GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
NIEUWSBRIEF

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!
Hierbij ontvangt u de april-editie van de Nieuwsbrief van het Genootschap Nederland-Aruba. Met
deze selectie van berichten willen wij u informeren over ontwikkelingen die ons Genootschap
aangaan. In veel gevallen is de bron Arubanieuws.Nu. Ik attendeer u ook op het nieuwe medium
Koninkrijksrelaties.nu en de bijbehorende facebookpagina. Het bestuur wenst u veel leesplezier.
= = = = = = = = =
27/4/2018 Eduardo de Veer benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau
De Arubaanse ondernemer Eduardo de Veer is op Koningsdag 2018 bevorderd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding is hem in Aruba uitgereikt door de Gouverneur
van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt. De Veer werd in 1989 benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Eduardo de Veer is sinds 1 juli 2017 erelid van het Genootschap
Nederland-Aruba.
Dit jaar zijn er in totaal acht Arubanen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de
Koning onderscheiding. De andere Arubaanse gedecoreerden (allen woonachtig in Aruba) zijn
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw X.E. Caciano, D.A. Kelly, mevrouw A.M.
Koolman-Chirino, mevrouw S. Lopez Henriquez-Orman, mevrouw A.M. Richardson-Peters, mevrouw
I.J. Simon-Hernandez, A.E. Toppenberg.
2/4/2018 Minister Stef Blok bezoekt Sint Maarten, Aruba en Curaçao
Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is vanmorgen van Schiphol vertrokken voor een
kennismakingsbezoek aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Het bezoek wordt donderdag in
Willemstad afgesloten met het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen.
De bewindsman zal met de premiers van de drie landen spreken over de instabiele situatie in
buurland Venezuela en de gevolgen die de ABC-eilanden ervan ondervinden, zoals de groeiende
stroom vluchtelingen en de eenzijdig door de regering in Caracas afgeroepen grensblokkade. In een
eerder gehouden interview met Arubanieuws.Nu zei de bewindsman dat de landen er rekening mee
moeten houden dat de blokkade heel lang kan gaan duren.
De minister wil van de landen horen waar hun prioriteiten liggen in het buitenlands beleid dat een
koninkrijksaangelegenheid is. In Colombia heeft Blok een ontmoeting met zijn collega Maria Angela
Holguin. Met haar zal eveneens de situatie in Venezuela worden gesproken.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
3/4/2018 Eerste Kamer wil duidelijkheid over opvang Venezolaanse vluchtelingen
De Eerste Kamer wil dat staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties duidelijk maakt hoe bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao en
Aruba de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. “Wij zien dat de dreiging van een toenemende
vluchtelingenstroom naar de eilanden niet afneemt”, aldus voorzitter Ruard Ganzevoort
(GroenLinks) van de Senaatscommissie voor Koninkrijksrelaties.
De staatssecretaris wordt gevraagd precies toe te lichten hoe het zit met de toedeling van
verantwoordelijkheden tussen de landen, Nederland en het Koninkrijk. Op papier is het duidelijk: de
Kustwacht is Koninkrijk en immigratie is een landsverantwoordelijkheid, aldus Ganzevoort. “Bij tien
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Venezolanen die binnenkomen is het helder dat het een zaak van het land is, maar bij
dertigduizend? We willen van de staatssecretaris horen waar de grenzen liggen, want bij zulke
aantallen zijn alle verhoudingen zoek.”
Knops’ antwoord helpt volgens Ganzevoort ook bij de voorbereiding op het Interparlementair
Koninkrijksoverleg van eind mei. “Venezuela staat daarbij ongetwijfeld hoog op de agenda. ”
(Bron: Arubanieuws.Nu)
3/4/2018 Cft-voorzitter Gradus: ‘Aruba heeft verkeerd economisch model gehanteerd’
“Laat ik voorop stellen dat er op Aruba pas vanaf augustus 2015 toezicht is. Op dat moment was de
staatsschuld al tot om en nabij de tachtig procent opgelopen. Het is waar dat Aruba tot 2016 aan de
tekortnormen heeft voldaan, maar wel met heel veel knip- en plakwerk. Veel opgevoerde baten
waren incidenteel. En er is een verkeerd economisch model gehanteerd. Om de economie in de
recessiejaren te stimuleren is er door de overheid anticyclisch geïnvesteerd. Daarvan plukt Aruba nu
de wrange vruchten.”
Dit zegt voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht in een uitgebreid interview
met correspondent René Zwart van Arubanieuws.Nu. Centraal staat hierin het toezicht van het
College op de overheidsfinanciën van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Gradus herkent zich niet in het beeld dat het Cft een ‘tandeloze tijger’ zou zijn. “Wij kunnen de
vinger op de zere plek leggen, maar de landen zijn – binnen het kader van het Koninkrijk –
autonoom. Wij zijn toezichthouder. Ze zullen zelf keuzes moeten maken en stappen zetten. De wet
biedt ons wel aanknopingspunten onze suggesties met nog meer pregnantie naar voren te brengen.
Dat gaan we zeker doen.”
Volgens Gradus is het tekort van Aruba over 2017 ontstaan ‘vooral voordat het kabinet Wever-Croes
aantrad. Lees onze adviezen er maar op na. Wij hebben de zittende regering systematisch gewezen
op de risico’s’. De Cft-voorzitter zegt echter liever naar de toekomst te kijken. “Er liggen ook kansen.
De toeristensector is booming. Er wordt nagedacht over nieuwe pijlers om de economie te
diversificeren en groei te bewerkstelligen. Het is goed dat ook gekeken wordt of dingen efficiënter
gedaan kunnen worden.”
Fors saneren
Gradus ‘vangt signalen op’ dat minister-president Wever-Croes de ambitie heeft de
overheidsfinanciën op orde te brengen. “Het staat ook voor haar vast dat er fors gesaneerd moet
worden en dat de staatsschuld wordt verminderd tot vijftig procent. Daar is reden toe want Aruba
heeft een cyclische economie. Als Amerika niest, krijgt Aruba griep. Winst is dat het kabinet afstand
heeft genomen van het economisch model van het verleden.”
Hij noemt het helder dat de eerder afgesproken normen – een plus van een half procent dit jaar –
buiten bereik liggen. En dat ook de tekortcompensatie voor 2017 niet haalbaar is. “Anders zou je het
hebben over een bezuiniging van zes tot zeven procent van het bruto binnenlands product. We
begrijpen best dat niet alles in één keer op de schop kan worden genomen, maar het is wel
noodzakelijk dat er op korte termijn stevige maatregelen worden genomen. De aangekondigde
verhoging van de BBO is er daar een van.” Nodig is ook de uitgaven te verlagen. “We hebben er op
aangedrongen nog eens heel kritisch naar de uitgaven te kijken.”
Personeelsuitgaven omlaag
De personeelsuitgaven moeten omlaag. “Daar is door ons al jaren op gewezen. Curaçao geeft 7,5
procent van zijn nationaal inkomen uit aan personeel, Aruba 10 procent. Het zal niet van de ene dag
op de andere gaan, maar met minder kan dus wel. De wijze waarop is aan Aruba. Ik zou graag
bevorderen c.q. aanmoedigen dat we daar heldere afspraken over maken. Het is voor de
geloofwaardigheid van de overheidsfinanciën belangrijk dat zo snel mogelijk wordt begonnen met
het verlagen van de staatsschuld. Je moet een volgende crisis voor zijn.”
(Bron: Arubanieuws.Nu)
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5/4/2018 BZK zet apart Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties op
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de Koninkrijksrelaties
onderbrengen in een apart Directoraat-Generaal. Henk Brons, waarnemend directeur
Koninkrijksrelaties, is aangesteld als kwartiermaker. Het directoraat zal zich richten op de
samenwerking van Nederland met de andere landen van het Koninkrijk en de coördinatie van BESaangelegenheden. Tot nu toe gebeurde dat door de Directie Koninkrijksrelaties.
De inrichting van een ‘eigen’ DG Koninkrijksrelaties is meer dan een wijziging van de interne
organisatie bij BZK. Het besluit is in lijn met de belofte, die het kabinet Rutte III in het regeerakkoord
heeft opgenomen, serieuzer om te zullen gaan met de koninkrijksrelaties.
Brons is eerste kandidaat om straks als directeur-generaal Koninkrijksrelaties leiding te geven aan
het nieuwe DG.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
7/4/2018 ‘Communicatie met Venezolaanse kustwacht nog steeds goed’
Minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) noemt de communicatie van de Kustwacht met die van
Venezuela, ondanks de gespannen relatie tussen het Koninkrijk en Caracas, ‘nog steeds goed’. Zij
antwoordt dit op vragen van de Tweede Kamer over het Jaarplan van de Kustwacht Caribisch
Gebied.
Beide kustwachten stemmen patrouilles met elkaar af, aldus de minister. “De verbeterde
samenwerking met Curaçao en Aruba helpt om acties tegen illegaal transport vanuit Venezuela
gezamenlijk te plannen en uit te voeren.” Sinds de door Venezuela eenzijdig ingestelde blokkade
worden goederen vaker buiten de territoriale wateren overgeslagen van Venezolaanse schepen naar
schepen die de eilanden wel kunnen aandoen, aldus Bijleveld.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
9/4/2018 Venezuela houdt vast aan benoeming Figueroa
Venezuela houdt vast aan de benoeming van de omstreden oud-generaal Carlos Mata Figueroa als
consul op Aruba. Figueroa was van 2010 tot 2012 minister van Defensie. Hij wordt door de VS in
verband gebracht met internationale cokehandel en is een van de kopstukken uit de kring van
president Nicolas Maduro tegen wie persoonlijke sancties zijn uitgevaardigd door Amerika.
Volgens niet bevestigde berichten is de Nederlandse regering allesbehalve gelukkig met de
voordracht en laat de accreditatie om die reden op zich wachten. In de marge van de ondertekening
zaterdag in Caracas van het akkoord over het opheffen van de grensblokkade benadrukte
vicepresident Tarek el Assami in het bijzijn van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dat
Figueroa de nieuwe man op Aruba wordt.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
9/4/2018 Vragen Bosman (VVD) over Venezolaanse vluchtelingen
Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) wil van staatssecretaris Raymond Knops van BZK horen
‘welke vormen van financiële en technische steun Nederland in totaal heeft aangeboden’ aan
Curaçao voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen.
Aanleiding is het aanbod van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken donderdag aan de Curaçaose
regering om 100.000 euro bij te dragen aan de kosten van detentie van ongedocumenteerde
Venezolaanse migranten die niet voor een verblijfsstatus is aanmerking komen. “Vloeien deze
bijdragen voort uit de verplichtingen van Nederland krachtens het Statuut of betreft het bijdragen
van vrijwillige aard?”
Bosman wil ook weten hoeveel Venezolanen op dit moment illegaal op Curaçao en Aruba verblijven.
“Zijn de uitspraken juist dat er nog steeds geen registratie van Venezolaanse migranten plaatsvindt
op Curaçao en in hoeverre vindt deze registratie wel (succesvol) plaats op Aruba?”
(Bron: Arubanieuws.Nu)
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9/4/2018 Knops: geen haast met geschillenregeling
Staatssecretaris Raymond Knops van BZK heeft de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
geschreven nog niet te kunnen zeggen wanneer het wetsvoorstel over de invoering van een rijkswet
voor het beslechten van geschillen tussen de landen van het Koninkrijk voor behandeling aan de vier
parlementen wordt voorgelegd.
De Kamercommissie wilde van de staatssecretaris vóór 10 april 2018 een tijdsplanning met
betrekking tot de aanbieding en de behandeling van het rijkswetsvoorstel inzake de
Geschillenregeling. Knops antwoordt niet aan dat verzoek te voldoen: ,,Over de wijze waarop
uitvoering dient te worden gegeven aan het advies over dit voorstel van de Afdeling advisering van
de Raad van State vindt nog beraad plaats. Ik zeg u toe de Tweede Kamer vóór de zomer over de
voortgang van het rijkswetsvoorstel nader te berichten.”
(Bron: Arubanieuws.Nu)
10/4/2018 Bucuti & Tara Beach Resort meest romantische hotel
Bucuti & Tara Beach Resort op Aruba is door bezoekers van de populaire reizenwebsite Tripadvisor
uitgeroepen tot het meest romantische hotel in het Caribisch gebied. In de categorie ‘beste service’
is Bucuti terug te vinden op plaats 3. Bucuti is de enige accommodatie in het Caribische deel van het
Koninkrijk die de top-25 van beste hotels heeft gehaald.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
11/4/2018 Minister Oduber wil vertrouwensbreuk met Nederland repareren
De regering van Aruba zal alle zeilen moeten bijzetten om het vertrouwen van Nederland terug te
winnen. Deze conclusie heeft vicepremier en minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur
en Milieu Otmar Oduber getrokken uit de gesprekken die hij deze week tijdens zijn werkbezoek aan
Den Haag heeft gevoerd.
“Ik heb net met staatssecretaris Knops gesproken. Het was een goed overleg en de sfeer was prima,
maar toch voel je aan alles dat wij een vertrouwensbreuk hebben te repareren. Den Haag maakt er
geen geheim van teleurgesteld te zijn in de handelwijze van het vorige kabinet. Dat kwam ook
duidelijk naar voren in mijn gesprekken met vicepresident Donner van de Raad van State en CAftvoorzitter Gradus. Het is aan ons te werken aan het herstel van de vertrouwensrelatie.”
Minister Oduber maakte zeven jaar deel uit van de kabinetten-Eman. “Over de overheidsfinanciën
waren heldere afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de LAft, de Landsverordening Aruba
financieel toezicht. Wat ik zag gebeuren was dat de begrotingstekorten niet structureel werden
aangepakt, maar dat de gaten met incidentele inkomsten werden gedicht. De problemen werden
naar de toekomst doorgeschoven. Dat was voor mij de belangrijkste reden in 2016 uit het kabinet te
stappen.”
Een andere reden was de raffinaderij. Oduber geloofde niet in de gedachte dat de herstart van de
raffinaderij alle financiële problemen zou oplossen. “Er bestonden toen al twijfels over de
bedrijfsvoering van Citgo. Het was destijds ook al bekend dat PDVSA in grote financiële problemen
verkeerde.”
Het huidige kabinet wil volgens hem in vier jaar tijd, voor de verkiezingen van 2021, een
begrotingsoverschot realiseren. “Niet voor één jaar, maar structureel zodat we de overheidsschuld
kunnen verlagen tot eerst 70 procent en daarna naar de 55 procent die het IMF gezond vindt voor
een land met de omvang van Aruba.” Minister Oduber noemt het in het belang van Nederland dat
Aruba de overheidsfinanciën voor de lange termijn onder controle krijgt. “Wat wij sowieso doen is
nog dit jaar een eigen begrotingskamer oprichten die er op toeziet dat we vanaf 2021 een
structureel begrotingsoverschot hebben.”
De bewindsman zegt moeite te hebben gehad met de herstart van de raffinaderij. “Die ging tegen
ons groene beleid in. Ik ben er van overtuigd dat er alternatieven zijn die net zo veel bijdragen aan
de economie. San Nicolaas heeft een groot potentieel, niet alleen op het gebied van toerisme. Ik
denk aan maritieme economie, zoals de fast ferry. We zijn klaar met de raffinaderij, maar dat is mijn
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persoonlijke mening. Ook als minister vind ik dat we andere dingen met het gebied kunnen. Maar
het kabinet moet het doen met wat er nu op tafel ligt: een contract tot 2020. We zijn aan het kijken
hoe zeer we daar aan gebonden zijn en hoe serieus we Citgo nog moeten nemen.”
Oduber vindt dat er door de vorige kabinetten op het gebied van de infrastructuur grote stappen
vooruit zijn gezet. “Er is de laatste 30 jaar sowieso niet slecht geregeerd als je ziet wat Aruba sinds
de status aparte heeft bereikt.” Hij hoopt dat het huidige kabinet acht jaar de tijd krijgt om zijn hele
plan uit te voeren. “Het uitrollen van ons economisch model voor diversificatie kost meer dan 4
jaar”.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
11/4/2018 Aruba moet gas- en oliebaten gebruiken voor dichten begrotingsgat
De Tweede Kamerfractie van de VVD wil niet dat de Arubaanse regering de eventuele opbrengsten
van toekomstige gas- en oliewinning aan andere zaken besteed dan het terugdringen van het
begrotingstekort.
De gedachte van minister-president Evelyn Wever-Croes om een apart fonds op te richten waarin de
baten kunnen worden gestort is voor VVD-parlementariër André Bosman aanleiding vandaag
schriftelijke vragen te stellen aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De premier van Aruba wil met het fonds voorkomen dat gas- en oliebaten
aangewend (moeten) worden voor het aflossen van de staatsschuld. Zij wil dat de exploitatiewinsten
die het land toekomen geïnvesteerd worden in het verbeteren van het onderwijs en de
volksgezondheid.
Bosman wil van Knops horen of deze de mening van de VVD deelt dat de begroting eerst sluitend
gemaakt dient te worden en dat het begrotingstekort moet worden teruggebracht.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
12/4/2018 PVV handhaaft wetsvoorstel om criminelen terug te kunnen sturen
De PVV handhaaft haar initiatiefwetsvoorstel om in Nederland wonende criminelen afkomstig uit
Curaçao, Aruba en Sint Maarten te kunnen terugsturen, zo bevestigen de initiatiefnemers Sietse
Fritsma en Machiel de Graaf aan Arubanieuws.Nu.
Het wetsontwerp dateert van 1 oktober 2014. De Raad van State adviseerde het wetsvoorstel niet
aan de Tweede Kamer aan te bieden. Kamerfracties hadden in het kader van de schriftelijke
voorbereiding kritische vragen ingediend. Uit de antwoorden daarop van Fritsma en De Graaf blijkt
dat zij hun poging doorzetten om het wettelijk mogelijk te maken Antillianen die een misdrijf begaan
na het uitzitten van hun straf terug te sturen naar hun geboorte-eiland.
De tegenwerping dat de wet discriminerend zou zijn pareren de PVV’ers door te verwijzen naar de
landsverordeningen die Curaçao, Aruba en Sint Maarten de mogelijkheid geeft Europese
Nederlanders uit te zetten en waarvan in de praktijk ook gebruik wordt gemaakt. Zo zette Curaçao in
2013 tenminste vier Europese Nederlanders uit.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
12/4/2018 Vicepresident Raad van State: ‘Verhoudingen nog steeds niet goed’
De politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen de partners in het Koninkrijk zijn het afgelopen jaar
niet structureel verbeterd, constateert vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State in zijn
jaarverslag 2017.
“In eerdere jaarverslagen heb ik opgemerkt dat de verhoudingen niet goed waren. Nu constateer ik
dat deze niet zijn verbeterd. Ze waren al niet goed en zijn er in het afgelopen jaar niet beter op
geworden,” zegt hij in een interview met correspondent René Zwart van Arubanieuws.Nu.
Donner oppert dat de Raad van State van het Koninkrijk behulpzaam kan zijn bij het verbeteren van
de verhoudingen, zoals in het verleden enkele keren gebeurd is door een bemiddelende rol te spelen
tussen partijen. “Maar als het om de verhoudingen gaat zijn het de afzonderlijke kabinetten die daar
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verantwoordelijk voor zijn. Dat is precies de reden waarom we in het jaarverslag zeggen dat het
wenselijk is dat er een geschillenregeling komt.”
Donner heeft op basis van gesprekken aan weerszijden van de oceaan het gevoel dat men er heel
wel uit kan komen. “Maar dan zal men eerst de discussie moeten aangaan die men tot nu toe niet
heeft willen voeren: wat willen we eigenlijk? Er bestaan overigens al verschillende
geschillenregelingen waar over en weer een beroep op wordt gedaan en die ook blijken te werken.
Sint Maarten heeft dat gedaan en Curaçao zelfs twee keer. In bestuurlijke verhoudingen moet je niet
willen dat het eerst volledig tot een botsing komt om achteraf te kijken of er fouten zijn gemaakt. Als
dat het geval is, moet je opnieuw beginnen en zou je opnieuw een botsing kunnen krijgen.”
Een punt van zorg noemt hij het verwijt van Caribische kant dat Nederland er al snel op wijst dat
problemen ‘jullie eigen verantwoordelijkheid zijn’. “Maar omgekeerd is evenzeer het geval. Landen
die zeggen: ‘Luister, dit is een autonome beslissing, bemoei je er niet mee.’ En als het dan misgaat,
zeggen: ‘Waarom heb je er niet voor gezorgd dat het niet mis is gegaan’. Dat levert ongemakkelijke
situaties op. Daarom heb ik vaker gezegd: begin nou niet steeds over autonomie.”
(Bron: Arubanieuws.Nu)
13/4/2018 Arends (AVP): ‘Grote zorgen over financieel beleid kabinet’
Statenlid Richard Arends van oppositiepartij AVP heeft geen goed woord over voor de
ontwerpbegroting van het kabinet Wever-Croes. De eerste begroting van het nieuwe kabinet
bevestigt de grote bezorgdheid van de AVP-fractie omtrent het financieel beleid voor de komende
jaren, zegt hij.
“Iedereen kan met ons vaststellen dat de goederen en diensten met meer dan 11 miljoen stijgen
vergeleken met vorig jaar en dat deze kosten structureel zullen blijven toenemen gedurende de
komende vier jaren.” Arends, die in het vorige kabinet minister was, wijst voorts op het aannemen
van honderd extra werknemers door de regering.
Werd de AVP-regering met name door de MEP verweten gaten in de begroting te dichten met
incidentele inkomsten, het huidige kabinet doet niet anders, vindt het Statenlid: door extra
dividenduitkeringen van de overheidsbedrijven en het aansprekend van de reserves van de ATA. Het
steekt hem dat Nederland een begrotingstekort voor dit jaar van 3% toestaat terwijl in de
Landsverordening Aruba financieel toezicht wordt uitgegaan van een overschot van 0,5%.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
23/4/2018 ‘Militair avonturisme is reële bedreiging’
Militair avonturisme vormt een reële bedreiging voor Curaçao, Aruba en Bonaire, waarschuwt
luitenant-generaal der mariniers b.d. Rob Verkerk. De oud-brigadegeneraal sprak vandaag tijdens
een door de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken belegde hoorzitting ter
voorbereiding op een debat met minister Stef Blok over de buitenland- en veiligheidsstrategie van
het Koninkrijk. Verkerk was als ex-Commandant der Zeekrachten een van de experts met wie de
commissieleden wensten te spreken.”
“In het Caribisch gebied speelt vooral de onstabiele situatie in buurland Venezuela een rol. Naast
massale vluchtelingenstromen richting de Benedenwindse Eilanden kan dit ook leiden tot militair
avonturisme. Dit is een bedreiging voor de bevolking en de economie van dit voor Nederland
belangrijke, overzeese rijksdeel waarvan Nederland de verantwoordelijkheid draagt voor de externe
verdediging”, aldus Verkerk.
De marineman wees de Kamerleden erop dat het kunnen terugvallen op bondgenoten in het
Caribisch gebied door het ontbreken van een internationale veiligheidsstructuur in die regio ‘minder
vanzelfsprekend’ is dan in Europa. “Als onderdeel van ‘Voorkomen, Verdedigen en Versterken’ is het
belangrijk dat Nederland over een geloofwaardige afschrikking beschikt of hieraan bijdraagt. Van de
aanwezigheid van een patrouilleschip in de West gaat bijvoorbeeld een andere uitstraling uit dan
van een fregat of alleen al het dreigen met de aanwezigheid van een onderzeeboot”, hield Verkerk
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de commissie voor. “Andere landen die te hulp kunnen schieten zullen in ieder geval verwachten dat
Nederland ook haar eigen verantwoordelijkheid neemt.”
(Bron: Arubanieuws.Nu)
30/4/2018 Knops: Aruba beslist zelf over bestemming olie- en gasbaten, maar er is ook zorg
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan de
Arubaanse regering dwingend op te leggen de eventuele opbrengsten van olie- en gaswinning aan te
wenden voor het verlagen van de overheidsschuld.
Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) had de bewindsman gevraagd of hij het ermee eens is dat
Aruba eerst de begroting sluitend moet maken alvorens olie- en gasbaten aan andere zaken te
besteden dan de vermindering van de staatsschuld die dit jaar tot ruim boven de 4 miljard gulden
oploopt.
,,De politieke keuze wat te doen met eventuele revenuen uit olie en gas is aan het land Aruba. Wel
deel ik de zorgen over de staat van de overheidsfinanciën, in het bijzonder de hoge overheidsschuld
die dient te worden teruggedrongen en het niet hebben van een meerjarige sluitende begroting. In
mijn gesprek met de minister van Financiën mevrouw Ruiz-Maduro op 22 maart heb ik deze zorgen
kenbaar gemaakt en heb ik haar gevraagd zo snel mogelijk te komen met een begroting welke
voldoet aan de aanbevelingen van het College Aruba financieel toezicht (CAft)”, antwoordt Knops
vandaag.
De bewindsman geeft aan dat er met de regering van Aruba wordt gesproken ‘over de vormgeving
van het financieel toezicht na 2018 met het oog op het bereiken van duurzame overheidsfinanciën
en het terugdringen van de overheidsschuld’.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
* * * *
Op onze website treft u meer informatie aan: www.genootschapnederlandaruba.nl.
U treft daarop ook diverse links aan naar websites over Aruba.
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