te hebben en moet aan de slag ermee”, stelt de minister kordaat.
Mening derden
Van belang is dat het onderzoek voor verschillende sectoren van nut is. “Justitie, privé sector, de sociale sector en
zeker onderwijs zijn hierin gediend”, besluit Croes. Hoe onderwijs en bedrijfsleven precies gaan aansluiten op de
nieuwe normen, daarover zegt de minister dat de sectoren allereerst de onderzoeksresultaten moeten kennen om
daar dan vervolgens een invulling aan te geven. Hij staat meer dan open om de mening van derden te vernemen
met betrekking tot het onderzoek. Vandaag werd de begroting voor Sociale Zaken, jeugd en Arbeid in de Staten
behandeld.

21-05-15: Studeren op Aruba en Curaçao weer duurder
ORANJESTAD — Studeren aan de Universiteit van Aruba (UA) wordt duurder, maar de verhoging valt lager uit
dan verwacht. Kondigde de universiteit in november nog aan dat de goedkoopste studie zo’n 2500 florin zou
gaan kosten, nu blijkt dat 1800 florin te zijn. Ook studeren op Curaçao wordt duurder, maar daar stelt de
minister van Onderwijs een beurs voor beschikbaar.
Vorig jaar juli waarschuwde de universiteit al dat er een flinke verhoging aan zou komen. Voor een bachelor was
een student dit schooljaar 1200 florin kwijt inclusief inschrijfgeld en administratieve kosten. Aankomend
academisch jaar, per augustus 2015, is dit 1800 florin. Een master Rechten kost nu 2175 florin en een MBA 2750
florin.
Lagere tarieven
Amigoe publiceerde in november vorig jaar de nieuwe tarieven die de UA aankondigde, variërend van 2500 tot
4500 florin per jaar. Rector Glenn Thodé liet vanmorgen aan Amigoe weten dat nu besloten is om de verhoging in
wat kleinere stappen door te voeren. “We hebben opnieuw gekeken naar ons besluit van afgelopen jaar, ook met
de Studentenraad erbij. Zij gaven aan dat ze de verhoging te hoog vonden om in één keer te doen. In overleg met
het ministerie hebben we daarom besloten om een soort trappen in te voeren.” De regelgeving is nog niet
helemaal rond en er moet nog het een en ander doorgerekend worden. “Ik kan dus nog niet zeggen wat precies
de lijn van de verhoging zal zijn, maar we zullen zorgvuldig bekijken wanneer er ruimte is voor een volgende stap.”
Investering
Het geld dat de UA hiermee binnenhaalt, wordt gebruikt om het niveau van de universiteit omhoog te krijgen. “We
willen internationaal herkenbaar zijn,” aldus Thodé. “Dat betekent dat we gaan werken aan onze accreditatie en
dat we ons aanbod dynamischer maken. Zo kunnen we straks onze curricula makkelijker aanpassen aan de
behoefte van de maatschappij.” Studenten die zich willen inschrijven voor het nieuwe schooljaar, dienen dit
uiterlijk 15 juli te doen. Als iemand zich na deze datum inschrijft, komt er nog een ‘late registration fee’ bovenop
het collegegeld. De totale som moet voor 1 september 2015 op de rekening van de UA staan.
Beurs
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Ook het studeren aan de University of Curaçao (UoC) is zoals elk jaar duurder geworden met een verhoging van
1000 Antilliaanse gulden. Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar (AVP) meldt in een persbericht dat de
Directie Onderwijs de recente verhoging erg laat heeft doorgekregen van de UoC en dat hierdoor de Arubalening
niet op tijd kan worden aangepast. Arubaanse studenten die aan de UoC gaan studeren, krijgen met ingang van
aankomend schooljaar 2000 florin extra via de Arubalening in de vorm van een beurs. “Het bedrag van deze
beurs is hoger dan de stijging van het collegegeld van de University of Curaçao”, aldus de minister. Zij ziet zich
genoodzaakt om de extra kosten die de studenten maken, bijvoorbeeld door het huren van woonruimte, ook te
vergoeden via de studielening.
Fondsen
Het extra geld dat hiervoor nodig is, hoopt de minister aan te trekken via Nederlandse fondsen. “Vanaf volgend
jaar moet het additioneel fonds van de Arubalening structureel verhoogd worden voor studenten die naar Curaçao
gaan”, aldus de minister. “De University of Curaçao verhoogd namelijk elk jaar het collegegeld en studenten
moeten zich kunnen richten op hun studie, zonder zich zorgen te maken over hun financiën.”

09-05-15: TNO-Summerschool verdiept zich in Arubaanse duurzaamheid
ORANJESTAD — Veertien studenten uit allerlei landen gaan zich twee weken lang verdiepen in Arubaanse
duurzaamheid. Zij doen dat tijdens een summerschool, die mede georganiseerd wordt door Caribbean Branch
Office TNO (CBOT).
Tot nu toe hebben zich elf studenten uit Amerika, één uit Jamaica, één uit Trinidad en één uit Barbados aangemeld,
maar nog geen Arubanen. De summerschool is namelijk van 25 mei tot en met 5 juni en dan zijn de eindtentamens
voor Arubaanse studenten. “Ik verwacht wel dat Arubaanse studenten aan zullen sluiten bij diverse sessies, maar zij
zullen waarschijnlijk niet het hele programma kunnen volgen”, zegt projectleider Ruurd Schoolderman tegen Amigoe.
Leerervaring
Het doel van de summerschool is vooral de leerervaring voor studenten in het doen van onderzoek en het uitwisselen
van kennis. Teamleden van TNO geven gastcolleges, net als professoren van de Universiteit van Aruba (UA). “We
bezoeken ook bedrijven als WEB, Elmar, de luchthaven, enzovoorts om te zien hoe zij duurzaamheid implementeren,”
aldus de projectleider.
Ontwikkeling
De summerschool op Aruba is een initiatief van UA , TNO en Arizona State University (ASU). Al eerder startten TNO en
ASU het drie jaar durende BRIDGE programma gericht op ontwikkeling van capaciteit voor duurzame energie op
Jamaica, Trinidad en Barbados. ASU deed in het verleden al kleinschalige projecten op Aruba. “Maar we wilden meer
met Aruba doen en zo ontstond de summerschool.”
Vertalen
Aruba wordt internationaal in de gaten gehouden, omdat het een van de eilanden is die het verst is met het
ontwikkelen van duurzame energie. “Duurzame projecten van bijvoorbeeld Amerikaanse bodem zijn vaak gericht op
eigen land en implementatie in Europa, maar op een eiland werkt dat toch anders.” Zo is er het cultuurverschil en
heeft Aruba vooral kleinschalige systemen. “Met de summerschool willen we studenten laten onderzoeken hoe je
oplossingen uit het buitenland dan kunt vertalen.”
Maatschappelijk profijt
Schoolderman verwacht dat de summerschool een groot succes wordt. “We willen dit jaarlijks organiseren en voor
een steeds breder publiek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de brede Arubaanse maatschappij hier profijt van
heeft.” Op deze manier kan Aruba zich positioneren op de wereldmarkt. “We willen deze leerervaring teruggeven aan
de mensen die met ons willen delen wat er op Aruba gebeurt.”
De studenten zullen hun bevindingen verwerken in een rapport dat zij op 5 juni presenteren.

23-05-15: ‘Er is een unaniem aangenomen motie over doorstroom mavo-havo’
ORANJESTAD — “Ik heb nergens verklaard dat ik als minister de normen wil bepalen voor Colegio Arubano
voor het toelaten van mavoleerlingen”, reageert Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar op een
onlangs verschenen artikel in Amigoe. In dat artikel stelt het bestuur van Colegio, Smoa, dat een Nederlandse
minister geen normen vaststelt en zich houdt aan de vrijheid van onderwijs die in de grondwet staat. Dat
schoot Winklaar in het verkeerde keelgat.
Smoa stelde vorige week dat de normen in Nederland zeker niet door de minister zijn vastgesteld, zoals de
Arubaanse minister van Onderwijs onlangs in de Staten naar voren bracht. Een Nederlandse minister zou zich
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volgens het schoolbestuur houden aan de vrijheid van onderwijs die in de grondwet staat, en bemoeit zich
absoluut niet met de toelatingsregels. “Bemoeienis met dit soort zaken is voor een Nederlandse minister politieke
zelfmoord”, aldus Smoa in de Amigoe van 15 mei.
Winklaar reageert: “Nergens heb ik verklaard in het parlement dat ik de normen wil bepalen. Dat een minister in
Nederland zich niet zou bemoeien met dit soort zaken is eveneens onwaar. Zo trad staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker in februari op bij het negeren van schooladviezen. Dit was niet
alleen een initiatief van de overheid, maar gaat nog verder want ze pakken scholen aan die geen gehoor geven
aan de nieuwe wetgeving.” De minister toont een schrijven van de betreffende staatssecretaris aan de voorzitter
van de Tweede Kamer waarin staat: “De overheid kan wel optreden indien geconstateerd wordt dat wet- en
regelgeving niet wordt nageleefd. De Inspectie van het Onderwijs komt in het kader van het nalevingstoezicht in
actie wanneer uit signalen blijkt dat een school straks in haar feitelijke toelatingsbeleid de regelgeving
onvoldoende naleeft.”
Op de man
De verklaringen van Smoa acht zij onprofessioneel. “De commissie die mij aanbevelingen geeft, evenals de VO
Raad dat in Nederland doet, is in een motie -die overigens unaniem is aangenomen-, als enige aangewezen om
met bindend advies te komen. Dus het op de man spelen naar mij toe vanuit Smoa is ongelofelijk.” De minister
stuurt deze krant de motie die op 6 mei unaniem met 21 stemmen voor in het parlement is aangenomen. De
motie stelt dat het essentieel is dat iedere leerling de mogelijkheid en het recht heeft om onderwijs te volgen.
Besloten is dat de minister met urgentie de aanbevelingen van de commissie, die in december in een rapport zijn
opgenomen over de aansluiting mavo-havo dient te implementeren, zodat de betreffende groep jongeren de
mogelijkheid heeft om door te stromen naar Colegio Arubano. De commissie is in april 2014 geïnstalleerd en
bestaat uit twee vertegenwoordigers van Colegio Arubano en Colegio San Nicolas, drie afgevaardigden van
katholieke, protestantse en openbare mavoscholen en 1 van Directie Onderwijs.
Afwachten
Het rapport telt 33 pagina’s waarin onderzoeken en statistieken zijn opgenomen. Over de aanbevelingen die er
uiteindelijk gesteld worden zegt de vertegenwoordiger van Smoa dat hij wil afwachten hoe de Raad van Toezicht
en het rectoraat zullen oordelen. Is dat positief, dan zullen de toelatingseisen niet gewijzigd worden. Zijn zij niet
overtuigd over het gewenste effect van de aanbevelingen, dan houden zij de verscherpte toelatingseisen aan. 5
van de 6 leden van de commissie zijn voorstander van het opvolgen van de in het rapport gestelde maatregelen.

Diversen
08-05-15: VN-conferentie op Aruba met aandacht voor Venezolaanse vluchtelingen
ORANJESTAD — De jaarlijkse conferentie van VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR met haar Caribische
partners start aankomende dinsdag voor het eerst op Aruba. Rode Kruis Aruba wil dan vooral aandacht voor
de Venezolaanse vluchteling.
Dat zegt directeur Michel La Haye van de hulporganisatie die vluchtelingen en asielzoekers op Aruba opvangt tegen
Sharina Henriquez van nieuwssite Caribisch Netwerk (CN). Bijna twee weken geleden spoelde er nog een
Colombiaanse bootvluchteling dood aan bij Baby Beach. Toch zegt de directeur dat het de afgelopen jaren wel meevalt
op Aruba en in de Caribische regio.
La Haye erkent dat wereldwijde conflicten zoals in Syrië en Irak een grote vluchtelingenstroom veroorzaken. Volgens
de VN komen ze zelfs tot in de Caribische regio en die spreekt dan ook van een ‘verslechterde migrantencrisis’. In
2014 steeg het aantal geregistreerde personen dat internationale bescherming in deze regio zochten met 52 procent
in vergelijking met het jaar ervoor (325 naar 486). Tijdens de vluchtpoging stierven 25 migranten. Tot op heden zijn
48 migranten vermist en 5000 zijn op zee aangehouden of gered. De voorspelling is dat die trend zich doorzet.
Venezuela
Op de conferentie met afgevaardigden uit negentien Caribische landen wil het Arubaanse Rode Kruis vooral de
situatie in Venezuela aankaarten. Mocht de situatie in dat land verder escaleren, dat kan de regio met een nieuwe
stroom vluchtelingen te maken krijgen. De vraag is of en hoe de regio zich daarop gaat voorbereiden.

16-05-15: TEDx moet Aruba op wereldkaart zetten
ORANJESTAD — De eerste grote TEDxAruba: Island of Sustainable Solutions, gepland op woensdag 23
september 2015, moet ons eiland qua duurzaamheid internationaal in de spotlights zetten. Daarnaast moet
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het evenement als push fungeren voor andere eilanden die ook duurzaam willen zijn. Amigoe in gesprek met
TEDx-ambassadeur Jim Stolze.
Bezeten van innovatie en inspiratie. Dat is de Nederlandse Jim Stolze (41). Hij bracht de conferentie TEDx
(Technologie, Entertainment en Design) al naar Nederland en het Midden Oosten, en nu is het tijd om de ABC-eilanden
te veroveren. “TED geeft een explosie in je hoofd. Bij een gewoon congres waar je met vakgenoten bij elkaar zit, kom je
thuis met de woorden: ‘Ja, het was leuk, maar niet veel nieuws geleerd’. Bij een TED-evenement heb je het gevoel dat
je continu aan iemands lippen hangt. Dat je alles wil opschrijven. Sprekers zijn stuk voor stuk imponerend. Van hen
gaat veel optimisme en oplossend denken uit, waardoor je wereld groter wordt. Je hebt het gevoel dat je op de eerste
rij van de toekomst zit.”
Nadat hij zijn eerste vierdaagse TED-congres in Amerika bijwoonde, wist hij het zeker: dit moet Nederland ook
hebben. “Ik gooide mijn leven rigoureus om. Op dat moment zat ik in de media en verkocht mijn reclamebureau voor
slechts één euro aan mijn compagnon. Mijn leven zette ik in het teken van TED. Om maar zoveel mogelijk mensen deze
mooie ervaring te geven die ik ook had gehad. Dat inspirerende gevoel te delen.”
Wereldtoneel
“Voor TEDxBinnenhof 2014 in Nederland zochten we negen innovatieve sprekers in de sectoren water, energie en
landbouw. Maar uiteindelijk gaat het bij duurzaamheid ook om samenwerken. We zochten één speech die het geheel
overzag, die de verschillende sectoren bij elkaar bracht. Al langere tijd kreeg ik vanuit verschillende hoeken te horen
dat Aruba innovatief bezig was. Dat het eiland in 2020 volledig duurzaam wil zijn. Een bewonderenswaardig plan dat
getuigt van visie. Om die reden was het logisch om minister-president Mike Eman als spreker in Nederland uit te
nodigen, zodat hij onder woorden kon brengen hoe hij, als dirigent, de duurzame en innovatieve initiatieven op het
eiland begeleidt.” Eman vertelde zijn verhaal en Stolze vond zijn duurzame visie direct een eigen TEDx waard. “En kijk
ons nu, de eerste TEDxAruba staat gepland. Alles wat van toepassing is op Aruba, geldt ook voor andere eilanden die
misschien nog niet zo ver zijn.” Hij stelt dat als andere eilanden meekijken het hen mogelijk ook overtuigt om
sustainable te zijn. “Van: potverdorie, wij hebben ook zon, wind en afval. Waarom verstoken wij nog steeds olie?
Aruba kan een katalysator zijn, maar tegelijkertijd zet het zichzelf met TEDx op het wereldtoneel.”
Oplossend idee
“We zijn voor TEDxAruba op zoek naar een totaal van 20 sprekers en acts die we internationaal, maar ook lokaal gaan
aantrekken. Het gaat fifty-fifty zijn. Iedereen die een geweldig idee of oplossing op het gebied van duurzaamheid heeft,
mag zich opgeven. Als je een waanzinnig idee hebt, maar het thema sustainability is ver te zoeken, maak je het jezelf
moeilijk. Dan kan je beter een ander TED-evenement opzoeken.” Daarnaast moet het ook om een oplossing gaan. “En
dan liever niet het idee van: het zou leuk zijn als... world peace. Tot slot hebben we bij Aruba de E van Entertainment
veranderd in de E van Educatie, dat bij duurzaamheid staat voor life-long learning.”
Wonderkinderen van TED
“Een goede Tedtalk voldoet aan verschillende vereisten”, legt Stolze uit. “Ten eerste bestaan er een paar harde regels
waar iedere spreker zich aan moet houden. De speech mag niet van politieke of religieuze aard zijn, want dan wordt
het al gauw ideologie. TED gaat niet om dogma’s. Daarnaast mag je op het podium niet verkopen. Een goede TEDspreker schept niet op, maar imponeert met wat hij heeft gedaan. Zijn daden spreken voor zich. Een goede Tedtalk
heeft humor, emotie en een hoog intellectueel niveau. Als je naar de anatomie van de meest succesvolle Tedxtalks
kijkt, dan voldoen zij hieraan. Maar je ziet nu ook mensen die helemaal breken met dit format, dan zijn zij zo zichzelf.
Zij zijn hun verhaal. Je gaat er helemaal in mee.” Hij denkt terug aan 2009 toen een spreker zich ziek meldde. “We
hadden een gat in het programma. Toen ik stond te overleggen met de programma-manager, werd ik op mijn
schouder getikt.” Het was de Joodse rabbi Soetendorp. “Hij zei dat hij zo geïnspireerd was door het evenement, dat hij
ook graag wat met het publiek wilde delen. Ik schaam me er nog steeds voor dat ik direct vroeg of hij het ook in zes
minuten kon. De man ging op het podium staan. Het zaallicht ging uit. De spot op hem aan. Zijn ogen sloten en hij
begon te vertellen. Hij vertelde hoe SS-officiers bij zijn gezin in de oorlog de deur intrapten. Hij was toen een klein
joods baby’tje. De officier zag de kleine Soetendorp en werd op dat moment zo geraakt door het tafereel, dat hij zich
omdraaide en hen in leven hield. Hij sloot zijn speech af met de woorden: ‘If the eyes of a baby can change the heart of
a millitary officer. Than there is still hope’. De zaal was in tranen. Het publiek gaf hem een staande ovatie. Deze man
heeft nooit nagedacht over de goede formule van een talk. Hij is zijn verhaal. Dat zijn de echte wonderkinderen van
TED.”
Studenten en changemakers
“Maar niet alleen de sprekers zijn belangrijk. Het publiek vind ik soms nog wel belangrijker, omdat zij de ideeën naar
een hoger niveau moeten tillen. Zij moeten het realiseren. Ik vind het goed dat TED aandacht besteedt aan de
gastenlijst.” Hij hoopt op een zo divers mogelijk publiek op Aruba. “We houden kaarten vrij voor studenten, maar ook
voor changemakers die het podium net niet redden. Daarnaast zoeken we ook mensen met geld. Mensen die de ideeën
weer een stapje verder kunnen brengen. Dus we hopen op investeerders vanuit de regio.” En dan gaat het dus vooral
om mensen vanuit technologie, educatie, design en duurzaamheid. “Met TEDxAruba hoop ik op meer aandacht voor
de goede en innovatieve ideeën die hier spelen, zodat zij eerder gerealiseerd kunnen worden.”
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26-05-15: ‘Caribische samenwerking om gezondheidszorg betaalbaar te houden’
ORANJESTAD — ‘Aruba heeft een kleine medische markt, waardoor het lastig is om de kosten onder controle
te houden. Voor veel behandelingen zijn er te weinig patiënten, waardoor de kosten van bijvoorbeeld
apparatuur hoog zijn’. Dat zei minister Alex Schwengle (AVP) van Volksgezondheid tijdens een
persconferentie over de eerste Health Care Conference Aruba (HCCA) die volgende week op Aruba begint.
De minister haalt daarmee meteen het thema aan dat op de eerste dag van HCCA centraal staat: ‘gezondheidszorg in
kleine gemeenschappen (in het Caribisch gebied)‘. Hij legt uit dat het voor Aruba alleen, en dat geldt ook voor de
kleinschaligheid van de andere Caribische eilanden, vaak financieel niet haalbaar is om apparatuur aan te schaffen,
omdat het aantal patiënten daarvoor te klein is. “Of er zijn wel genoeg patiënten, zoals voor radiotherapie, maar dan
zijn er meerdere apparaten nodig om patiënten hier optimaal te kunnen behandelen en met dure apparatuur gaat dat
niet.” Vandaar dat de samenwerking tussen de Caribische eilanden op het gebied van gezondheidszorg belangrijk is en
de conferentie een flinke stap in die richting is.
MOU’s
Vier dagen duurt de HCCA, in het Renaissance Convention Center, de eerste dag is maandag 1 juni. Het programma zit
drie dagen vol: drie dagen lang toespraken, presentaties en paneldiscussies in de ochtend en break-out sessies in de
middag. Met op de tweede dag het thema ‘van productie gedreven naar kwaliteit gedreven in de gezondheidszorg’ en
op dag drie het thema ‘van gedeelte (compartmentalized) naar geïntegreerde holistische zorg’. De vierde dag is
gereserveerd voor ‘extra tijd’ die de ministers wellicht nodig hebben om de laatste hand te leggen aan diverse MOU’s
(Memorandum of Understanding) die tijdens de conferentie worden gesloten. Schwengle noemt op voorhand één
MOU waaraan wordt gewerkt: International Health Regulations. Bij deze MOU is de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO) betrokken.
De conferentie vindt plaats op verzoek van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). De voorzitter van de
commissie Gezondheid benaderde het ministerie van Volksgezondheid met de vraag om alle Caribische landen bijeen
te krijgen voor een medische conferentie. En dat is Aruba als gastland gelukt, met steun van de Pan-American Health
Organization (Paho). Schwengle benadrukt dat de conferentie zich niet alleen richt op politiek, maar ook op
beleidsmakers en professionals in de gezondheidszorg. 175 deelnemers hebben zich al geregistreerd, de organisatie
verwacht iets meer dan 200 conferentiebezoekers.
Expo Salud
De HCCA maakt deel uit van een Healthy Week, vertelt de minister. Want na de conferentie is er de driedaagse Expo
Salud, die vrijdag 5 juni in het Renaissance Convention Center begint en gericht is op het brede publiek. Tijdens HCCA
wordt aandacht gevraagd voor het Internationale Rode Kruis. Er is een silent auction waarvan de opbrengst naar het
Rode Kruis gaat en op zondag 31 mei start het programma met een benefiet gala, waarvan de opbrengst ook voor deze
internationale hulporganisatie is.
Op de website www.hcca.aw is het volledige programma, inclusief sprekers en aanmeldingsmogelijkheden te vinden.

28-05-15: Landgenoten op het randje
ORANJESTAD — Gevolmachtigd minister Alfonso Boekhoudt ontvangt het nieuwe boek ‘Op het randje’ van
sociaal werker Kenneth Valks. Eerder schreef Valks het boek ‘Kind van de rekening’: een beknopte analyse
van de ontwikkeling van vooral Antilliaanse en Arubaanse adolescenten. Nu schrijft de auteur over
landgenoten die, voornamelijk in Rotterdam, op het randje leven. Naast een grote groep die het redelijk tot
goed doet, is er een kleine groep die aan het overleven is in het Nederlandse systeem. Het gaat om gezinnen
die maar net het hoofd boven water kunnen houden, jongeren en adolescenten die uit frustratie een
subcultuur creëren. Het maatschappelijk onwenselijk gedrag dat hieruit voortkomt, zorgt voor versterking
van de vooroordelen die er al heersen in de Nederlandse samenleving. En doordat de hulpverlening niet altijd
maatwerk kan leveren aan die groep, wordt de situatie er niet beter op. Ook het Nederlandse
doelgroepenbeleid is afgeschaft, zonder dat kennis over doelgroepen goed is ingebed in reguliere
organisaties. Volgens Valks is kennis van de cultuur van de hulpbehoevenden ‘zeer essentieel’ om overzicht
en grip te krijgen op situaties. “Cultuur verbindt en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken.”

29-05-15: Aruba schrijft geschiedenis met Happy Flow
ORANJESTAD — Geheel volgens schema en onder grote belangstelling lanceerde premier Mike Eman
gisteravond op luchthaven Reina Beatrix het Happy Flow-concept. Als eerste en voorlopig enige in de wereld
heeft de luchthaven een volledig geautomatiseerde biometrische instapprocedure.
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Justitieminister Arthur Dowers demonstreerde gisteren hoe het ‘papierloos boarden’ werkt. Hij legde zijn paspoort in
de eerste kiosk waar de KLM-passagier biometrisch wordt gecheckt aan de hand van het paspoort. Als de chip van het
paspoort, met daarin de afbeelding van de passagier, een match is met de scan van de reiziger voor de camera, rolt de
boardingkaart uit de Happy Flow-kiosk. Dan naar het scanapparaat voor het afgeven van de koffer en op naar de
grenscontrole. Hier gaat de passagier door een moderne glazen sluis, een zogenaamde e-gate, waar de één na laatste
check plaatsvindt. Die laatste is namelijk bij het poortje voor het boarden, daar wordt het stoelnummer aangegeven.
Het paspoort hoeft dus maar één keer gebruikt te worden, en de boardingkaart is eigenlijk niet meer nodig: het
gezicht werkt als paspoort en instapkaart. Overigens voorlopig alleen voor volwassen KLM-passagiers met een
Europees paspoort en Amerikanen en Canadezen met een zogenaamd E-paspoort. “Maar er is een quick- win voor alle
Arubaanse reizigers”, benadrukt projectcoördinator Annet Steenbergen. “Voor zowel de in- als uitreis kan gebruik
worden gemaakt van de e-gate.”
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