
GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 
 

VOOR U GELEZEN… 
 

19 JULI 2014 
 
TEN GELEIDE  
 
Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de juni 2014-editie aan van Voor u gelezen… Met 
een bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. In juni werd 
het nieuws beheerst door de landsbegroting 2014 en de financiële situatie van Aruba. De begroting is 
na goedkeuring door het parlement aangenomen maar vervolgens niet door de Gouverneur 
ondertekend. Ander nieuws is dat blijkbaar Valero niet meer op zoek is naar kopers van de raffinaderij 
en dat er besprekingen gaande zijn tussen de overheid en Valero over ontmanteling van de 

raffinaderij. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. En zie onze 
vernieuwde website www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier!  

 
Koninkrijk- en EU-relaties  
 
Amigoe 05-06-14: Statenleden wijzen op discriminatie in Rijkswet   

DEN HAAG — Statenleden van Curaçao, Aruba en Sint Maar ten wezen leden van de Eerste en Tweede 

Kamer vandaag op de discriminerende werking van de Rijkswet op het Nederlanderschap, waarmee 

indirect ook het democratisch deficit aan de orde k wam tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverle g. 

De Rijkswet op het Nederlanderschap bevat de voorwaarden voor de naturalisatie van buitenlanders die de 

Nederlandse nationaliteit willen. De laatste wijziging, waar de Tweede en Eerste Kamer zich nog over uit moeten 

spreken, betreft een toets voor de beheersing van de Nederlandse taal in aanvulling op het Papiaments en 

Engels. PDR-Statenlid Andin Bikker van Aruba benadrukte dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor 

inwoners van de drie landen in het Caribisch gebied, die het Nederlands immers onvoldoende beheersen. Hij 

kondigde daarom een amendement aan waarin die uitzondering omschreven is. Hij kreeg bijval van DP-Statenlid 

Roy Marlin van Sint Maarten. “Er zijn mensen die bijna hun hele leven op Sint Maarten woonden en op het punt 

stonden om hun Nederlandse paspoort te krijgen, maar daar nu niet meer in aanmerking voor komen, omdat ze 

die toets niet kunnen doen.’’ 

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran van Curaçao wees erop dat de vereiste om Nederlands te spreken ook in 

strijd is met een motie die de Tweede Kamer in 2010 aannam over de wenselijkheid om naast het Nederlands 

ook het Fries, Papiaments en Engels als officiële Koninkrijkstalen te erkennen en vast te leggen in het Statuut. 

“Deze motie is bijna unaniem aangenomen. Alleen de PVV en Rita Verdonk stemden toen tegen. De Tweede 

Kamer kiest hierin een heel andere richting dan bij de Rijkswet,’’ aldus Sulvaran. 

Consultati e 

Namens de Nederlandse delegatie reageerde Eerste Kamerlid Nanneke Quik-Schuijt van de SP. Ze zei dat de 

inbreng van Statenleden uit de drie Caribische landen altijd op prijs wordt gesteld en ook wordt samengevat in de 

toelichting bij alle wetsvoorstellen. Statenleden moeten dan echter wel ook van die mogelijkheid gebruik maken. 

“Die consultatie is er niet voor niets’‘, aldus Quik-Schuijt. 

Volgens Bikker is het probleem echter dat de drie andere landen onvoldoende worden betrokken in het hele 

wetgevingsproces. “We maken graag gebruik van ons recht op amendement, maar dat kan alleen als we beter 

betrokken zijn bij het wetgevingsproces. We ontvangen wetswijzigingen bijna als mededeling. Daarom hebben we 



ook voorgesteld om het Interparlementair Koninkrijksoverleg gelijktijdig plaats te laten vinden met de behandeling 

van Rijkswetten’’, zei hij. Bikker sprak de hoop uit dat er ook werk wordt gemaakt van een motie van D66-Tweede 

Kamerlid Wassila Hachchi die pleit voor een oplossing voor het democratisch deficit ofwel het gebrek aan invloed 

op beleid voor het Koninkrijk of controle van de Rijksministerraad. IPKO-voorzitter Jeroen Recourt, Tweede 

Kamerlid voor de PvdA, zei vervolgens dat Bikkers suggestie meegenomen zou worden bij de besprekingen over 

de volgende edities van het IPKO. 

Kansarme jongere n 

Tijdens de bespreking over discriminatie kwam overigens ook het wetsvoorstel voor de vestiging van 

Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maartenaren in Nederland ter sprake. Initiatiefnemer André Bosman van de 

VVD benadrukte nogmaals dat hij eigenlijk voorstander is van een gezamenlijke Rijkswet Personenverkeer. Dat 

de andere landen hier weinig voor voelen, betekent echter niet dat Nederland niet eenzijdig met wetgeving kan 

komen, die de instroming van kansarme jongeren beperkt, zei hij. Roelof van Laar van de PvdA verzekerde de 

drie Caribische landen op zijn beurt dat de bezwaren tegen de wet en ook de adviezen van bijvoorbeeld het 

College van de Rechten van de Mens meewegen bij het overleg over de wet. “Ze wegen zo zwaar dat een heel 

groot deel van de Tweede Kamer ook echt moeite heeft met het huidige voorstel’’, aldus Van Laar.  

Amigoe 05-06-14: ‘BZ niet op hoogte van aanvraag nieuwe Venezolaanse  consul’  

ORANJESTAD — Er is bij Nederland nog geen aanvraag bin nengekomen van Venezuela voor 

goedkeuring van een nieuwe consul-generaal op Aruba . De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken 

Frans Timmermans (PvdA) zegt vanochtend desgevraagd tijdens een korte persconferentie op het 

Bestuurskantoor niet te weten wie door Caracas voor  die functie is aangesteld.  

 “Ik weet niet of er al een agrément is aangevraagd op dit moment voor een consul-generaal uit Venezuela. Wij 

wachten daar nog op, maar het is voor ons als Koninkrijk ontzettend belangrijk dat Venezuela hier goed 

vertegenwoordigd is. Ik weet dus niet om welke persoon het zal gaan, maar het is mijn streven in ieder geval dat 

er zo snel mogelijk een consul-generaal is”, verklaart Timmermans tijdens de vragenronde van de persconferentie 

samen met premier Mike Eman (AVP). Hij prijst de onlangs vertrokken consul Jesús Javier Arias Fuenmayor om 

zijn goede samenwerking en geeft aan op diezelfde voet verder te willen gaan. “Venezuela is voor ons een 

ontzettend belangrijke buurland en gaat door een heel moeilijke periode maar ook daar komen we overheen en 

dan is het nog steeds een ontzettend belangrijke buurland van het Koninkrijk. We willen in die relatie blijven 

investeren. Ik ben niet voor niks in het afgelopen jaar twee keer in Venezuela geweest”, aldus Timmermans.  

‘El Pollo ’ 

Feit is dat al in januari in de Venezolaanse pers werd aangekondigd dat oud-generaal Hugo Carvajal, bijnaam ‘El 

Pollo’, zou zijn aangesteld als opvolger van Arias Fuenmayor als generale consul van Venezuela op Aruba. 

Carvajal wordt door de Amerikaanse autoriteiten ervan verdacht medeplichtig te zijn in drugshandel door de 

Colombiaanse paramilitaire organisatie FARC. Arias Fuenmayor verliet vorige maand zijn post nadat hij door de 

Venezolaanse regering werd aangesteld als ambassadeur in Costa Rica. In februari gaf premier Mike Eman ook 

al te kennen niets te hebben vernomen over een aanvraag voor goedkeuring, ofwel een agrément, van een 

nieuwe consul-generaal van Venezuela op Aruba. 

Europe Meets America s 

Timmermans is met werkbezoek op het eiland. Hij overlegt met onder meer premier Mike Eman (AVP) over de 

afspraken die tijdens de Koninkrijksconferentie zijn gemaakt met minister Ronald Plasterk (PvdA) van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rol van Buitenlandse Zaken en Nederlandse ambassadeurs 

namens het Caribische deel van het Koninkrijk. Ook werd er gesproken over de komende editie van de 



conferentie ‘Europe Meets Americas’ dat voor oktober staat gepland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is 

mede-organisator van deze conferentie.  

Amigoe 06-06-14: Ambities in de etalage  

ORANJESTAD — De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans (PvdA), liet gisteren 

weten dat hij energie krijgt van de manier waarop Aruba ‘de toekomst omarmt en ook hoe het eiland zijn ambities 

etaleert’. De minister benadrukte aan premier Mike Eman dat het belangrijk is om eenheid te hebben in het 

buitenlands beleid van het Koninkrijk. “En het is belangrijk dat alle landen van het Koninkrijk zich in het beleid 

herkennen en dat hun prioriteiten zichtbaar zijn. Daarom is regelmatig overleg van groot belang.” Het gesprek 

betrof dus het buitenlandse beleid van het Koninkrijk. Maar ook werd er gesproken over onder andere de 

kandidatuur van het Koninkrijk voor een zetel in de VN Veiligheidsraad in 2017-2018. Timmermans sprak ook nog 

met gouverneur Fredis Refunjol. Aruba is overigens de laatste stop van de minister die ook Curaçao en St. 

Maarten bezocht, waar hij het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen voorzat.  

Amigoe 14-06-14: Plasterk terughoudend over aanwijzing Aruba  

ORANJESTAD/DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk was gis teren uitermate voorzichtig met betrekking 

tot een financiële aanwijzing voor de Arubaanse reg ering, waar hij eerder nog op zinspeelde. “Aruba he eft 

nog geen begroting voor 2014, maar ik wil hier verd er niet op vooruitlopen,’’ zei de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Aanleiding was een vraag van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman die zich al geruime tijd zorgen maakt over 

de financiële status van Aruba. Hij vroeg of een eventuele aanwijzing voor Aruba voortkwam uit de 

waarborgfunctie van het Koninkrijk.  

Een mogelijke aanwijzing voor Aruba werd eerder expliciet door de minister genoemd in zijn schriftelijke 

beantwoording van vragen over het jaarverslag van Koninkrijksrelaties over 2013. Op de vraag hoe de minister de 

waarborgfunctie probeert te voorkomen, schreef hij dat de landen zelf verantwoordelijk zijn voor goed bestuur, 

rechtszekerheid en de waarborging van de mensenrechten, waarna hij vervolgde: “De Rijksministerraad spreekt 

landen aan om, indien zich op voornoemde terreinen zorgwekkende ontwikkelingen voordoen, deze te 

redresseren. Indien nodig besluit de Rijksministerraad tot het geven van een aanwijzing, zoals de aanwijzing aan 

Curaçao in 2012 (...) of een aanwijzing aan de Gouverneur zoals die recent is gegeven met betrekking tot de 

integriteit van het openbaar bestuur op Sint Maarten en zoals mogelijk op korte termijn speelt ten aanzien van de 

overheidsfinanciën van Aruba”, aldus de minister.  

Gevraagd naar het risico om geld te lenen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten, schreef Plasterk in diezelfde 

brief dat hij zich zorgen maakt over Aruba. “Hoewel de financiële situatie van Aruba mij, zoals eerder aangegeven 

in debat met uw Kamer, zorgen baart, is er op dit moment geen sprake van een risico voor de Nederlandse 

begroting.’’  

Amigoe 18-06-14: Koninkrijk herdenkt afschaffing slavenhandel  

ORANJESTAD/MIDDELBURG — Gevolmachtigde minister van Ar uba, Alfonso Boekhoudt, was zaterdag 

aanwezig bij de herdenking van de afschaffing van s lavenhandel in het Koninkrijk, 200 jaar geleden. Bi j 

de plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Middelburg, Ze eland, waren zo’n 300 genodigden.  

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, was ook aanwezig en voerde als 

gastspreker het woord. Hij benadrukte in zijn toespraak dat iedereen zich moet blijven inspannen om slavernij de 

wereld uit te helpen. “We moeten schouder aan schouder staan voor de fundamentele gelijkheid van mensen. We 

moeten waakzaam zijn op racisme, om slavernij voor altijd uit te bannen.” Speciale spreker was de Canadese 

schrijver Lawrence Hill, die in 2012 bekend werd met ‘Het Negerboek’. Hij zei dat slachtoffers van de slavernij 



vaak als ‘nummers’ herdacht worden. “Het is de taak van kunstenaars om hen een gezicht te geven.” Er was een 

muzikaal intermezzo van Denise Jannah. De herdenking werd afgesloten met een vlaggenceremonie, buiten de 

Nieuwe Kerk, op het Abdijplein. Daar werden de vlaggen van Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao, St. Maarten, 

Bonaire, Saba en St. Eustatius halfstok gehesen en werd twee minuten stilte in acht genomen. De vlag van Aruba 

werd gezamenlijk gehesen door minister Boekhoudt en de Arubaanse student Jonathan Lo. 

Middelburg organiseerde in het kader van de herdenking een heel programma met onder meer een 

stadswandeling en activiteiten rondom Tres Hombres, een schip dat oogt als een oud handelsschip zoals destijds 

werd gebruikt voor slavenhandel. In de 17e en 18e eeuw speelde Nederland (destijds de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden) een actieve rol in de slavenhandel. Ook Middelburg is betrokken bij deze handel. Zo 

ondernemen de West-Indische Compagnie en de Middelburgsche Commercie Compagnie vanuit Zeeland reizen 

naar West-Afrika om slaven te kopen. Deze slaven worden naar Zuid-Amerika, waaronder de Antillen en 

Suriname, gebracht om te werken op plantages. Diverse gebouwen en voorwerpen in Middelburg herinneren nog 

aan de tijd van slavenhandel en slavernij. De stadswandeling ‘Cacao, suiker en slaven’ leidt bezoekers langs veel 

van deze plekken en geeft achtgrond over de geschiedenis. Pas in 1863 wordt in Nederland de slavernij officieel 

afgeschaft. Eerder al (in 1814) wordt de slavenhandel afgeschaft.  

Amigoe 25-06-14: Landsbegroting Aruba aangenomen door parlement  

ORANJESTAD — Het parlement heeft gisteravond de Lands begroting 2014 aangenomen. Dat gebeurde 

met dertien stemmen (AVP) voor en acht stemmen (MEP en  PDR) tegen. Vijftien moties passeerden de 

revue waarvan twaalf uiteindelijk zijn aangenomen. Zeven van deze moties werden unaniem aangenomen.  

De stemming voor de moties en de begroting vond gisteravond rond negen uur plaats na ongeveer anderhalve 

week openbaar debat. Eén van de moties die unaniem werd aangenomen, is de verplaatsing van de hoerenbuurt. 

De regering wordt met deze motie aangespoord om een alternatief te zoeken, zodat de hoofdwinkelstraat van 

San Nicolas weer gebruikt kan worden om te winkelen. Hierover meer in het artikel ‘Prostituees moeten 

plaatsmaken voor winkels’. Belangrijke andere moties, aldus Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp, zijn die op 

het gebied van financiën. Zo werd voor het in de wet verankeren van de ‘Balanced Budget Rule’ gestemd alsook 

voor het op tijd inleveren van de jaarrekening en de Landsbegroting. De begroting van dit jaar werd op 9 juni aan 

het parlement aangeboden, negen maanden te laat. 

Openbaa r 

Ook wil de Staten graag regelmatig op de hoogte gehouden worden van de openbare financiën. De 

parlementariërs willen ook dat de regering zich inzet voor Arubaanse studenten in Nederland, nu daar het 

zogeheten sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. Een motie die niet aangenomen werd, kwam van oppositiepartij 

MEP. Deze fractie wilde dat de begroting, inclusief wijzigingen, nog een tweede keer door de Raad van Advies 

zou worden gecontroleerd. Volgens dagblad Bon Dia was de PDR-fractie voor, maar vond regeringsfractie AVP 

dit ‘overbodig’. Het zou volgens de regeringsfractie ‘niet logisch’ zijn om een andere instantie het werk van het 

parlement te laten doen. Het MEP-Statenlid denkt dat een tweede toetsing wel op zijn plaats is, vooral omdat de 

begroting moet voldoen aan diverse afgesproken financiële normen. 

Ongewijzig d 

De kosten in de aangenomen Landsbegroting 2014 zijn met ruim 1,347 miljard florin ongewijzigd gebleven 

vergeleken met de conceptbegroting. Hiermee blijft de regering dus binnen het afgesproken uitgavenplafond van 

1,35 miljard florin. Vergeleken met de begroting van 2013 (inclusief wijzigingen) wordt bijna 77 miljoen florin 

minder aan kosten gemaakt. Het financieringstekort is uitgekomen op ruim 233 miljoen florin, 4,9 procent van het 

bruto binnenlands product (bbp), ook geen wijziging op de conceptbegroting. In 2013 lag het financieringstekort 

op ruim 308 miljoen florin, 6,6 procent van het bbp. 



Amigoe 28-06-14: Gouverneur zet nog geen handtekening onder begrotin g 
 

ORANJESTAD — Financiën-minister Juan David Yrausquin ( AVP) is gisteravond naar Nederland 

vertrokken om met zijn collega-ministers te praten over de Landsbegroting 2014. Gouverneur Fredis 

Refunjol heeft de begroting, ondanks dat het parlem ent deze op 24 juni aannam, nog niet ondertekend.  

Welke punten in de begroting op bezwaar stuiten bij de gouverneur is een onderwerp waarover nog geen van de 

partijen iets wil zeggen. Wel heeft deze krant van meerdere bronnen vernomen dat in ieder geval de thema’s 

bezuinigingen en hervormingen onderwerp van gesprek zijn.  

De begroting werd eerder deze week met dertien stemmen (AVP) voor en acht stemmen (MEP en PDR) tegen, 

aangenomen door het parlement. Op 9 juni werd het begrotingsvoorstel pas ingeleverd, dit was officieel negen 

maanden te laat. De stemming voor de begroting vond plaats na ongeveer anderhalve week openbaar debat. De 

kosten in de landsbegroting 2014 zijn ruim 1,347 miljard. Hiermee blijft de regering binnen het afgesproken 

uitgavenplafond van 1,35 miljard florin. Het financieringstekort is uitgekomen op ruim 233 miljoen florin, 4,9 

procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2013 lag het financieringstekort op ruim 308 miljoen florin, 6,6 

procent van het bbp.  

Amigoe 30-06-14: Regering en Valero in gesprek over ontmanteling raf finaderij 
 

SAN NICOLAS — Oliemaatschappij Valero is opnieuw in ge sprek met de regering over de toekomst van 

de Arubaanse raffinaderij. Een van de opties waarna ar gekeken wordt, is ontmanteling. Deze optie ligt om 

tafel omdat Valero maar geen koper of partner kan vi nden. Momenteel wordt het terrein alleen gebruikt 

voor brandstofoverslag (transshipment).  

Sinds de tijd van petroleummaatschappij Coastal, die de raffinaderij overnam van Lago, is er een 

ontmantelingsovereenkomst met de regering. Deze overeenkomst is door latere kopers, uiteindelijk Valero, 

overgenomen. De details van deze overeenkomst, wie is waarvoor verantwoordelijk, zijn onderwerp van gesprek 

tussen Valero en de regering. De kosten voor ontmanteling en schoonmaak van het terrein kunnen namelijk flink 

oplopen. Eerder liet Energie-minister Mike de Meza (AVP) doorschemeren dat dit wel 1 miljard florin kan kosten. 

Overname door de overheid is ook geen optie. Dat zou ‘te veel risico’ met zich meebrengen.  

Dagblad Bon Dia schreef recent dat de gesprekken tussen Valero en regering ‘bijna afgerond’ zijn. In een 

gesprek met premier Mike Eman hoort de krant dat de regering wacht op reactie van Valero over een ‘laatste 

geïnteresseerde’ en op een voorstel.  

Dat er gesproken wordt over ontmanteling, lijkt bevestigd te worden door een brief, publiek gemaakt door 

protestgroep ‘Grupo di 7’. Deze brief is, zo lijkt het althans, afkomstig van een hoge functionaris van Valero. Zij 

stelt hierin (aan een geïnteresseerde koper) dat het bedrijf niet meer op zoek is naar kopers. “We doen geen 

moeite meer om de locatie te verkopen”, zo is in de brief te lezen. “Ons doel is om tot overeenstemming te komen 

met de regering over onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de locatie (raffinaderij, red.).” Valero-

woordvoerder Bill Day heeft nog niet gereageerd op vragen van Amigoe.  

Financiën en economie 
 
Amigoe 06-06-14: Boortorens voor proefboring olie en gas dichterbij  

ORANJESTAD — De Spaanse olie- en gasmaatschappij Repso l gaat eind deze maand ten noorden van 

Aruba beginnen met gedetailleerd (3D) seismologisch  onderzoek. Wanneer uit dit onderzoek het sterke 

vermoeden komt dat in de Arubaanse zeebodem olie en  of gas zit, worden boortorens geplaatst voor 

proefboringen.  



Dat heeft de regering recent bekend gemaakt. De verantwoordelijke minister, Mike de Meza, benadrukt dat het 

gedetailleerde onderzoek geen enkele garantie geeft dat er daadwerkelijk (voldoende) fossiele brandstof in de 

zeebodem zit, maar zegt wel dat Repsol normaal gesproken niet verder gaat met onderzoek als er geen 

‘interessante data’ uit de vorige onderzoeksfase is gekomen.  

Compania Arubano di Petroleo (CAP), Repsol en de regering sloten in december 2012 een contract voor 

exploratie van de Arubaanse zeebodem op zoek naar aardolie en -gas. Repsol heeft bij vondsten de exclusieve 

rechten om deze te ontginnen. Eventueel olie of gas in de zeebodem blijft van Aruba, verzekert De Meza. De 

eerste onderzoeksfase, het tweedimensionaal onderzoek, vond plaats van half februari tot begin april 2013. Vanaf 

september vorig jaar werd de enorme hoeveelheid verkregen data verwerkt en geanalyseerd. Eind vorige maand 

maakte Repsol aan de regering bekend dat ze verder willen met de volgende fase, 3D seismologisch onderzoek.  

De eerste fase kostte naar schatting 10 miljoen dollar. Gedetailleerd onderzoek kost ongeveer 30 miljoen dollar 

en als volgend jaar proefboringen plaatsvinden dan kost dat nog eens tientallen miljoenen dollars. In totaal kost 

het onderzoek naar de aanwezigheid van fossiele brandstof ongeveer 100 tot 150 miljoen dollar. Al deze kosten 

worden gedragen door Repsol, legt De Meza uit. Deze maatschappij hoopt de onderzoekskosten terug te 

verdienen bij aanwezigheid van olie of gas. Winning van eventuele reserves wordt op z’n vroegst pas in 2020 

verwacht. Eventuele opbrengsten worden niet direct in de staatskas gestort, zo liet de regering eerder weten. Het 

is de bedoeling dat er een fonds komt waarin gas- en olie-inkomsten gestort worden. Alleen rente die over het 

geld in dit fonds wordt gegenereerd, moet jaarlijks ten goede komen aan de Landsbegroting. 

Zorge n 

In maart van dit jaar publiceerde Amigoe een interview met Edith van der Wal van Turtugaruba. Zij maakt zich 

zorgen over de effecten van seismologisch onderzoek van de Arubaanse zeebodem op het zeeleven. Volgens 

haar heeft dit soort onderzoek ‘wel degelijk effect op het leven van de Leatherback Sea Turtle, ofwel de driekiel’. 

Het geringe aantal schildpadden dat begin vorig jaar eitjes kwam leggen, had volgens Van der Wal te maken met 

het seismologisch onderzoek van Repsol destijds. “Misschien is het toevallig dat de schilpadden niet 

terugkeerden en dat de onderzoeken precies in die periode in volle gang waren, misschien heeft het toch met 

elkaar te maken. Ik kan niets bewijzen. Er zijn geen dode schildpadden aangetroffen”, liet ze in maart weten. In 

een reactie vertelde CAP-directeur Armando Curet toen dat ze de zeeschildpadden niet tot last willen zijn. Maar 

om alle overlast te voorkomen, zou alleen in januari onderzoek gedaan moeten worden. Dat is echter praktisch 

onmogelijk, aldus Curet. In samenspraak met partijen zoals Turtugaruba worden wel zoveel mogelijk negatieve 

effecten voorkomen. Bij de eerste fase van het onderzoek bleek dat zeeschildpadden verstrikt raakten in de 

kabels die bij het (2D) onderzoek werden gebruikt. Er werden daarna instrumenten aangeschaft die dat 

tegengaan. 

Risico’ s 

Niet alleen het onderwaterleven loopt risico. Als daadwerkelijk wordt geboord, brengt dat aanzienlijke risico’s met 

zich mee voor mens en milieu. Daarom heeft de regering vorig jaar al hulp ingeschakeld van het Nederlandse 

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). Deze Rijksinspectiedienst moet risico’s in kaart brengen, wetgeving 

actualiseren naar de laatste juridische en technische ontwikkelingen en de Energie-minister adviseren over hoe 

het toezicht en de handhaving te regelen.  

Amigoe 17-06-14: S&P handhaaft BBB+ waardering Aruba  

ORANJESTAD — Kredietbeoordeler Standard & Poor’s (S&P) he eft de kredietwaardigheid van Aruba 

gehandhaafd op BBB+/A-2. De lange termijn verwachti ng is stabiel. “Goed nieuws”, zegt Financiën-

minister Juan David Yrausquin in een reactie, tegen Amigoe. S&P verwacht dat het begrotingstekort dit 



jaar op 3 procent van het bruto binnenlands product  (bbp) uitkomt en dat dit tekort de komende jaren n iet 

verder toeneemt.  

De bezuinigingsmaatregelen van de regering, vooral het terugbrengen van de overheidsuitgaven en de 

pensioenhervormingen, lijken hiermee hun vruchten af te werpen. Met name de verhoging van de AOV-leeftijd 

van 60 naar 65 en de voorgenomen plannen om de pensioenleeftijd van ambtenaren ook geleidelijk naar 65 jaar 

te verhogen, worden door S&P als positief gezien. Als de fiscale positie van het Land verder verbetert, is er 

volgens S&P zelfs ruimte om de rating van Aruba te verhogen. Verslechtering van deze positie, een significante 

toename van de staatsschuld of daling van internationale reserves zouden echter kunnen leiden tot verlaging van 

de rating, waarschuwt de kredietbeoordelaar.  

Vorig jaar werd de kredietwaardigheid door S&P een trap verlaagd van A- naar BBB+. Dat had vooral te maken 

met de sluiting van olieraffinaderij Valero in 2012, aanhoudende financieringstekorten van de overheid en 

toename van de staatsschuld. Ook uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen hebben de laatste jaren de 

financiële positie van de overheid verder verzwakt, stelde S&P vorig jaar. De afwaardering in 2013 kwam niet als 

een verrassing, het kredietbureau waarschuwde daar al voor.  

Minder groe i 

S&P verwacht dat de economie dit jaar met 2,7 procent groeit, dat is iets hoger dan de groei die vorig jaar 

voorspeld was. Vorig jaar lag de groei nog op 3,9 procent. Door de sluiting van de olieraffinaderij Valero in 2012 is 

de Arubaanse economie nog afhankelijker geworden van het toerisme. Dat blijft een punt van zorg en vormt een 

beperking voor een hogere beoordeling, stelt de kredietbeoordelaar. Het begrotingstekort werd vorig jaar 

teruggebracht tot 5 procent van het bbp, vergeleken met 6,8 procent van het bbp in 2012. Deze verlaging had 

volgens S&P vooral te maken met toenemende overheidsinkomsten. Naar verwachting van de organisatie 

stabiliseert de staatsschuld op 60 procent van het bbp. 

Dat Aruba onderdeel uitmaakt van het Koninkrijk en ‘een stabiele parlementaire regering’ heeft, draagt bij aan de 

beoordeling van S&P. Ook het feit dat het bbp per capita relatief hoog (ruim 24.000 dollar) is, draagt bij aan de 

rating. De grote zwaktes blijven ‘de hoog geconcentreerde economie’ (84 procent van het bbp komt direct of 

indirect van toerisme) en de relatief hoge begrotingstekorten van de afgelopen jaren.  

Diversen 
 
Amigoe 05-06-14: Blik op toekomst door groene bril  

ORANJESTAD — Wereldwijd wordt vandaag stil gestaan bi j de Dag van het Milieu, zo ook op Aruba. In 

Cas di Cultura vindt vandaag en morgen een workshop  plaats georganiseerd door Directie Natuur en 

Milieu (DNM).  

Alle aanwezigen werden vanmorgen welkom gegeten door de minister van Economische Zaken, Communicatie, 

Energie en Milieu, Mike de Meza. “Beter omgaan met het milieu begint bij jezelf”, legt minister De Meza uit aan 

Amigoe. “Als overheid kunnen wij niet bij mensen in de woonkamer kijken, we kunnen advies geven en hopen dat 

mensen dit naleven.”  

Bij binnenkomst in Cas di Cultura ziet de bezoeker een houten boom, ‘De boom van deugden’ waar de 

deelnemers van de bijeenkomst ideeën in kunnen hangen door middel van een kaartje. Daarnaast staat er een 

etalagepop met kleding van gerecycled plastic. Alles in het teken van duurzaam omgaan met de natuur. Althans, 

bijna alles. Hoewel nadrukkelijk om kopjes was gevraagd door de Directie Natuur en Milieu, werd de koffie toch 

geschonken in wegwerp bekertjes. Hier werd dan ook excuses voor gemaakt aan begin van de lezing over het 

duurzaamheidsmodel. Gedurende de twee dagen vinden er meerdere lezingen en workshops plaats waaraan 



mensen van overheidsinstanties en niet overheidsinstanties aan kunnen deelnemen. “Gedurende de twee dagen 

worden de zienswijze maar ook bezorgdheden van de verschillende partijen uitgesproken”, legt DNM-directeur 

Gisbert Boekhoudt uit. “Uiteindelijk wordt er door de deelnemende partijen een beleid overeen gekomen en 

worden er advies gegeven met betrekking tot duurzaamheid en het milieu voor de komende jaren. Dit wordt 

aangeboden in een document aan de minister.” Morgen aan het eind van de middag wordt het document 

gepresenteerd.  

Amigoe 23-06-14: Eilanden werken samen aan behoud cultureel erfgoed  

ORANJESTAD/WILLEMSTAD — Verschillende stichtingen uit he t Caribische deel van het Koninkrijk 

kwamen vorig week bij elkaar voor de formele oprich ting van het Dutch Caribbean Heritage Platform 

(DCHP). De doelstelling van dit platform is samenwer king op het gebied van behoud van het cultureel 

erfgoed. De stichtingen Monumentenfonds Aruba (SMFA)  en Rancho vertegenwoordigen Aruba.  

Al langer bestonden er ideeën voor het versterken van de samenwerking tussen de eilanden, zo laat SMFA 

weten. Vorig jaar februari zijn een aantal stichtingen voor het eerst bij elkaar gekomen op Bonaire. Daar heeft 

SMFA het initiatief genomen om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen en te formaliseren. Sinds die 

tijd is gewerkt aan het opstellen van een oprichtingsverklaring waarin de samenwerking wordt bezegeld. 

Uitgangspunt is dat er van de eilanden verschillende stichtingen kunnen deelnemen, zolang hun doelstelling het 

behoud van het cultureel erfgoed behelst. Uit Curaçao doen vijf stichtingen mee, van St. Maarten twee en van St. 

Eustatius en Bonaire elk een. “De toetreding van meerdere stichtingen in de toekomst is zeker mogelijk.” Sinds de 

eerste bijeenkomst vorig jaar februari ligt het voorzitterschap bij SMFA. Elke twee jaar wordt een conferentie 

gehouden en een nieuwe voorzitter gekozen. De conferentie op Aruba is waarschijnlijk in mei of juni 2015. 

‘Uitvoeren en doen ’ 

Binnen het platform behoudt elke organisatie zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. DCHP wil haar doel 

bereiken door het uitwisselen van kennis, expertise en informatie, het versterken van de bewustwording van de 

waarde van cultureel erfgoed onder bewoners, bezoekers en overheden, het vormen van een aanspreekpunt 

voor internationale organisaties en het opbouwen en onderhouden van een regionaal en internationaal netwerk. 

“Het is een platform dat is gericht op uitvoering en doen”, stelt SMFA. 

Zachte lenin g 

Bij de oprichting was Pieter van Vollenhoven op eigen verzoek aanwezig. Van Vollenhoven is 27 jaar voorzitter 

geweest van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en had de uitdrukkelijke en langgekoesterde wens dat er 

tussen de eilanden meer uitwisseling zou plaatsvinden. “De leden van het platform waren zeer vereerd met zijn 

aanwezigheid”, aldus SMFA-directeur Anne Witsenburg. Ook Pieter Siebinga, directeur NRF, was aanwezig vorig 

week. Witsenburg vertelt dat het NRF de laatste jaren een aantal grote, zogenaamde ‘zachte leningen’ heeft 

verstrekt aan de verschillende eilanden. “SMFA heeft op Aruba daarvan de twee watertorens in Oranjestad en 

San Nicolas gerestaureerd en de restlening staat nu gereserveerd voor restauratie van California Lighthouse.” 

Saba heeft op dit moment geen actieve stichting op het gebied van cultureel erfgoed, maar gezaghebber 

Jonathan Johnson heeft ook de oprichting bijgewoond om zijn steun aan dit initiatief te tonen. De stichtingen van 

het platform hebben direct hulp aangeboden bij het opzetten van een stichting op Saba. 

 


