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TEN GELEIDE 

Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de juli-augustus 2012-editie aan van Voor u 
gelezen… Met een bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om 
Aruba. Valero en Petrochina hebben een overeenkomst over de verkoop van de raffinaderij. Het 
wachten is nu op goedkeuring uit Beijin. De regering, Gasunie en Anthony Veder gaan snel plannen 
maken voor de omzetting naar LNG bij het WEB, brandstof voor cruiseschepen en voor het verkeer op 
het eiland. Het gevolg van deze omschakeling is een tariefverlaging voor stroom. De LNG-faciliteiten 
moeten in 2015 klaar zijn. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. 
Zie ook onze vernieuwde website www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier! 

Koninkrijk- en EU-relaties

Amigoe 04-07-12: Stichting ‘Jongeren van het Koninkrijk’ zoekt leden

ORANJESTAD — Rene Kock van Stichting Jongeren van het Koninkrijk roept jongeren op zich aan te 
melden als lid. De stichting werd in 2010 opgericht en vorig jaar officieel leven ingeblazen. Het is een 
organisatie zonder politieke kleur die de onderlinge banden in het Koninkrijk wil versterken en nadenkt 
over de toekomst van het Koninkrijk.
Kock vertegenwoordigt de stichting op Aruba. Hij vertelt dat Jongeren van het Koninkrijk open staat voor iedereen 
tussen de 14 en 36 jaar. Eén van de doelstellingen is het onderzoeken van de vraag hoe de relatie tussen de 
eilanden en Nederland gelijkwaardiger kan worden. 

De Arubaanse afdeling van de stichting werd op 13 juli vorig jaar opgericht en 23 juli formeel gevestigd in het 
bijzijn van premier Mike Eman (AVP). Kock wil dit jaar het bestuur formaliseren om zo in 2012/2013 de Arubaanse 
afdeling echt van start te laten gaan. Hij benadrukt dat iedereen die aan de leeftijdseis voldoet, ongeacht zijn of 
haar beroep, zich kan aanmelden voor de stichting. “Alle meningen tellen.” Kock doet dan ook een oproep aan 
jongeren tot 36 jaar, die Aruba willen vertegenwoordigen binnen en buiten het Koninkrijk om zich vooral op te 
geven. “De organisatie kent geen politieke kleur. Daarom hebben we voorkeur voor leden die niet ook al lid zijn 
van een politieke partij.”

Hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht, Jaime Saleh, is nauw betrokken bij de 
stichting. Het idee ontstond op 28 april 2010, na een studiemiddag Koninkrijksrelaties aan de Universiteit Utrecht. 
Hier kwamen ondermeer academici, (oud)rechters, politici en ambtenaren bijeen om te spreken over bepaalde 
thema’s die met het Koninkrijk te maken hadden. Het idee was om dergelijke bijeenkomsten te gaan organiseren, 
maar dan specifiek voor jongeren. 

Amigoe 06-07-12: ‘Meer aandacht voor wat ons bindt’

ORANJESTAD — De eerste dag van de handelsmissie van Bonaire sloot gistermiddag af met de 
ondertekening van een broederschapsverdrag. De minister-president Mike Eman (AVP) en de 
Bonairiaanse gedeputeerde Burney El Hage verzegelden hiermee bestuurlijk de samenwerking tussen 
Aruba en Bonaire. “Er is nu meer aandacht voor dat wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt”, aldus 
Eman.

Op de druk bezochte bijeenkomst spreekt El Hage als eerste de aanwezigen toe. Hij benadrukt de wil van 
Bonaire en ziet geen beperkingen maar uitdagingen voor de samenwerking, versterking en ontwikkeling. “Het 
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klein zijn is geen handicap”, aldus El Hage. Hij nodigt de deelnemers uit de mogelijkheden om samen te werken 
met en als bedrijf te starten op Bonaire, goed te verkennen. Zowel vanuit economisch oogpunt als voor 
persoonlijke ontwikkeling ziet hij veel kansen. Eman benadrukte dat deze ondertekening een belangrijk moment is 
in de samenwerking tussen de landen. Niet alleen vanwege de inhoud, maar veel meer omdat met dit convenant 
de intentie, wil en daadkracht wordt bestendigd. “Er is nu meer aandacht voor dat wat ons bindt in plaats van wat 
ons scheidt.” 

De Nederlandse, demissionaire minister van Defensie, Hans Hans Hillen, is er ook. Hij geeft in zijn toespraak aan 
ook kansen te zien op een versterkte samenwerking tussen Nederland. “Deze is niet altijd eenvoudig en mogelijk 
kan Bonaire hier de springplank in zijn voor Aruba.” Hillen prijst de ambitie van en samenwerking tussen beide 
landen. Hij sluit af met een voorbeeld van de Tour de France waarin het tempo van de wielrenners ook de 
opbrengst bepaalt. “Bonaire en Aruba fietsen beiden snel”. Na de toespraken en uitwisseling van geschenken 
sluit de band Rincon Boyz op swingende wijze de eerste dag van het programma .

Een van de deelnemers, ondernemer Eric Gietman uit Bonaire, is blij dat er nu een convenant ligt. “Maar”, zegt 
hij, “het is niet meer dan een handreiking”. Hij geeft aan dat hij niet weet wat er precies in het convenant staat. 
“Wat ik wel weet, is dat dit een goede start is”. Hij vertelt dat hij met veel ondernemers kennis heeft gemaakt. En 
dat de mogelijkheid tot directe bestuurlijke contacten het voordeel is van zo’n dag deze. “Er zijn al heel wat 
ideeën voorbij gekomen. Maar de ondernemers zullen het nu wel moeten oppakken. Ook zij zullen de daadkracht 
en de wil moeten tonen én hebben om het verder te brengen. Maar daar ben je ondernemer voor, toch.”

Volgens premier Eman maakt dit convenant het makkelijker voor ondernemers en de landen om zaken met elkaar 
te doen. “Er is gezamenlijk meer en beter uitgestippeld op welke vlakken we kunnen samenwerken en elkaar 
versterken. Een van die uitwerkingen is deze samenkomst.” Desgevraagd geven El Hage en Eman aan dat het 
zeker niet bij deze ene bijeenkomst blijft. “De intentie is om een dergelijke samenkomst jaarlijks te organiseren. 
En als bestuur dragen wij de inhoud van het convenant uit waarbij wij zoveel als mogelijk en daar waar nodig is, 
faciliteren”, aldus Eman. 

Amigoe 06-07-12: ‘Geen druk Nederland voor windpark vanwege 
emissierechten’

ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) zegt tegen Amigoe dat er geen druk is vanuit Nederland voor 
een tweede windmolenpark zodat deze emissierechten kan kopen. Opbrengsten van de verkoop van 
emissies door water- en energiebedrijf WEB zijn wel mooi meegenomen, maar geen prioriteit, aldus de 
premier.
“Ik denk niet dat Nederland emissierechten gaat krijgen door de windmolens en als dat het geval is, dan was dat 
nooit de doelstelling”, zegt de premier. “De aanleg van windparken op het eiland stond bovendien al heel lang in 
ons partijprogramma. Het simpele feit is dat Aruba harde, constante wind heeft en dat we daar gebruik van 
moeten maken. Onze focus ligt totaal niet bij de verkoop van emissierechten. Als er wat verdiend wordt, dan is 
het een bijkomstigheid en mooi meegenomen.” WEB verwacht met de verkoop van emissierechten, ofwel carbon 
credits, tussen 8 ton en 1 miljoen euro te verdienen. “Dat bedrag staat niet in verhouding tot de verandering die 
wij als land zullen maken, wanneer wij overgaan op duurzame energie en een duurzamere sociale situatie.” Wel 
kijkt de premier vooruit naar nog een lagere C02-uitstoot door de geplande overstap naar aardgas als brandstof 
voor de raffinaderij en WEB. “Dat vormt ook deel van ons plan om uitstoot te verlagen. Al moet ik daarbij wel 
zeggen dat de overstap naar aardgas een tussenstap wordt naar ons einddoel van 100 procent duurzaamheid 
van de eigen energieproductie.”

Gisteren publiceerde Amigoe dat MEP en NGO Rainbow Warriors vermoeden dat het tweede windmolenpark, 
nog altijd gepland voor Urirama, er onder druk van Nederland per se moet komen. Dit zodat WEB carbon credits 
aan Nederland kan verkopen. Met behulp van deze ingekochte emissierechten zou Nederland kunnen voldoen 
aan het Kyoto-protocol, het internationale verdrag ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 



Amigoe 12-07-12: ‘Ook Aruba kan bijdragen aan problematiek Curaçao’

ORANJESTAD — Premier Mike Eman (AVP) is gisteravond vertrokken voor een werkbezoek naar 
Nederland. Hij neemt vrijdag deel aan de vergadering van de Rijksministerraad die vooral overschaduwd 
wordt door de zorgwekkende financiële huishouding van Curaçao. Mogelijk kan Aruba ook haar steentje 
bijdragen aan de oplossing voor de problemen, aldus Eman. Het is de laatste Rijksministerraad voor het 
reces.
Eén van de thema’s die Eman wil bespreken is Nederlandse hulp bij de herfinanciering van de Arubaanse 
schulden. Met een garantie van Nederland kan Aruba goedkoper lenen op internationale kapitaalmarkt. Dat kan 
80 miljoen florin schelen zegt de premier, en dat Aruba op die manier binnen twee tot drie jaar alsnog een 
begrotingsevenwicht kan bereiken. 

Eman reageert verder ook nog op eerdere uitlatingen in deze krant van de Curaçaose premier Gerrit Schotte over 
dat Aruba ook onder financiële toezicht moet vallen als Nederland ze bij de herfinanciering van de schulden gaat 
helpen. Hij benadrukt dat Aruba Nederland niet vraagt om de schulden te betalen, waarvoor Curaçao en St. 
Maarten wel geld hebben gekregen. Maar als de mogelijkheid bestaat om gezamenlijk internationaal te lenen, 
tegen lagere rentetarieven, dan staat Eman daar achter.

Verder staat een gesprek met Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD) op het programma om de recente 
initiatiefwet voor regulering van verblijf en vestiging van ‘kansarme Antillianen’ in Nederland te bespreken. Ook 
vergaderingen met andere fractieleden staan op de agenda van de premier. 

Studentenuitstapje

Zondag is er tijd voor wat ontspanning. Dan loopt de premier samen met Arubaanse studenten die in Nederland 
studeren door Leiden. Het uitstapje heet ‘Samen met Mike op stap @ Leiden’ en begint om twee uur ’s middags 
met een ontmoeting op het Centraal Station van de studentenstad. Gevolgd door een stadswandeling waarbij 
studenten vragen, opmerkingen, klachten en zorgen met de premier kunnen delen. Om half drie bezoekt de groep 
het Museum Volkenkunde en de tocht eindigt bij Borrelcafé van der Werff waar de premier een toespraak houdt 
en studenten opnieuw de kans krijgen om met Eman in gesprek te gaan. 

Vermoedelijk komt hierbij ook de zogenoemde langstudeerboete ter sprake, zo bevestigt Maurits Malmberg van 
Algemene Zaken van Aruba. “Het is actueel, dus waarschijnlijk komen er wel vragen. Ik denk dat veel studenten 
zich zorgen maken over wat er precies gaat gebeuren”, zegt hij. Gisteren besliste de rechter dat de 
langstudeerboete voor vrijwel alle studenten doorgaat. Zie ook het artikel ‘Meerderheid Arubaanse studenten 
krijgt langstudeerboete’ op deze pagina. 

Amigoe 27-08-12: Derde conferentie Green Aruba

ORANJESTAD — De regering kondigde vanmorgen samen met Utilities en TNO de derde editie van de 
conferentie Green Aruba aan. Deze vindt op 3, 4 en 5 oktober plaats. Naast internationale gastsprekers 
als Paul Komor (die samen met Al Gore de Nobelprijs kreeg), komt er ook een grote groep deelnemers uit 
de Europese Unie en een handelsbeurs voor Europese bedrijven in alternatieve energieproducten en -
diensten.

De focus van deze conferentie ligt meer op smart en sustainability, zo laat Utilities-directeur Frank Hoevertsz 
weten. Aruba laat dit jaar dus vooral concreet zien wat het land doet aan duurzame energieprojecten. De nadruk 
ligt daarbij niet alleen op alternatieve en schone energiebronnen, maar ook op meer bewustzijn voor ons 
energieverbruik, zegt hij.

De conferentie wordt weer een mix van lezingen, praktijkvoorbeelden en kennisuitwisseling, maar dus ook 
handel. Premier Mike Eman (AVP) zegt vanmorgen dat in samenwerking met het pas opgerichte Aruba 
Investment Agency (Arina) een soort handelsbeurs wordt georganiseerd. Om op die manier Aruba als ‘groene 



springplank voor bedrijven uit Europa naar de regio hier, meer gestalte te geven. De conferentie wordt verder 
bijgewoond door 40 deelnemers uit diverse EU-landen en TNO nodigt twintig jonge professionals uit die op 
relevante terreinen zijn onderscheiden. Sprekers in de orde van Al Gore twee jaar geleden en prins Willem-
Alexander vorig jaar werden vanmorgen niet aangekondigd. Naast Komor kon de premier wel al mededelen dat 
de Colombiaanse minister Mauricio Cárdenas een andere hoofdgastspreker is.

Aruba+20

Eman wil met de conferentie, naar analogie van Rio+20 ook een Aruba+20 naar streven. Want in 2020 moet 
Aruba zich van de rest van de wereld kunnen onderscheiden op het terrein van duurzame energiebronnen. De 
Green Aruba-conferenties hebben daarbij een lijn aangekondigd van ideaal naar verwezenlijking, aldus de 
premier. Hij verwijst naar het idee voor Aruba’s eigen onderzoekinstituut. Vorig jaar was het resultaat er, zegt hij, 
en dit jaar gaan we het startsein geven voor het zonne-energiepark als gerealiseerd project. Dat park, zoals al 
bekend is, komt op de parkeerplaats van de luchthaven en moet zo’n 5 megawatt aan stroom gaan produceren.

Andere concrete projecten die op stapel staan is de smart community (het project werd aanvankelijk living lab 
genoemd); een woonwijk van twintig huizen bij Kibaima/Drive-Inn waarbij de huishoudens dus geheel 
zelfvoorzienend moeten zijn. In de zin dat alles duurzaam is van stroom, water tot afvalverwerking en tal van 
andere experimenten die daar zullen plaatsvinden. Eman kondigt ook een grote voorlichtingscampagne aan om 
consumenten te stimuleren een elektrische auto aan te schaffen. Zodat deze niet alleen in de showroom van de 
autodealers blijven, maar ook werkelijk op de wegen gaan rijden.

Ivan Flanegin, werkzaam bij TNO Caribbean, vertelt nog over een ander project dat vooral bedoeld is om de 
green faculty vorm te geven. Vooruitlopend komt er al snel een testsite bij EPI voor educatieve doeleinden. In 
eerste instantie voor de leerlingen zelf, maar ook om andere professionals zoals elektriciens op te leiden. “We 
hopen dat we het al tijdens de Green Aruba 3 kunnen opstarten.”

Financiën en economie

Amigoe 10-07-12: ‘Regering helpt bij teruggave optie Seroe Colorado’ 

SAN NICOLAS — Mocht Sunrise Rock Development Group (SRDG) alsnog de financiering rond krijgen 
voor de aanleg van een golfbaan en een hotel in Seroe Colorado, dan staat de regering bij met het 
bespoedigen van de optie op het overheidsterrein dat zij in november verloor. Dit zegt minister Otmar 
Oduber (AVP) tegen Amigoe. SRDG zegt op haar beurt bijna klaar te zijn met de financiering van het 
project.

Brent Gephart, managing partner van SRDG bevestigt vanochtend op verzoek van directeur Alex Nieuwmeijer dat 
de projectontwikkelaar nu in de laatste fase is van het verkrijgen van de financiën voor de eerste fase van het 
project. “SRDG verwacht spoedig contact op te kunnen nemen met de regering hierover.” De eerste fase van het 
project bestaat uit een golfbaan van 18 holes en een hotel. Daarna volgen nog twee bouwfasen waarvan een in 
optie blijft.

Bespoedigen

Minister Oduber heeft onlangs een informeel gesprek gehad met Nieuwmeijer, waarin hij aangaf nog altijd bezig 
te zijn met het vinden van financiers. “Van onze kant hebben we al enkele maanden doorgegeven en dat ook 
publiek gemaakt dat de regering bereid is om fiscale voordelen te geven voor de aanleg van een hotel in dat 
gebied. Nieuwmeijer heeft ons nu laten weten dat hij met verschillende groepen in gesprek is en dat het de goede 
kant op gaat. Als het rond is en de regering heeft dan niet al een andere verbintenis voor dat gebied, dan gaan wij 
dit project zeker steunen”, aldus de minister. Over hoe de regering dit wil doen, zegt de minister: “Sunrise Rock 
zal de aanvraag van het terrein helemaal opnieuw moeten doen, maar wat wij van onze kant kunnen doen is om 
dat proces zo snel mogelijk te laten verlopen.”



Andere gegadigden

Er zijn momenteel ook andere gegadigden die willen bouwen in Seroe Colorado. “Het gaat hier om 
projectontwikkelaars en horeca-bedrijven. Maar hun plannen zijn nog erg pril en daarom kan ik daar ook nog niets 
over loslaten”, aldus minister Oduber.

Openstaande rekening

November vorig jaar verloor SRDG de optie op een terrein met een grootte van 1.310.000 vierkante meter in 
Seroe Colorado. Dit na een aantal verlengingen van de optie. In al die tijd kon de projectontwikkelaar geen 
financiering krijgen voor het project. Verder had SRDG nog een rekening van 1 miljoen florin open staan voor de 
tweede optieverlenging die zij kreeg van de vorige regering. Minister Oduber gaf in november aan dat over het 
betalen van deze rekening zou moeten worden onderhandeld. Vanochtend zegt hij echter niet te weten of deze 
rekening inmiddels is betaald. “Dat ligt bij minister Sevinger (Infrastructuur, red.). Hij gaat daarover.”

Amigoe 18-07-12: Eman praat met Chinese ambassadeur over Valero

ORANJESTAD/DEH HAAG — Premier Mike Eman (AVP) heeft gisterochtend een werkbezoek gebracht aan 
de Chinese ambassadeur in Nederland. Onderwerp van gesprek was de olieraffinaderij van Valero in San 
Nicolas. Eman maakte de ambassadeur duidelijk hoe belangrijk de heropening van de raffinaderij is voor 
Aruba en dat ons land open staat voor verdere samenwerking.

Eman is ervan overtuigd dat de ambassadeur de boodschap aan de Chinese regering zal overbrengen. De 
premier sprak maandag ook met vertegenwoordigers van Valero en PetroChina en benadrukte nogmaals het 
belang van een snelle afwikkeling van de koop en heropening van de raffinaderij. “Het is voor Aruba uitermate 
belangrijk om tot een snel eindresultaat te komen en de raffinaderij opnieuw op te starten.” Eman laat 
doorschemeren dat China de vertragende factor in de onderhandelingen is. Maar volgens Eman zijn er geen 
grote discussiepunten meer. Hij zegt dat de twee bedrijven het over de prijs in ieder geval eens zijn. Begin mei 
werd al bekend dat PetroChina een bod van 350 miljoen dollar had uitgebracht op de raffinaderij. Dit is toevallig 
ook de prijs waarvoor Valero de raffinaderij in de boeken heeft staan, na een afschrijving van ongeveer 600 
miljoen dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. 

Eén van de punten waarover onderhandeld is, aldus Eman, is de voorraad ruwe olie die op de raffinaderij is 
opgeslagen. “Voor welke prijs wordt dit verkocht.” Geen grote issues, maar toch belangrijke zaken om af te 
wikkelen. Hoewel de premier er alle vertrouwen in heeft dat de onderhandelingen rond de verkoop van de 
raffinaderij positief aflopen, zegt hij geen garanties te kunnen geven. Hoe langer de situatie voortduurt, des te 
moeilijker het wordt om de beoogde economische resultaten van dit jaar te halen. 

De premier is wel blij dat Valero tot nu toe heeft besloten om het personeel aan te houden. Overigens is dat ook 
in het voordeel van Valero zelf, meent de premier. Hij legt uit dat het salaris van werknemers veel geld kost, maar 
dat de vooruitzichten voor een herstart ook aanzienlijk minder worden wanneer Valero besluit om de werknemers 
naar huis te sturen. “Dat speelt ook mee voor de verkoop van de raffinaderij”, zegt hij. “Een raffinaderij met 
mensen en klaar om te starten is een andere raffinaderij dan eentje die niet meer draait. Dan moet je mensen 
gaan zoeken.” En dat is niet gemakkelijk op een klein eiland. “Vaak wanneer mensen geen baan hebben, gaan ze 
ergens anders naartoe.” Op de vraag hoe lang Valero nog kan wachten, kan de premier geen antwoord geven. 
“Dat is moeilijk te zeggen.” 

Amigoe 20-07-12: Gasfaciliteiten in 2015 op Aruba

ORANJESTAD — De regering gaat in samenwerking met Gasunie en gastransportbedrijf Anthony Veder 
onderzoeken hoe de omschakeling van diesel naar LNG door WEB het beste kan worden uitgevoerd. Ook 
wordt onderzocht hoe LNG ingezet kan worden als brandstof voor cruiseschepen en voor het verkeer op 



ons eiland. Gisteren is het Memorandum of Understanding (MOU) getekend. Ook kondigde de regering 
een tariefsverlaging aan voor stroom, maar met hoeveel en wanneer dat ingaat is echter nog niet bekend.

Het nieuws van de MOU werd aangekondigd door premier Mike Eman (AVP) samen met Energieminister Mike de 
Meza (AVP) en vertegenwoordigers van Gasunie en Anthony Veder. De MOU is het resultaat van gesprekken in 
de afgelopen dagen tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Energie, Gasunie, Anthony Veder, Aruba 
Ports Authority (APA), Utilities, water- en energiebedrijf WEB en stroomdistributeur Elmar.

Opslagtank in Barcadera

In feite worden de eerder gestarte studies van Aruba, Gasunie en Valero afgerond. Het doel is om al binnen 
enkele maanden slotconclusies te kunnen trekken over het soort gasbevoorrading dat Aruba gaat hanteren, zij 
het via een vaste opslagtank of een schip. “Er zal ook gekeken worden naar de mogelijkheid van een pijpleiding, 
alhoewel uit de voorgesprekken al langzamerhand is gebleken dat de voorkeur ligt bij het bouwen van een 
opslagtank, zoals in Nederland.” Reden hiervoor is de groeiende vraag naar LNG, waardoor het interessant kan 
zijn voor Aruba om naast de eigen behoefte ook aan bijvoorbeeld cruiseschepen - waarvan een groeiend aantal 
overstapt naar een gasmotor – van LNG te kunnen voorzien. De partijen gaan ook kijken naar welke 
samenwerkingsvorm de beste is, zij het via een vennootschap tussen de drie partners of via verschillende losse 
entiteiten. Waarschijnlijke locatie voor de aanleg van de opslagtank en de faciliteiten is Barcadera.

2015

Ulco Vermeulen, managing director van Gasunie geeft aan dat het exploiteren van LNG op kleine schaal niet 
alleen zakelijk heel goed is maar ook maatschappelijke voordelen heeft, omdat op deze manier ‘moeilijk 
bereikbare sectoren van de economie’ van traditionele olie naar het ‘veel schonere’ aardgas gebracht kunnen 
worden. Hij verwacht dat, als alles meezit, de LNG-faciliteiten op Aruba in 2015 zullen zijn aangelegd. Mocht 
Aruba in de toekomst gas in haar zeebodem vinden, dan kan deze in principe ook worden opgeslagen in deze 
faciliteiten.

‘Liefst eerder’

De uitstoot van C02 kan met een overstap naar gas door WEB en de raffinaderij (wat onder Valero in ieder geval 
het plan was en waar de regering op heeft aangedrongen bij potentiële koper Petrochina) met 70 procent worden 
verminderd. “Uiteraard betekent dit ook dat Aruba hierdoor de energievoorziening tegen een veel lagere prijs zal 
kunnen aanbieden in de toekomst. Wij hadden gehoopt dat het één en ander wat eerder had gekund, maar niet 
alle ontwikkelingen zijn in onze handen”, aldus premier Eman.

Sociaal dialoog

Tijdens de persconferentie kondigde premier Eman ook aan dat de regering met de sociale partners binnenkort 
om tafel gaat over de ophanden zijnde tariefverlaging van stroom. De premier wil de verlaging echter zodanig 
verdelen dat huishoudens met een lager inkomen er meer voordeel uit trekken dan huishoudens met hogere 
inkomens. “Binnenkort houdt de regering weer een Sociaal Dialoog over energie en daarin gaan we dit onderwerp 
bespreken”, aldus de premier.

Amigoe 07-08-12: Petrochina in afwachting goedkeuring Beijing

ORANJESTAD — Het basisakkoord tussen de Amerikaanse oliemaatschappij Valero en het Chinese 
staatsoliebedrijf Petrochina over de koop van de raffinaderij op Aruba is rond. Het wachten is op 
goedkeuring van Beijing. Dat stelt premier Mike Eman (AVP) op basis van gesprekken met topmensen van 
Valero eind vorige week.



Het basisakkoord tussen Valero en Petrochina, hetgeen dus iets anders is dan de overeenkomst (MOU) tussen 
Petrochina en Aruba, wordt door de premier omschreven als ‘fase één’ van het verkoopproces. De tweede fase is 
de goedkeuring van het akkoord en de definitieve beslissing om de raffinaderij over te nemen van Valero. Deze 
goedkeuring kan nog even op zich laten wachten, aldus minister Mike de Meza (AVP) van Financiën, Utilities, 
Communicatie & Energie. “Ik heb hier begrip voor. Een raffinaderij koop je niet een, twee, drie. Normaal 
gesproken duurt het langer dan een jaar voor een raffinaderij van het formaat zoals op Aruba is verkocht. Het is 
een tijdrovend proces.” Desondanks hebben zowel Eman als De Meza goede hoop dat er binnen enkele weken 
een positief antwoord komt vanuit Beijing. 

Een goed teken, zo vinden de ministers, is dat Petrochina in een brief aan Valero heeft gevraagd om de 
werknemers in dienst te houden tot de raffinaderij is overgenomen. Ook premier Eman heeft Valero opnieuw 
gevraagd het personeel in dienst te houden. “Het gaat toch om bijna 600 personen die vaak een gespecialiseerde 
functie hebben en niet gemakkelijk opnieuw een vergelijkbare baan kunnen vinden.” Bovendien benadrukt de 
premier dat deze werknemers in dienst moeten blijven als de raffinaderij wordt overgenomen. 

Economische impact

Begin juni liet ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) nog weten de kredietrating voor Aruba, ondanks de sluiting 
van de raffinaderij, voorlopig niet te verlagen. S&P ging hierbij wel uit van een snelle heropening van de 
raffinaderij. Het ratingbureau gaat ervan uit dat de regering maatregelen neemt om ‘fiscaal afglijden’ te 
voorkomen, als de heropening van de raffinaderij enkele maanden langer op zich laat wachten. De Centrale Bank 
van Aruba (CBA) gaat in 2012 uit van economische krimp (-4,2 procent) als de raffinaderij dit jaar niet meer open 
gaat. Bij een scenario dat de raffinaderij in september heropent, verwacht de bank een marginale groei van 0,1 
procent. Bij heropening deze maand wordt voor 2012 een economische groei van 1,6 procent verwacht. 

Amigoe 16-08-12: Groep wil raffinaderij aanklagen voor 1 miljard

ORANJESTAD — Een groep bezorgde burgers wil de raffinaderij in San Nicolas aanklagen vanwege 
vervuiling en de schadelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid. ‘Billion dollar lawsuit against the 
refinery’ noemt de advocaat John Zara het, die zegt te zijn ingehuurd door de groep.

Wie erachter zit, wil Zara echter vanmorgen nog niet vertellen nadat hij eerder een oproep deed in de media. 
Daarin kondigt hij dus de rechtszaak aan en roept hij burgers op om zich te melden om mee te doen. Vanmorgen 
had zich echter nog niemand gemeld, zegt hij. Maar hij verwacht zeker dat het gebeurt en op de vraag of de zaak 
er echt van komt, zegt hij: “Zonder twijfel.” Over de groep die hem heeft benaderd, wil de advocaat dus 
vooralsnog niets kwijt. Ook over hoe groot deze exact is, geeft hij geen duidelijkheid. Maar het zijn er zeker meer 
dan tien: “Het is echt al een hele grote groep.”

In zijn oproep in de media staat ook kritiek op de overheid. Dat deze wel zwaar heeft geïnvesteerd in de ene helft 
van het eiland vanwege het ‘kostbare toerisme’, terwijl de andere helft van Aruba op een ‘ondenkbare en 
onmenselijke manier’ werd vervuild. Daarvan zijn volgens de aanklagers vooral kinderen het slachtoffer en is 
vooral het aantal kankergevallen ‘drastisch’ gestegen. Ook voor andere ziektes geldt dat, die ‘rechtstreeks het 
gevolg zijn van zware luchtvervuiling’ waarmee Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas continue te maken 
hebben.

De groep, zegt Zara desgevraagd, zal deze aantijgingen zeker gaan bewijzen. “Er is ook veel jurisprudentie van 
soortgelijke zaken in het buitenland.” Of het geëiste schadebedrag van 1 miljard dollar reëel is? “Je kan altijd 
vragen, het is wel de vraag natuurlijk of je het ook krijgt”, aldus de advocaat. De groepsrechtszaak of ‘class action 
lawsuit’ kan volgens het rechtssysteem hier. De zaak wordt ook hier gevoerd, zegt de raadsman. Wanneer hij 
deze bij de rechtbank denkt in te dienen, weet Zara nog niet.

Op dit moment is de raffinaderij nog in handen van het Amerikaanse bedrijf Valero. Woordvoerder Bill Day laat 
vanmorgen weten nog niet op de hoogte te zijn van de plannen voor de rechtszaak.



Amigoe 30-08-12: Fitch wel overtuigd van stabiliteit Arubaanse economie

ORANJESTAD — Kredietbeoordelaar Fitch Rating geeft de kredietwaardigheid van Land Aruba opnieuw 
de rating ‘BBB’ en noemt de vooruitzichten ‘stabiel’. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend. Dit in 
tegenstelling tot de andere vooraanstaande kredietbeoordelaar, Standard & Poor’s (S&P), die vorige week 
vrijdag nog de langetermijnverwachting van onze land van ‘stabiel’ naar ‘negatief’ verlaagde.

Na het slechte nieuws van S&P vorige week, is de regering nu ‘dubbel blij’ met de handhaving van de rating en 
outlook van Fitch, aldus premier Mike Eman (AVP) in een reactie. S&P verlaagde de vooruitzichten, omdat de 
heropening van de olieraffinaderij in San Nicolas langer op zich laat wachten dan verwacht. Eman benadrukt 
echter dat, mocht de koop door PetroChina niet doorgaan, Valero niet weggaat van ons eiland. “Het bedrijf gaat 
zich dan richten op hele grote transshipment operaties.” De premier meent daarom dat de vooruitzichten 
inderdaad zoals Fitch beaamt ‘erg stabiel’ zijn. Parlementariër Juan David Yrausquin (AVP) adviseert de regering 
toch om met een ‘conservatieve begroting’ te komen, waarin rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat 
de raffinaderij dit jaar niet meer open gaat. Hij vindt dat de begroting moet streven naar een begrotingstekort in 
2014 van niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). “Dit valt nog binnen de goedkeuring 
van S&P”, aldus Yrausquin. Als dat lukt, zo stelt de parlementariër, dan kunnen we de A-rating van S&P 
behouden. 

Fitch heeft dus vertrouwen dat de Arubaanse economie gaat aantrekken en dat de regering in de komende twee 
jaar de begroting op orde krijgt. Het vertrouwen komt volgens Fitch door de verwachte heropening van de 
olieraffinaderij, positieve resultaten uit de toerismesector, de uitvoering van een ‘ambitieus stimulatieprogramma’ 
en verdere inkomsten verhogende en kostenbeperkende maatregelen van de regering. De kredietwaardigheid 
van ons land wordt verder ondersteund door een hoog gemiddeld inkomen per capita, een lange historie van 
macro-economische stabiliteit en het conservatieve banksysteem. Daarnaast profiteert ons land van de steun van 
de Nederlandse overheid als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De belangrijkste zwakke plek van 
onze economie is de smalle economische basis met de raffinaderij en toerisme als de twee grootste 
inkomstenbronnen. “Dit is nog eens benadrukt door de tijdelijke sluiting van de raffinaderij.” Het achterblijven van 
economische groei en maatregelen om de landsbegroting te consolideren zouden in de toekomst tot een lagere 
rating kunnen leiden, waarschuwt Fitch.

De aankomende uitgave van obligaties van het Land Aruba, ter waarde van 253 miljoen dollar en met een 
vervaldatum van 2021,2022 en 2023, krijgen van Fitch Ratings ook een ‘BBB’ rating. Het geld dat met deze 
obligaties wordt binnengehaald, wordt gebruikt om buitenlandse schuldverplichtingen af te betalen en budgettaire 
behoeftes van dit jaar af te dekken. 

Diversen

Amigoe 13-07-12: Uitwisseling met groene hogeschool

ORANJESTAD — Aruba gaat wellicht samenwerken met de Nederlandse Van Hall Larenstein hogeschool in 
Leeuwarden. De school staat bekend als de grootste ‘groene’ hogeschool van het land. Gekeken wordt naar de 
mogelijkheden om kennis en ervaring te delen, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan het uitwisselen van 
stagiaires. Onderwijs-minister Arthur Dowers (AVP) liet zich tijdens een werkbezoek in Nederland informeren over 
het onderwijsprogramma van de groene hogeschool. Hij concludeert dat Van Hall Larenstein er heel goed in 
slaagt een brug te slaan tussen de wetenschap en de dagelijkse praktijk. Volgens Dowers sluit de aanpak van de 
hogeschool heel goed aan bij het groene beleid van het kabinet-Eman. 

Amigoe 25-07-12: Kapotte asbestdak Mon Plaisir vervangen



ORANJESTAD — Vanmorgen is het verwijderen van de asbestplaten van de gymzaal van Mon Plaisir 
begonnen. Het dak ging kapot na de windvlaag op 18 juni. De overheid betaalt de kosten. Desondanks 
zijn ouders van leerlingen van zowel de basis- als de kleuterschool nog steeds zeer ongerust over de 
gevolgen. Immers, in de hele school zit asbest in daken en afvoerbuizen, terwijl de school al jaren aan 
een ingrijpende onderhoudsbeurt toe is.

De ongerustheid was er al in het begin, omdat de school na de windvlaag niet direct sloot. De dag erna ging de 
school dus weer open en pas toen instanties als Sociale Verzekeringsbank en Dienst Technische Inspectie de 
situatie als onveilig verklaarden, werd de school de dag erna opnieuw gesloten. Ondertussen bleken kinderen 
echter stukken asbest te hebben meegenomen naar huis. 

De ongerustheid van ouders wordt echter versterkt door gebrek aan informatie vanuit het schoolbestuur. Ook de 
oudercommissie van Mon Plaisir vraagt meerdere keren tevergeefs om informatie. Vooral over de vraag hoe het 
verder moet en of de leerlingen na de grote vakantie wel kunnen terugkomen dan wel elders opgevangen moeten 
worden. Het schoolbestuur doet al vrij snel een beroep op Directie Onderwijs. Na enige weken van radiostilte 
blijkt nu dus dat Onderwijs-minister Arthur Dowers (AVP) 70.000 florin heeft uitgetrokken voor het oplappen van 
het dak van de gymzaal. Hoe het zit met de renovatie van de rest van de school, is echter niet bekend. Want ook 
bijvoorbeeld de elektriciteitsbekabeling is afgekeurd. 

Ouders blijken ook ongerust, omdat niet duidelijk is of de gezondheid van hun kinderen is aangetast op het 
moment van de windvlaag en mogelijk zelfs al veel eerder. Het dak, zo’n 50 jaar oud, bevat namelijk al langere 
tijd gebreken en ook gaten. Uit onderzoek van een gespecialiseerd asbestbedrijf dat het schoolbestuur na de 
windvlaag liet komen, blijkt volgens het rapport dat er geen asbest meer in de lucht is (meting van 26 juni) en dus 
dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dat is althans ook wat het schoolbestuur in het schoolkrantje van 
4 juli heeft laten weten aan de ouders. Het bestuur zegt na de testen door het bedrijf te zijn verzekerd dat het 
weer veilig is om de school straks te openen. Alleen het getroffen dak van de gymzaal, zegt het bestuur, wordt 
dus vervangen. De toezegging dat de overheid de kosten voor haar rekening zou nemen, had het bestuur al vrij 
snel overigens. Dat blijkt uit een brief van 20 juni aan de ouders. 

Het rapport van de metingen lag overigens op school ter inzage. Amigoe weet van tenminste één bron buiten het 
schoolbestuur die het rapport heeft gelezen dat er wel degelijk in staat dat de situatie in de gymzaal gevaarlijk 
was. En dat het advies is gegeven om het dak van de hele school te vervangen. Daarnaast heeft de 
oudercommissie in een brief aan Amigoe begin van deze maand laten weten dat uit metingen is gebleken ‘dat er 
inderdaad asbest is vrijgekomen’. 

Amigoe 13-08-12: Oud-rechter Robbers overleden

ORANJESTAD — Oud hoofdrechter Frans Robbers is vorige week overleden. Advocaat Hans Sjiem Fat 
herinnert zich Robbers als een uitstekende rechter, maar ook als een heel serieus persoon, die veel van 
het eiland hield maar toch afstand bewaarde.

Amigoe werd van het overlijden op de hoogte gebracht door advocaat Ricardo Yarzagaray. “Hij was een van de 
eerste hoofdrechters op het eiland en stond bekend als een markant figuur”, aldus Yarzagaray. In de jaren ’70 en 
’80 fungeerde Robbers als hoofdrechter op Aruba. “Toen ik net was begonnen als advocaat was hij rechter. Ik 
herinner mij hem als een van de beste rechters die we ooit hebben gehad. Zijn vonnissen waren uitgebreid, goed 
gemotiveerd en goed geschreven”, aldus advocaat Sjiem Fat. Ook tijdens het volksoproer in 1977 zat Robbers 
voor op een aantal civiele en strafzaken, onder meer tegen MEP-leider Betico Croes, die toen de fameuze 
woorden ‘Het volk zal over u oordelen’ tegen hem zei, herinnert Sjiem Fat zich. Robbers bleef als rechter lang op 
Aruba. Sjiem Fat: “Tegenwoordig kan je als rechter nog altijd zo lang blijven als je wilt, maar na vier jaar verlies je 
wel je bevoegdheid als rechter in Nederland. Dat was in die jaren niet zo en dus kon hij lang blijven.” Robbers en 
zijn gezin hielden erg van het eiland en het echtpaar bleef op Aruba wonen tot de kinderen naar Nederland 
moesten om te gaan studeren. “Daarna kwamen ze regelmatig terug op vakantie”, aldus Sjiem Fat. Hij ervoer 



Frans Robbers als een heel serieus persoon. “Hij was heel discreet en hield rekening met het feit dat het hier een 
kleine gemeenschap is. Zo ging hij bewust niet naar sociale evenementen om zo een bepaalde afstand te kunnen 
houden. Bij rechters tegenwoordig is dat inmiddels wel anders”, aldus Sjiem Fat. Frans Robbers wordt deze week 
in Nederland begraven. 


