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03 JANUARI  2012 
TEN GELEIDE  
 
Allereerst wenst het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba u en de uwen een zeer 
voorspoedig en gelukkig 2012 toe. Hierbij bieden wij u de september/december 2011-editie aan van 
Voor u gelezen… Met een bloemlezing van ontwikkelingen in en om Aruba. Daarbij uiteraard veel 
nieuws over de tweede conferentie Green Aruba met toespraken van o.a. de Nederlandse oud-
minister Jacqueline Cramer. Na de conferentie is het contract met TNO Caribbean getekend. Dit 
onderzoekcentrum start in januari 2012. Ook is er veel aandacht voor de opening van het Europahuis 
en de koninkrijksconferentie. Het project om Valero en WEB op vloeibaar gas te laten draaien is op 
schema: eind 2012, begin 2013, zal het zover zijn. Interessant is ook dat het vervallen gebouw van 
Bushiri een bestemming heeft gekregen als trainingcentrum toerisme. Voor meer nieuws over Aruba 
verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie bovendien ook onze vernieuwde website 
www.genootschapnederlandaruba.nl. Veel leesplezier!     

 
Koninkrijk- en EU-relaties  
 
Amigoe 17-09-11: Geen extra geld voor Aruba vanuit Nederland  
 
ORANJESTAD/DEN HAAG — Aruba kan ook in 2012 rekenen op  de hulp van Nederland op een aantal 
gebieden, hoewel net als voor Curaçao en St. Maarten  de Nederlandse regering de nadruk legt op 
zelfstandigheid. Die hulp bestaat vooral uit expert ise en geen extra middelen. Een financiële bijdrage 
komt er alleen nog voor het opstarten van de Sociale  Vormingsplicht in de vorm van 3 miljoen euro. 
 

Dat blijkt uit de begroting voor Koninkrijksrelaties die onder de verantwoordelijkheid van minister Piet Hein Donner 

valt. Deze lekte samen met de rest van de Miljoenennota al vorige week uit en wordt volgende week op 

Prinsjesdag officieel gepresenteerd. 

De samenwerking betreft het project Sociale Vormingsplicht voor kansarme jongeren op Aruba. De Arubaanse 

regering kwam al in 2010 met dat plan, maar destijds ontbrak het nog aan de juiste regelgeving voor dit project. 

“Inmiddels wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving om het programma zo snel mogelijk te laten aanvangen. Zodra 

de wetgeving en de invulling van het programma op orde is levert de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voor de duur van drie jaar jaarlijks een maximale bijdrage van een miljoen euro aan de Sociale 

Vormingsplicht”, schrijft Donner in zijn toelichting op de begroting. 

De samenwerking betreft ook ondersteuning op het gebied van rechtshandhaving. Nederland stelt officieren van 

justitie en rechters beschikbaar en biedt ondersteuning en advies als het gaat om vreemdelingenbeleid en 

politietaken. Het National Security Plan Aruba 2008–2012 was met name op die twee laatste taken gericht en 

wordt na een evaluatie van de genomen maatregelen tijdens het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg 

Vreemdelingenketen afgerond. De bijdrage van Nederland aan dit veiligheidsplan (uit vrijgevallen 

schuldsaneringmiddelen) loopt bovendien dit jaar af. “Daarmee komt definitief een einde aan de Nederlandse 

samenwerkingsmiddelen voor Aruba.” 

Al sinds 2010 stelt Nederland ook geen geld meer beschikbaar voor het samenwerkingsprogramma van Fondo 

Desaroyo Aruba (FDA). Nederland stemde vorig jaar wel in met een nieuw Meerjarenprogramma met een looptijd 

tot 2014. De extra middelen voor nieuwe projecten worden echter geheel door Aruba over de komende jaren 

gestort. “Nederland houdt een vinger aan de pols doordat Aruba voortgangsrapportages verschaft over de 

resultaten. Bovendien levert Nederland één van de drie bestuursleden van het FDA. Dit bestuur draagt er zorg 

voor dat de projecten, die onder dit programma vallen, voldoen aan de gestelde eisen”, schrijft Donner. 



Uit de begroting blijkt ook dat de schuld van Aruba aan Nederland dit jaar is gesaneerd. Het gaat om een bedrag 

van 9,6 miljoen euro dat in het kader van de Arubadeal was afgesproken. Verder krijgt het Kabinet van de 

Gouverneur (net als op de andere eilanden Curaçao en St Maarten) minder geld. Dit jaar was de bijdrage nog 2,1 

miljoen euro, volgend jaar en in 2013 wordt dat 1,8 miljoen en daarna is voor 1,7 miljoen euro per jaar begroot. 

Tot slot meldt Donner dat volgend jaar ook het onderzoek naar de staat van bestuur, die Aruba en Nederland 

gezamenlijk wensten, wordt afgerond. De resultaten zouden overigens al eerder bekend worden, maar dat werd  

meerdere malen uitgesteld. 

 
Amigoe 29-10-11: Premier Eman: ‘Discussie model UPG  of LGO minder 
relevant’  
 
ORANJESTAD — Tijdens de opening van het Europahuis in het Dr. Edward Cheung Center for Innovation 
heeft premier Mike Eman (AVP) gezegd dat de discussie  over een UPG-status, dan wel handhaven van 
LGO-status, voor Aruba minder relevant is voor de r egering. “Het gaat erom dat iedereen, de 
gemeenschap, het bedrijfsleven, vakbonden, meer haa lt uit Europese relaties dan wat we tot nu toe 
doen.” 
 
Het Europahuis moet Aruba helpen dat doel te bereiken. De premier vindt het nu minder relevant om de discussie 
te blijven voeren die er al enkele jaren is over het kiezen voor de UPG-status. Regeringpartij AVP is daar al jaren 
voorstander van, terwijl de grootste oppositiepartij MEP de huidige LGO-status wil handhaven. Dit laatste omdat 
een UPG-land zich aan een heleboel regels moet gaan houden en de gele partij bang is dat Aruba zijn autonomie 
moet gaan inleveren. Het UPG-streven van AVP werd overigens ook niet actief ondersteund door de Nederlandse 
regering. 
 
Volgens de premier is het niet zozeer dat de regering of AVP met Europahuis mensen wil gaan overtuigen van 

het nut van een UPG-status. “We willen eigenlijk hiermee de benadering corrigeren. We hebben ons teveel 

gericht op het model UPG. Dat was omdat we toen dachten en nog steeds vinden dat een LGO-relatie te weinig 

voor ons oplevert en dat er meer kansen liggen. Het heeft een verkeerde discussie op gang gebracht over twee 

modellen. Panische angst voor autonomieverlies, terwijl het grote belang is dat we de strategische positie van 

Aruba maximaliseren door een relatie met het Koninkrijk en Europa aan te gaan waarbij zij gebruik kunnen maken 

van onze gateway-functie en omgekeerd. Dat is uiteindelijk de doelstelling. Welk staatkundig, constitutioneel 

model dat beter ondersteunt, is voor ons minder relevant.” 

Mocht er nog gekozen moeten worden, dan is Eman nog steeds voor het volksreferendum. “Het gaat toch om een 

verandering en UPG brengt wel regels met zich mee en benchmarken waaraan je je moet houden. De bevolking 

moet daarover goed geïnformeerd worden om te kunnen kiezen.” 

Interactief contact  

Hij legt uit dat het Europahuis hier is in navolging van soortgelijke die in de EU-lidstaten staan. Met die 

Europahuizen probeert de Unie burgers meer te betrekken bij Europa. Dit gebeurt omdat na negatieve uitslagen 

in grondwetreferenda bleek dat die betrokkenheid nog steeds erg laag is, ondanks de talloze informatiecentra die 

er al waren om burgers te informeren over de EU. “Dat waren meer bibliotheken met brochures en boeken. Maar 

na die referenda veranderde het concept in een meer interactieve relatie met burgers.” In de Europahuizen 

vinden lezingen en debatten plaats over de betekenis van Europa en over de voor- en nadelen van een relatie. 

“Het Europahuis hier is een beetje in navolging van dat concept”, zegt Eman. Dus ook hier komen er lezingen en 

debatten, maar die gaan met name ook over hoe Aruba als gateway voor Europa naar de regio kan dienen en 

vice versa. 

Dat een Europahuis in een LGO-land komt, Aruba is immers geen EU-lidstaat en ook geen UPG wat een hechter 

verband inhoudt, noemt de premier uniek. “Toen we in Brussel waren, hebben we hiervoor bij Piebalgs 

(eurocommissaris voor ontwikkeling die donderdag ook bij de opening was, red.) gelobbyd. Ook vanuit Nederland 

kwam er ondersteuning.” Dat blijkt ook uit het donderdag tussen Nederland en Aruba ondertekende 



samenwerkingsprotocol. Onder punt III staat dat Aruba en Nederland samenwerken om de banden tussen de EU 

en de LGO-landen te versterken. Verder staat er dat Nederland het verzoek gaat ondersteunen van Aruba aan de 

Europese Commissie om expertise te leveren bij het oprichten van Europahuis hier. Vanuit Brussel heeft zijn 

regering die ‘commitment’ nog niet gekregen, aldus Eman. “We hopen wel dat ze enthousiast worden en 

deskundigen gaan sturen.” 

In ieder geval wordt het Europahuis door één persoon bemand. Die moet niet alleen mensen helpen 
die binnenkomen lopen voor informatie, maar ook met een jaarkalender aan de slag gaan, vertelt 
Eman. “Een jaarkalender van evenementen, lezingen en debatten. En mensen uitnodigen uit Europa 
en Zuid-Amerika die komen uitleggen hoe we die verbanden kunnen leggen tussen Aruba, de regio en 
Europa.” 
 
 
Amigoe 14-11-11: Malmberg coördinator Europahuis  
 
ORANJESTAD — Maurits Malmberg is de coördinator van het nieuwe Europahuis. Met het Europahuis wil de 

regering verder inhoud geven aan haar wens om van Aruba een strategische positie te maken voor het 

bedrijfsleven dat vanuit Europa naar deze regio komt en andersom. “We zijn geen loket waar je geld kan halen, 

maar een kenniscentrum en informatieplatform”, benadrukt Malmberg. “We brengen mensen samen en wijzen ze 

op weg.” Hij legt uit dat het Europahuis niet alleen voor het zakenverkeer is. Ook scholen en andere organisaties 

kunnen informatie krijgen. “We kunnen studenten bijvoorbeeld wijzen op uitwisselingsprogramma’s als Da Vinci of 

Erasmus.” De coördinator heeft ook al contact met de Kamer van Koophandel om bepaalde bedrijfstakken uit te 

nodigen om specifieke informatie te geven. “Aruba heeft vanwege het Koninkrijk een band met Europa. Dankzij 

hun paspoort zijn Arubanen ook Europese onderdanen. Wij kunnen verduidelijken en uitleggen welke rechten en 

plichten dit met zich meebrengt”, aldus Malmberg.  

Amigoe 14-12-11: Premier Eman pleit voor behoud Sta tuut in Tweede Kamer 
 
ORANJESTAD/DEN HAAG — Premier Mike Eman (AVP) hield gist eren in Den Haag een vurig pleidooi voor 
het behoud van het Statuut, in een poging de twijfel s van de Tweede Kamer hierover weg te nemen. “Als 
het Statuut wegvalt, dan valt de noodzaak tot samenw erking weg, net zoals dat is gebeurd na de 
onafhankelijkheid van Suriname.” 
 
Eman lichtte de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in over de stand van zaken op Aruba. Nadat hij 

uitleg gaf over het beleid om het begrotingstekort weg te werken door onder meer hogere premies voor 

ziektekosten, het verhogen van de pensioenleeftijd in overleg met werkgevers en de vacaturestop bij de overheid, 

riep hij de leden van de Tweede Kamer op om gezamenlijk te investeren in het Koninkrijksgevoel en minder vaak 

de confrontatie op te zoeken. “Want binnen de gemeenschap begrijpen de mensen op een gegeven moment niet 

meer waarom we eigenlijk bij elkaar blijven. Op het moment dat we samen iets moeten doen, dan begrijpt het 

publiek het niet.” 

Voor het beleid van de Arubaanse regering werd Eman vervolgens geprezen, maar over het laatste onderwerp 

waren er wel vragen. “De VVD ziet het Statuut meer als een beknelling. Staan jullie ook open voor andere 

verhoudingen?”, vroeg VVD-Kamerlid André Bosman, verwijzend naar de Gemenebest-constructie die Engeland 

met zijn voormalige koloniën heeft. “Kan het niet zo zijn dat het Statuut met zijn waarborgfunctie juist een 

polariserende werking heeft?”, zei ook Ronald van Raak (Socialistische Partij). Eman antwoordde dat het Statuut 

geen belemmering hoeft te zijn, zolang er niet alleen gefocust wordt op de waarborgfunctie. “Ik denk dat er binnen 

het Statuut meer mogelijk is dan we tot nu toe hebben gedaan”, waarmee hij de constructie van het Koninkrijk 

vergeleek met de Europese Unie. Hij noemde de voordelen voor Aruba, zoals ondersteuning op het gebied van 

defensie en buitenlands beleid, maar benadrukte dat ook Nederland voordeel kan hebben van samenwerking en 

verwees daarmee naar de initiatieven van TNO, Schiphol, de Gasunie en de Rietveld Academie op Aruba. De 

Gemenebest-constructie zou die samenwerking alleen maar minder maken, zei hij. Op een vraag van Wassila 

Hachchi (D66) hoe de samenwerking in de praktijk verliep, antwoordde Eman dat het niet altijd even makkelijk 



was. “Het is niet de traditie om samen te werken. Op het moment dat de politiek de meerwaarde ervan inziet, dan 

moeten we ook de ambtenaren er nog van overtuigen.” 

Onafhankelijkhei d 

Eric Lucassen van PVV, een partij die grote twijfels heeft over samenwerking binnen Europa, haakte in op de 

vergelijking van Eman met de Europese Unie. Hij zei blij te zijn dat Aruba niet alleen een financieel voordeel 

probeerde te halen uit de band met Nederland. “Maar de Europese gedachte leeft vooral bij landen die een netto 

ontvanger zijn. Eigenlijk had Aruba al vijftien jaar onafhankelijk kunnen en moeten zijn. Is dat nog de ambitie?” 

Volgens Eman was de Europese Unie niet opgericht als financiële constructie, maar als model om samen te 
werken en hij benadrukte nogmaals de voordelen voor Nederland. “De Verenigde Staten hebben een positief 
beeld van Nederland. Niet vanwege het binnenlands beleid, maar doordat Nederland in het Caribisch Gebied een 
stukje verantwoordelijkheid draagt bij de bestrijding van drugscriminaliteit.” Ook noemde Eman zijn rol bij 
besprekingen van het Koninkrijk in Zuid-Amerika, waar het voor Arubaanse politici makkelijk is om een afspraak 
te maken met regeringen dan voor de Nederlandse. 
 
Amigoe 16-12-11: ‘Koninkrijksconferentie heeft auto nomie juist versterkt’  
 
ORANJESTAD/DEN HAAG — De Arubaanse regering is tevrede n met de uitkomst van de gisteren 
afgesloten Koninkrijksconferentie. Zo is met de ges chillenregeling de autonomie van de verschillende 
landen juist versterkt. Hoewel de landen met zaken als een geschillenregeling en het vrije verkeer bin nen 
het Koninkrijk unaniem akkoord gingen, verliepen de  onderhandelingen met name met Curaçao 
aanvankelijk stroef. 
 
Volgens premier Mike Eman (AVP) is het belangrijk dat het draagvlak voor het Koninkrijk onder de bevolking van 
de verschillende landen wordt versterkt. Ook moet naar buiten toe duidelijk wordt gemaakt dat alle vier de landen 
binnen het Koninkrijk nog altijd achter deze staatkundige vorm staan. De premier benadrukt dat de afspraken van 
de Koninkrijksconferentie de autonome status van Aruba binnen het Statuut juist versterken. De premier wijst met 
name op de afspraak om een werkgroep op te richten die gaat werken aan de totstandkoming van een 
onafhankelijke instantie die moet beslissen in juridische geschillen tussen het Koninkrijk en de verschillende 
landen.  
 
De Curaçaose premier Gerrit Schotte geeft aan dat deze afspraak al in het Statuut stond opgesteld in artikel 12a. 
“Maar er werd nooit invulling aan gegeven.” Hierover waren de landen het vrij snel eens, aldus Schotte, omdat 
alle landen zich bewust zijn van de noodzaak tot een rijkswet die dit regelt. De Curaçaose premier benadrukte dat 
er geen druk kwam van voorzitter Maxime Verhagen (CDA) en dat alleen met consensus van alle landen 
afspraken werden gemaakt. Een anonieme bron die actief deelnam aan de conferentie meldt Amigoe dat op de 
dag voor de conferentie, tijdens de besprekingen van de regiegroep van ambtenaren van de verschillende 
landen, er twistpunten waren met Curaçao op verschillende vlakken. Ook voor opstellen van een werkgroep die 
het vrije verkeer tussen de landen moet onderzoeken, waren er tijdens de conferentie veel schorsingen en 
tekstvoorstellen vanuit de verschillende landen. 
 
 
Financiën en economie  
 
Amigoe 27-10-11: Tweede windmolenpark Urirama binne n maand een feit  
 
ORANJESTAD — Aruba belooft niet alleen iets te doen a an duurzame energie, maar maakt dat ook waar. 
Dat was de rode draad in de toespraak van premier M ike Eman (AVP) bij de aftrap van de tweede editie 
van Green Aruba, een conferentie over duurzame en s chone energiemogelijkheden. Hij maakt dat waar 
met de aankondiging dat binnen een maand een overee nkomst wordt getekend voor het tweede 
windmolenpark bij Urirama. En er komt een zonnepanel enpark op de parkeerplaats van de luchthaven.  
 

Dit zonnepanelenpark, zo verduidelijkt Energie-minister Mike de Meza (AVP), die als eerste spreker van de 

conferentie over de noodzaak van alternatieve, schone energie sprak, betreft een dak bestaande uit 

zonnepanelen over de parkeerplaats van luchthaven Reina Beatrix heen. Daarmee moet 3-5 megawatt stroom 



worden opgewekt. Het project wordt geleid en gefinancierd door stroomleverancier Elmar die de komende dagen 

de procedure afrondt om vervolgens de openbare aanbesteding te houden. 

Volgende maand, is de verwachting, zullen WEB, de overheid en andere partijen een overeenkomst tekenen voor 

de aanleg van een nieuw windmolenpark. Het gaat om tien windmolens extra die eind 2013, aldus Eman, stroom 

moeten gaan opwekken. WEB koopt dat vervolgens in. De molens zijn volgens De Meza opnieuw van Vestas en 

het park is, net als die van Vader Piet, in handen van de gelijknamige NV die opgericht is door een joint venture 

van Europese bedrijven. Het nieuwe park staat iets verderop, om zo te voorkomen dat het in de weg staat van het 

huidige park, legt De Meza uit. “Als de wind over Aruba waait, duurt het zo’n twintig minuten voordat het bij het 

nieuwe park arriveert, om te voorkomen dat het wind vangt van Vader Piet.” Ook om overbelasting van het 

netwerk te voorkomen, is het nieuwe park wat verderop geplaatst. De tien molens extra moeten voor 20 procent 

van de Arubaanse stroombehoefte energie opwekken. Met de huidige tien molens, zegt de regering, wordt in 

totaal over twee jaar 40 procent van het stroomverbruik met windenergie geproduceerd. 

Eman meldde de aanwezigen tijdens de eerste ochtend van Green Aruba nog meer waargemaakte beloften die 
vorig jaar tijdens de eerste editie van Green Aruba werden gedaan. Zoals de verlaging van de importheffingen op 
zonnepanelen, windmolens en huishoudelijke producten die energiezuiniger werken en ook de verlaging van de 
invoerrechten op elektrische en hybride auto’s. Over deze invoerrechten zei Eman nog wel dat de overheid nu 
haar werk heeft gedaan en dat het nu aan de autodealers is om over de brug te komen en deze voertuigen te 
importeren. 
 
Amigoe 01-11-11: Contract TNO Caribbean ondertekend  
 
ORANJESTAD — Na afloop van de conferentie Green Aruba , die vorige week donderdag tot en met 
zaterdag plaatsvond, heeft de regering het contract  met TNO ondertekend. Daarmee is de Caribische tak 
van TNO officieel op Aruba gevestigd. TNO Caribbean  Branch Office start in januari van het nieuwe jaar  
met zijn werkzaamheden.  
 
Zoals al bekend is gemaakt, wil Eman van Aruba een duurzaam land maken dat niet alleen afhankelijk is van het 
toerisme. Er wordt hier veel gebruik gemaakt van elektriciteit voor onder meer airco, de productie van drinkwater 
en de raffinaderij. Dit is voor het grootste gedeelte afkomstig van fossiele brandstof. Aruba wil deze situatie 
veranderen en meer gebruik maken van duurzame energie. “De mogelijkheden om dit te doen, liggen letterlijk in 
onze hand.”  
 
Het eiland heeft veel wind en zon die we kunnen gebruiken en we hebben de mogelijkheid om gebruik te maken 
van het koude water diep in de zee, aldus de regering. TNO doet er alles aan om fossiele brandstof om te zetten 
in duurzame brandstof en deze ambitie past goed bij de doelen van Aruba, vinden ze ook. Dat TNO nu op Aruba 
een kantoor heeft, komt volgens de regering omdat ze een stabiele partner zijn. Aruba zal hiermee gelijk dienen 
als hub voor Zuid- en Noord-Amerika. 
 
Amigoe 02-11-11: ‘Draagvlak noodzakelijk voor groen  succes’  
 
ORANJESTAD — Aruba heeft mooie groene ambities en kan  veel bereiken op het gebied van 

duurzaamheid. Maar de politiek kan het niet alleen.  Een draagvlak in de Arubaanse samenleving is 

noodzakelijk. Dit was zaterdagochtend de boodschap van de Nederlandse oud-minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehe er (VROM), Jacqueline Cramer, tijdens de 

conferentie Green Aruba.  

In een weekend met het vliegtuig op en neer naar Aruba om een uurtje te spreken op een ‘groene’ conference in 

Oranjestad. Cramer, als minister van VROM maakte ze van 22 februari 2007 tot 20 februari 2010 deel uit van het 

kabinet-Balkenende IV, realiseert zich dat dit niet ‘erg groen’ is en verontschuldigt zich daarvoor aan het begin 

van haar toespraak. Toch koos ze ervoor om deze reis te ondernemen. Zij vindt het belangrijk dat de initiatieven 

van Aruba op het gebied van duurzaamheid fysiek worden ondersteund. “Ik ben hier om ervaringen uit te 

wisselen.” 



Cramer, nu hoogleraar Duurzaam Innoveren aan Universiteit van Utrecht, geeft aan dat principes in Nederland 

hetzelfde zijn als op Aruba. “Het groene beleid van Aruba is niet afhankelijk van partijpolitiek. Alle partijen op 

Aruba moeten met elkaar samenwerken en communiceren.” Met alle partijen bedoelt Cramer de politiek, het 

bedrijfsleven, belangengroeperingen en de burgers. De samenwerking en communicatie tussen deze 

verschillende groepen is in de praktijk vaak lastig, omdat elke groep zijn eigen belangen behartigt. Volgens 

Cramer moet er dan ook veel tijd en energie worden gestoken in het voeren van een goede sociale dialoog. “Als 

Aruba succesvol wil zijn, dat moet het land de burgers betrekken bij de doelstellingen van het overheidsbeleid.” 

Cramer weet als geen ander dat dit laatste makkelijker gezegd is dan gedaan. Er is goed leiderschap nodig en de 

overheid zal met regels moeten komen voor bedrijven en burgers. 

Klimaatstraatwedstrijd  

In Nederland zijn de afgelopen jaren al veel initiatieven genomen om de burgers op een laagdrempelige manier 
enthousiast te maken voor energiebesparing. Eén van deze initiatieven is de klimaatstraatwedstrijd. Het 
afgelopen jaar gingen maar liefst 5.000 straten in deze landelijke competitie met elkaar de strijd aan om de beste 
energiebesparing te realiseren. Cramer benadrukte zaterdag dat Aruba en Nederland veel van elkaar kunnen 
leren, zowel van de successen als van de fouten die zijn gemaakt. Verder roemde Cramer de inzet van Aruba om 
de doelen voor klimaat en energie te halen. “Gefeliciteerd met jullie prachtige initiatieven. Er is nog een lange en 
uitdagende reis te maken, maar ik heb veel vertrouwen in de plannen van Aruba.” 
 
Amigoe 18-11-11: S&P wil dat regering hervormingen doorzet  
 
ORANJESTAD — Ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) heeft  haar vooruitzicht voor Aruba aangepast 
van negatief naar stabiel. De rating ‘A-/ A-2’ is g elijk gebleven. Dat komt onder meer door de 
hervormingen in het afgelopen jaar van het pensioen stelsel en van zorgverzekeraar AZV. S&P wil echter 
zien dat de regering doorgaat met hervormingen van het sociale vangnet. 
 
“De regering van minister-president Mike Eman heeft moeilijke stappen ondernomen”, zo stelt het ratingbureau 

over de genomen maatregelen. Punt is nu om ook een effectieve toepassing van die maatregelen te zien. De al 

afgesproken hervormingen van Apfa en AZV die voortvloeiden uit de Sociaal Dialoog, zouden de druk op de 

openbare financiën moeten versterken en toekomstige fiscale druk moeten verlagen, aldus S&P. “We verwachten 

dat de regering doorgaat met het vinden van politieke consensus via een sociaal dialoog bij het invoeren van 

verdere maatregelen om zowel de inkomsten te vergroten als om diensten te hervormen om zo het 

begrotingstekort te kunnen dichten”, aldus S&P. Het bureau waarschuwt dat de rating kan veranderen als de 

hervormingen niet worden doorgezet of als de economische groei plots zou dalen. Succesvolle implementatie van 

de geplande investeringen in infrastructuur en stedelijke vernieuwing, en het aanhouden van de juiste 

voorwaarden bij het hanteren van publiek private samenwerkingen zoals Green Corridor kunnen voor groei op de 

lange termijn zorgen. Mogelijk onverwachte groei, fiscale meevallers en betere herfinancieringen kunnen zorgen 

voor een hogere rating in de toekomst. 

Na twee jaar recessie dragen de heropening van olieraffinaderij Valero en de groei in toerismecijfers bij aan het 

economisch herstel van het eiland, aldus S&P. Zij ziet een economische groei van meer dan 10 procent voor 

2011 en rond 4 procent (de helft lager dan dat de regering voorziet in de begroting van 2012 en ruim 2 procent 

lager dan het vooruitzicht van de Centrale Bank) voor 2012. Op de lange termijn zal deze zakken naar 1 tot 2 

procent. “Zo’n harde groei kun je natuurlijk niet voor eeuwig vasthouden”, lichtte premier Mike Eman (AVP) 

gisteren toe tijdens een met spoed ingelaste persconferentie. S&P gaat ervan uit dat de regering zich blijft houden 

aan haar jaarlijkse verlaging van haar exploitatietekort met 75 miljoen per jaar om zo in 2013 haar 

financieringstekort naar 3 procent van het BBP te krijgen. Die staat nu nog op ongeveer 6,8 procent. S&P ziet een 

goede kans op beheersing van de onlangs toegenomen staatsschuld. Deze kan nu in de komende jaren zelfs 

onder de 50 procent-grens van het bruto binnenlands product komen. 

De verandering van het vooruitzicht heeft positieve gevolgen voor het investeringsklimaat van Aruba, benadrukte 
premier Eman gisteren. Als voorbeeld gaf hij de plannen voor Green Corridor en de vierbaansweg van Oranjestad 
naar Pos Chiquito met de uitbreiding van het wegenstelsel naar San Nicolas. “Daar zit waarschijnlijk ook 
buitenlands kapitaal in. Degenen die hierin zullen investeren, dus de aannemers en de banken, zullen hun geld in 



het buitenland lenen. Met een gunstige beoordeling als deze, krijgen ze waarschijnlijk een betere aflossingsrente 
dan toen Aruba nog een negatief vooruitzicht had.” Vorig jaar kreeg Aruba een negatief vooruitzicht van S&P. Het 
ratingbureau gaf toen aan dat belastingtekorten de staatsschuld de komende drie jaar flink zouden kunnen 
verhogen. 
 
Amigoe 28-11-11: Aruba doet mee aan handelsmissie i n Brazilië  
 
ORANJESTAD — Aruba neemt deel aan een handelsmissie van het Koninkrijk in Brazilië. Minister Mike de Meza 
(AVP) van Financiën, Utilities, Communicatie en Energie en minister Otmar Oduber (AVP) van Toerisme, Arbeid 
en Transport zullen deelnemen aan gesprekken in Sao Paulo, Rio de Janeiro en de hoofdstad Brasilia. De missie 
wordt geleid door de Nederlandse staatssecretaris Henk Bleker (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en een totaal van 40 bedrijven, waaronder de Koninklijke Shell en de Amsterdam Arena. Maar ook 
bijvoorbeeld de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal dat in 2014 in Brazilië plaatsvindt zal 
vertegenwoordigd worden. Nederland organiseert jaarlijks dergelijke handelsmissies. Brazilië is een van de 
landen die jaarlijks worden aangedaan. 
 
Amigoe 19-12-11: ‘Begin 2013 draaien Valero en WEB op aardgas’ 
 
ORANJESTAD — Het project om olieraffinaderij Valero en  water- en energiebedrijf WEB volledig op 
vloeibaar aardgas te laten draaien, is goed op weg.  Eind 2012 of begin 2013 wordt verwacht dat deze 
bedrijven alles in orde hebben voor de omschakeling  van stookolie naar Liquefied Natural Gas (LNG). 
 
Dit heeft Utilities-minister Mike de Meza gezegd naar aanleiding van zijn recente werkbezoek naar Nederland. Hij 

sprak daar onder meer met de Nederlandse Gasunie, één van de partners in dit project. “Zulke grote projecten 

duren meestal achttien maanden. We zijn ongeveer een half jaar geleden begonnen en liggen op schema”, zo 

laat De Meza weten. Hij vertelt dat de joint venture van Valero, WEB en de Nederlandse Gasunie bezig is met het 

ontwerpen van de plannen en concepten. Bovendien zijn ze in onderhandeling met bedrijven die vloeibaar 

aardgas kunnen leveren, aldus de minister. Binnenkort vertrekt een delegatie Arubanen en vertegenwoordigers 

van Gasunie naar Houston, Texas, om te overleggen met Valero over de laatste stand van zaken. 

De uiteindelijke plannen zijn om een gasterminal te bouwen. Dit project, ter waarde van 200 miljoen euro, staat 

gepland om in 2015 van start te gaan. In aanloop naar deze permanente gasterminal gaat de joint venture werken 

met ‘drijvende opslag’. Een schip dat voor de kust ligt als opslag voor vloeibaar aardgas. Vanaf dit schip wordt 

dan door Gasunie een pijplijn aangelegd richting Valero en een lange pijpleiding richting WEB. Behalve een 

leverancier voor het gas, is de joint venture ook op zoek naar een bedrijf die deze drijvende opslag beheert. De 

Meza legt uit dat de plannen zichzelf terug moeten verdienen. “Gas is veel goedkoper.” Volgens de minister zal 

de verlaging in kostprijs van water en stroom ook voor de consument merkbaar zijn. “Die zullen een substantiële 

verlaging zien’, zegt De Meza. Eerder dit jaar noemde regeringsadviseur Stijn Janssen nog een verlaging van 20 

tot 30 procent. Naast het prijsvoordeel is het opereren op gas volgens de minister beter voor het milieu en heeft 

het minder onderhoud nodig. 

Gasunie maakte overigens eerder dit jaar bekend te gaan reorganiseren. Het bedrijf wil 60 miljoen euro op 
jaarbasis besparen om de kosten te drukken. De inkomsten staan namelijk onder druk door een besluit van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die de tarieven voor gastransport heeft verlaagd. Deze verlaging gaat 
met terugwerkende kracht in waardoor Gasunie nog 400 miljoen euro moet terugbetalen aan haar klanten. De 
kostenbesparing wordt mede gerealiseerd doordat er ongeveer 150 arbeidsplaatsen verdwijnen in de komende 
drie jaar. Het bedrijf liet echter al eerder aan deze krant weten dat de financiële tegenvaller geen gevolgen heeft 
voor het Arubaanse gasproject. 
 
Amigoe 20-11-11: WEB gaat in emissierechten handele n 
 
ORANJESTAD — Het proces om te kijken hoeveel Water- e n Energiebedrijf (WEB) aan emissierechten kan 
verhandelen is bijna afgerond. Als alles wordt goed gekeurd, verwacht het bedrijf nog dit jaar de 
waardering te ontvangen. Dan weet het bedrijf hoeve el rechten het kan verhandelen op de internationale  
emissiehandelsmarkt. WEB kan hiermee geld verdienen om zo onderzoek naar efficiëntere 
productietechnieken te kunnen financieren, maar ook  voor verlaging van zijn productiekosten. 
 



Dit heeft woordvoerder Asja Dongen vanochtend laten weten. Het bedrijf weet nog niet exact wat ze gaan 

verdienen met de handel in emissierechten (carbon credits). “Dit moet nog uitgezocht worden”, aldus Dongen. De 

waardering die WEB krijgt, heeft te maken met de mate waarin het bedrijf ervoor zorgt dat ze de uitstoot van 

vervuilende stoffen en met name broeikasgassen die de ozonlaag aantasten, beperkt houdt. Met de windenergie 

die het bedrijf van Vader Piet afneemt voor de productie van stroom en water, krijgt het bedrijf ook bovendien 

extra emissierechten die WEB dus op de internationale markt kan verkopen. Die worden bijvoorbeeld gekocht 

door bedrijven voor wie het zelf te duur is om hun uitstoot te verminderen.  

De inkomsten die WEB krijgt van de emissiehandel, wil het bedrijf kunnen gebruiken voor meer onderzoek naar 

energiebesparende productietechnieken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het kan ook tot lagere 

stroom- en watertarieven leiden. Want dat is volgens Dongen het uiteindelijk doel daarvan.  

Het bedrijf is op dit moment bezig om een internationale waardering te krijgen. Om te voldoen aan de eisen, moet 

het bedrijf ook regelmatig onderzoek doen naar de milieueffecten van Vader Piet. Tenminste als blijkt dat hier 

aanleiding toe is, zo laat de woordvoerder weten, op basis van reacties van de bevolking, bedrijven of 

organisaties. Daarvoor moet WEB dan ook bijeenkomsten organiseren. Gisteren vond dan ook zo’n 

stakeholdersbijeenkomst plaats. Tot nu toe is er volgens Dongen nog geen aanleiding geweest voor een nieuw 

onderzoek naar de milieueffecten van het windmolenpark. Daarom zijn gisteren tijdens de bijeenkomst opnieuw 

de onderzoeksresultaten uit 2004 voorgelegd. Hieruit bleek dat er beperkt gevaar mogelijk was voor de 

vleermuizen en ezels tijdens de bouw van het windmolenpark. De ezels zouden een tekort aan water kunnen 

hebben. Dit is opgelost door waterbakken te plaatsen, zo laat Dongen weten. Voor het effect op de vleermuizen 

heeft WEB toen een onafhankelijke onderzoeker ingeschakeld om samen met de parkranger van Arikok 

onderzoek te doen. Hieruit bleek dat tijdens de bouw van het windmolenpark de populatie vleermuizen kleiner 

was. In de jaren erna blijkt dat de populatie weer is toegenomen, zo stelt WEB. Dongen legt uit dat het onduidelijk 

is of de afname dus werkelijk vanwege de bouw was of kwam door de gebruikelijke migratie van de vleermuizen 

naar andere gebieden.  

De bijeenkomst gisteravond was niet druk bezocht, zo’n tien personen kwamen opdagen. Dit waren burgers, 
vertegenwoordigers van bedrijven en van organisaties zoals Fundacion Parke Nacional Arikok, vertelt Dongen. 
Naast de uitleg van emissierechten en waardering kwamen dus de milieugevolgen van de bouw van 
windmolenpark Vader Piet ter sprake. Er werd slechts door een enkeling gevraagd naar het tweede 
windmolenpark dat gepland staat voor Urirama. “Maar daarover hadden we gisteren geen nieuwe informatie”, 
aldus de woordvoerder. 
 
Amigoe 29-12-11: KvK: ‘Financiële positie regering onzeker in 2012’  
 
ORANJESTAD — De Kamer van Koophandel (KvK) maakt zich  zorgen over de financiële positie van de 
regering in het nieuwe jaar. In haar gisteren gepub liceerde vooruitzicht voor 2012 constateert zij dat  deze 
niet stabieler is geworden in het afgelopen jaar. A ruba’s ontwikkeling in de komende twaalf maanden 
hangt af van de groei in het toerisme, het al dan n iet openblijven van Valero en de uitgaven van de 
regering. 
 
Dit jaar is de financiële huishouding van de regering er niet stabieler op geworden, aldus de KvK. Hoewel de 

inkomsten van bbo en invoerrechten groter zijn geworden, zijn de inkomsten van loonbelasting gedaald, aldus de 

KvK. Ze wijst er bovendien dat de verhoging van de ambtenarenlonen ook zwaar drukt op de overheidsuitgaven 

en bekostigd moet worden op een manier die het begrotingstekort niet verder vergroot. “Wij hebben begrepen dat 

de regering dit wil opvangen door op de begroting van 2012 te bezuinigen.” KvK merkt op dat juist een groot deel 

van de uitgaven van de regering zijn voor loon, andere personeelskosten en goederen en diensten. “Daar gaat 

bijna 100 procent van de belastinginkomsten aan op, terwijl voor dit jaar en 2012 niet zoveel incidentele extra 

inkomsten, zoals de 211 miljoen aan achterstallige bbo van Valero in 2010, worden verwacht”, aldus KvK. 

KvK wijst verder ook op de verliezen die Valero op dit moment draait. Meer raffinaderijen verwerken tegenwoordig 

dezelfde zware aardolie waar Valero mee werkt, waardoor de prijs niet veel lager ligt dan andere oliesoorten en 



de winstmarge voor de Arubaanse raffinaderij lager wordt. Een snelle overstap naar vloeibare aardgas is van 

groot belang, meent de Kamer. 

Op het gebied van toerisme moet Aruba zich gaan richten op de Zuid-Amerikaanse markt, en met name op de 
Braziliaanse, aldus KvK. De Amerikaanse markt herstelt, maar heeft meer tijd nodig terwijl de Europese markt 
nog altijd instabiel is. Veel hangt af van de steun vanuit Nederland bij de herfinanciering van de staatsschulden, 
zoals is overeengekomen in het samenwerkingsprotocol dat onlangs is ondertekend, meent de KvK verder. 
“Ondertussen zullen de opgelopen schulden dit jaar en de verwachtingen daarover voor volgend jaar heel 
belangrijk zijn voor de eventuele verbetering van de financiële situatie van het land. De Centrale Bank 
constateerde voor 2011 al een groei van de staatsschuld die boven de 57 procent van het bruto binnenlands 
product uitkomt.” 
 
Amigoe 31-12-11: Valero en PDVSA onderhandelen over  goedkope levering 
aardolie  
 
ORANJESTAD — De regering heeft donderdag met vertegen woordigers van Valero en de Venezolaanse 
oliemaatschappij PDVSA vergaderd over mogelijke leveri ng van olie aan de raffinaderij op Aruba. 
 
De levering van olie van PDVSA aan Valero zal moeten plaatsvinden tegen gunstigere voorwaarden dan de rest 

van de markt heeft, zodat Valero meer winst kan halen uit haar productie. “De eerste reactie van PDVSA was 

positief en in de komende dagen hopen we dat er ook daadwerkelijk een overeenkomst tot stand komt, zodat de 

raffinaderij van Valero meer stabiliteit krijgt”, zegt premier Mike Eman (AVP). 

“Historisch gezien was de raffinaderij in haar begintijd al gericht op het verwerken van Venezolaanse olie. De 
opening die we nu hebben door deze partijen bij elkaar te brengen, kan ervoor zorgen dat zowel Valero als 
PDVSA hier goed aan kunnen verdienen en dat het verblijf van Valero op Aruba stabieler wordt”, aldus de 
premier. Wanneer er een daadwerkelijk akkoord wordt gesloten, ligt vooralsnog aan de twee oliemaatschappijen. 
“Wij hebben van onze kant een bijdrage geleverd door deze twee maatschappijen bij elkaar te brengen. Hoe het 
verder uitpakt, is aan hen.” Amigoe berichtte deze week dat de raffinaderij van Valero in San Nicolas al enige tijd 
verlies draait. De levering van aardolie is gestopt en Valero zal zich beraden over de toekomst van de raffinaderij 
als de huidige voorraad olie is uitgeput. 
 
 
Diversen  
 
Amigoe 26-09-11: Corruptie en vriendjespolitiek ond er de loep 
 
ORANJESTAD — Corruptie, vriendjespolitiek en een onvo ldoende tegenkracht vanuit de Staten. Dit zijn 
enkele zaken die in het Wetenschappelijk Onderzoek-  en Documentatiecentrum (WODC) rapport over de 
staat van bestuur op Aruba in de vorige twee regeri ngsperiodes, naar voren komen. Schending van de 
aanbestedingsregels waren aan de orde van de dag, a ldus het rapport dat vandaag publiek is gemaakt. 
Het rapport baseert zich deels op rapportage van de  Algemene Rekenkamer en het CAD, maar ook op 
interviews met bronnen uit de vorige regering en bi nnen de huidige. 
 
Uit diverse studies van de Algemene Rekenkamer en de centrale Accountantsdienst bleek dus dat schending van 

de aanbestedingsregels aan de orde van de dag was. De indruk werd gewekt dat van de regels werd afgeweken 

om bevriende relaties te begunstigen. Het WODC zegt dat MEP-bestuurders door inmenging en oneigenlijk 

gebruik van beoordelingsruimte in wetgeving vriendjespolitiek konden bedrijven bij aanbestedingen. Zij zouden 

rekbare criteria als ‘goede gronden’ en ‘bijzondere eisen’ zonder nadere uitwerking bij aanbestedingen hebben 

gehanteerd. Daarmee zouden ze in ieder geval de gelegenheid hebben gehad om bevriende relaties te 

bevoordelen. Dit alles werd werd nog eens in de hand gewerkt door Statenleden die geen tegengas gaven in het 

parlement en waarborginstituties zoals de Algemene Rekenkamer en de Raad van Advies die, onder meer door 

personeelstekorten, onvoldoende slagkracht hadden. 

In het rapport wordt overigens telkens, in het kader van het up-to-date houden van het rapport, aangehaald dat de 

huidige AVP-regering maatregelen neemt om het democratisch proces, de waarborginstituties, de 

transparantievergroting en depolitisering van het overheidsapparaat te versterken. Daarbij merkt het rapport op 



dat Aruba sinds het ondertekenen van het Protocol Aruba-Nederland voor deugdelijk bestuur en 

rechtshandhaving resultaten heeft geboekt op die gebieden, al is het in beperkte mate. 

Bundeling van onderzoeken  

Het rapport, dat op 14 september gereedkwam is gebundeld in een boekwerk van 333 pagina’s. Het is een 
bundeling van onderzoeken van het WODC, het Openbaar Ministerie van Aruba en de Centrale 
Accountantsdienst. Het richt zich op de aanbestedingen, vergunningen en het personeelsbeleid van de regering 
tijdens de MEP-periode. Daarbij worden de zaken rond projectontwikkelaar Namdar, het dumpproject in 
Parkietenbos en de banden van de regering met een advocatenkantoor uitgewerkt. Ook is er aandacht voor de 
zaak rond Fondo Desaroyo San Nicolas. De uitkomsten zijn gebaseerd op een combinatie van 86 interviews ‘met 
talloze, uiteenlopende schriftelijke bronnen’, gecombineerd met eerder verschenen studies op deelterreinen zoals 
de rapporten Calidad, dat van de Commissie-Aarts (-Muyale) en het rapport ‘Met alle respect’ van de Commissie-
De Ruiter. 
 
Amigoe 29-09-11: Bushiri wordt trainingscentrum toe risme  
 
ORANJESTAD — Het voormalige Bushiri hotel wordt een m oderne trainingsfaciliteit voor 
toerismeopleidingen. Binnen enkele weken zal de ope nbare aanbesteding hiervoor worden gedaan. Dit 
heeft Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) gisteren g ezegd tijdens de viering van de Dag van het 
Toerisme in het Westin hotel.  
“Dit jaar nog moet er een definitieve oplossing zijn voor het Bushiri hotel”, aldus minister Oduber. Hij vertelt dat de 
Ministerraad een project heeft goedgekeurd om het hotel te gaan gebruiken als een trainingscentrum, zoals daar 
vroeger ook was, maar dan modern. “En met mogelijkheden om samen te werken met buitenlandse 
universiteiten.” De minister zegt recentelijk met een buitenlandse universiteit om tafel te hebben gezeten die 
interesse heeft getoond om gebruik te maken van een dergelijk trainingscentrum. Oduber hoopt dat straks met de 
goedkeuring van het Parlement de ruïne van het Bushiri hotel tot het verleden behoort. 
 
Amigoe 17-10-11: Miami wellicht zusterstad Aruba  
 
ORANJESTAD — Het monument van Martin Luther King jr. is gisteren onthuld in de National Mall in 
Washington, Verenigde Staten. Premier Mike Eman (AVP) woo nde samen met een delegatie uit Aruba de 
onthulling bij. Een mooie, plechtige en respectvolle  ceremonie, aldus Eman. Ook bezocht de delegatie de 
familie Kennedy en sprak Eman in Miami over deelnam e aan het Sister City programma. 
 
De onthullingceremonie gisteren trok, naast alle genodigden, ook duizenden bezoekers. Eman was er samen met 

zijn vrouw Doina Eman, gevolmachtigd minister Jocelyne Croes, adviseur Michele Brooks en Renee Jones-Bos, 

ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in de Verenigde Staten. De toespraak van president Barack Obama 

was emotioneel en een aantal personen kon hun tranen niet bedwingen, aldus Eman.  

De onthulling van het negen meter hoge beeld had eigenlijk op 28 augustus moeten plaatsvinden, de dag dat 

Martin Luther King de beroemde woorden ‘I have a dream’ uitsprak. Dit was in 1963 op de locatie waar het beeld 

nu is onthuld, de National Mall. Vanwege de orkaan Irene kon deze onthulling toen niet doorgaan. De 

vrijheidstrijder werd bijna vijf jaar na zijn beroemde toespraak vermoord, op 39-jarige leeftijd. King ontving echter 

wel als jongste persoon ooit, de Nobelprijs voor de vrede. Zijn visie wordt op de dag van vandaag dan ook nog 

steeds voortgezet, mede dankzij het King Center in Atlanta. Eerder werd al bekend dat de Arubaanse overheid 

met dit centrum samenwerkt om ideeën en mensen uit te wisselen voor projecten voor een harmonieuze en 

geweldloze samenleving. In augustus was de oudste zoon van King, Martin Luther King III, op Aruba om over 

deze samenwerking te praten en hij woonde de onthulling van het Anne Frank beeld bij in het Wilhelminapark.  

Tijdens het bezoek van Eman aan de Verenigde Staten bezocht de delegatie ook de weduwe van Robert Francis 

Kennedy (RFK, broer van president John F. Kennedy), Ethel, in Hyannisport, Massachusetts. De delegatie werd 

door haar en haar kinderen en kleinkinderen met warmte ontvangen, aldus Eman. Ze waren bij een evenement 

van het ‘Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights’. Een groot aantal Hollywood-bekendheden 

woonde dit evenement bij, waar Aruba veel aandacht kreeg, zo laat Eman weten. Eerder stond in deze krant al 

vermeld dat Eman tijdens zijn verblijf ook een lezing gaf aan de Harvard University Kennedy School of 

Government, waarvoor de oudste zoon van RFK, Joe Kennedy, de premier uitnodigde. Joe Kennedy heeft een 



stichting, Citizens Energy, en een vertegenwoordiger daarvan zal op zijn beurt weer naar Aruba komen voor de 

Groen Aruba II conferentie die deze maand plaatsvindt.  

Sister Cit y 

Vervolgens bracht de premier een bezoek aan Miami, waar hij met burgemeester Tomas Regalado en 
Statenvertegenwoordiger Carlos Lopez Cantera sprak over deelname aan het zogeheten Sister City programma. 
Dit programma is 50 jaar geleden opgezet door president Dwight Eisenhower. Het heeft tot doel een partnerschap 
tussen de VS en andere steden in de wereld op het gebied van stedelijke samenwerking, cultureel begrip en 
economische activiteiten en ontwikkeling. Het programma moet voordelen leveren op verschillende terreinen, 
aldus Eman. Zo kan het Bo Aruba renovatieplan leren van dit programma en kunnen Arubaanse ondernemingen 
internationaal gepromoot worden. Steden in Italië, Paraguay, Senegal en Argentinië zijn al aangesloten bij het 
Sister City programma, dat wordt geleid door het Economic Development & International Trade (Oedit). 
 
Amigoe 30-12-11: Aruba krijgt aanvullend en flexpen sioen  
 
ORANJESTAD — Met de aanname van drie wetten heeft Aru ba gisteren een nieuw werknemerspensioen 

(LAP) erbij gekregen en de mogelijkheid om na de pen sioenleeftijd van 60 jaar door te blijven werken to t 

65 jaar (flexpensioen). Het parlement bracht wel ve randeringen in waardoor er ook pensioen opgebouwd 

kan worden over variabel inkomen (zoals commissies)  en de pensioenverzekeraars transparanter moeten 

zijn over hun producten.  

Die wijzigingen waren het gevolg van twee amendementen die de AVP-fractie indienden en werden aangenomen. 

Een van de amendementen verplicht verzekeraars om in advertenties ook kosten, zoals die voor administratie, te 

vermelden. Dit naast informatie over de premies, opbouw en ook informatie over aanvullende verzekeringen voor 

invaliditeit en overlijden. Er was namelijk kritiek uit verschillende delen van de samenleving over met name de 

hoogte van administratiekosten en dat verzekeraars daar niet altijd helder over communiceren. De regering 

erkende die kritiek maar vond het niet nodig om een wettelijk maximum aan de kosten te stellen die verzekeraars 

in rekening brengen voor de pensioenverzekeringen. 

Regeringsfractie AVP deelt die mening, maar nam in het amendement wel op dat de pensioenverzekeraars 

hierover transparant moeten zijn. Ze gaat ervan uit dat met die transparantie de marktwerking wordt bevorderd en 

dus ook meer concurrentie en scherpere prijzen waarvan de werknemers- en gevers kunnen profiteren. Ook voor 

ondernemersfondsen geldt deze wijziging trouwens. 

In de LAP staat overigens expliciet dat verzekeraars geen prijsafspraken mogen maken en dat de regering ook 

toezichthouders aanstelt om dat in de gaten te houden. Desondanks vond PDR het nodig om in een motie de 

regering te verzoeken om met name dus die administratiekosten in de gaten te houden, dat die niet onevenredig 

gaan stijgen. In dat geval zou de regering alsnog via de Prijzenverordening een maximum voor die kosten kunnen 

afdwingen. De motie werd aangenomen en de regering liet gisteren al blijken zich hierin te kunnen vinden. 

Pensioenopbouw  

Met de aanname van een andere amendement van de AVP werd in de LAP ook de definitie van het 

pensioengevend loon veranderd. Dat betekent eigenlijk dat werknemers die naast een vast inkomen ook een 

variabel loon ontvangen zoals toelagen of commissies, over dit laatste ook pensioen opbouwen. De werkgever 

wordt bovendien verplicht om dan ten minste de helft van de wettelijke verplichte pensioenpremie van dat 

variabele loon (gemiddeld over een jaar berekend) bij te dragen. Met de amendementen werd ook de definitie 

voor bedrijfssectoren veranderd, omdat anders de toerismesector buiten de boot zou vallen. Nu wordt de 

omschrijving van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor bedrijfssectoren aangehouden. Daarnaast is er nu in 

de wet ook een termijn opgenomen waaraan de belastingdienst zich moet houden bij het goedkeuren van de 

pensioenovereenkomsten. Werkgevers moeten die naar SIAD sturen zodat deze de loonbelastingaftrek kunnen 

controleren. Dit fiscaal voordeel wordt namelijk ook ingevoerd om zo de pensioenlast te verminderen. De 

belastingdienst wordt nu verplicht om binnen een half jaar, met een uitstelmogelijkheid van nog een half jaar, de 



pensioenovereenkomst goed dan wel af te keuren. Doet SIAD dat niet na een jaar, dan krijgt de overeenkomst 

automatisch een goedkeuring. 

Zelfstandige ondernemer s 

Zelfstandige ondernemers zonder personeel worden met de nieuwe wetgeving niet verplicht om een 

pensioenverzekering af te sluiten. Wel werd tijdens de behandeling duidelijk dat er ook voor deze groep fiscale 

voordelen komen die de ondernemers moet stimuleren om toch een aanvullend pensioen te regelen. 

De wetten werden gisteren met een meerderheid van 18 stemmen aangenomen. Onafhankelijk Statenlid Booshi 
Wever onthield zich van stemming en verder waren de oppositieleden Mervin Wyatt-Ras (onafhankelijk) en 
Edison Briesen (MEP) niet aanwezig bij de stemming. 
 
Amigoe 21-12-11: Aruba heeft leerplichtwet  
 
ORANJESTAD — De leerplicht voor kinderen vanaf vier t ot en met zeventien jaar op Aruba is een feit. 
Nadat de wet al tien jaar geleden was opgesteld, we rd deze gisteravond unaniem door de Staten 
aangenomen. Toch hebben verschillende fracties nog altijd vraagtekens over de uitvoerbaarheid van de 
wet.  
De motie van MEP, ondersteund door PDR, om de invoering van de leerplicht een jaar uit te stellen, de minister 

tussentijds te laten rapporteren over de implementatie en de verschillende schoolbesturen te laten deelnemen 

aan de implementatiecommissie, werd afgewezen met een stemming van twaalf tegen en vijf voor. “Simpelweg 

meer tijd geven is niet genoeg”, zo motiveerde AVP-fractieleider Rene Herdé de keus van zijn fractie. De motie 

van onafhankelijk Statenlid Mervin Wyatt-Ras, ondersteund door AVP en PDR, om de schoolbesturen te 

betrekken in alle fasen van de invoering van de leerplicht en om contact te blijven houden met de verschillende 

aandeelhouders, werd unaniem aangenomen door alle zeventien aanwezige Statenleden. Ook een amendement 

van de AVP-fractie werd unaniem aangenomen. Eensgezind was de sfeer echter niet. MEP-leider Evelyn Wever-

Croes, die bij Statenvoorzitter Paul Croes had aangegeven wegens ziekte niet bij de vergadering te kunnen zijn, 

werd door AVP-fractielid Marlon Sneek er van beschuldigd niet ziek te zijn maar op vakantie in Disney World. 

Net als tijdens de eerste vragenronde hielden Statenleden vraagtekens bij de haalbaarheid van de invoering van 

de leerplicht, in ieder geval voor het komende schooljaar begint. Onafhankelijk Statenlid Marisol Lopez-Tromp 

uitte haar zorgen over onder meer de groeiende klassen en het gebrek aan infrastructuur. Xiomara Maduro, die 

gisteren als enige de MEP-fractie vertegenwoordigde, pleitte voor een verantwoorde invoering van de wet, met 

het oog op de zorgen van docentenvakbond Simar en scholenbestuur Skoa. Zij willen meer docenten, meer 

geschikte faciliteiten en voldoende lesmateriaal op de scholen zien voordat de leerplicht van kracht wordt. 

Leerplicht tot en met 17 jaa r 

Ondertussen gaf de minister van Justitie en Onderwijs, Arthur Dowers (AVP), antwoord op de verschillende 
vragen van de fractieleden. De leerplicht gaat gelden voor kinderen en jongeren vanaf vier tot en met zeventien 
jaar. Dat is een jaar langer dan tijdens de eerste zitting van de behandeling door de minister werd aangegeven en 
het minimum dat staat aangegeven in de VN-verdrag voor de Rechten van het Kind, dat door Aruba is 
ondertekend. Dowers benadrukte dat de leerplicht op Aruba in fasen wordt ingevoerd. De nadruk ligt allereerst bij 
het verschaffen van informatie en het vergroten van bewustwording onder de bevolking. Het moet duidelijk 
worden dat ouders en voogden degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de nakoming van de leerplicht. De 
echte handhaving van de leerplicht, met leerplichtambtenaren en boetes voor wie de wet niet nakomt, komt in een 
later stadium, aldus de minister. Dowers gaf ook aan dat de wet flexibel is. Wie vanwege een handicap of 
zwakbegaafdheid niet in het systeem past, krijgt dispensatie en er komen faciliteiten om jongeren op te kunnen 
vangen die vanwege een beperking of gedragsproblemen buiten de boot vallen. Het Bureau Leerplicht wordt 
ondergebracht samen met de Onderwijsinspectie. Minister Dowers zegt dat de ministerie van Sociale Zaken ook 
een belangrijke partner zal worden in de implementatie van de leerplicht. Vanaf januari wordt een begin gemaakt 
met het hele proces, aldus de minister. Vanaf de start van het schooljaar 2012-2013 gaat de leerplicht officieel in. 
 
 
 


