GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA
NIEUWSBRIEF

Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!
Hierbij ontvangt u de mei-editie van de Nieuwsbrief van het Genootschap Nederland-Aruba.
Met deze selectie van berichten willen wij u informeren over ontwikkelingen die ons
Genootschap aangaan. Omwille van de actualiteit begint de Nieuwsbrief met een kort
verslag van de lezing van de minister-president van Aruba, mevrouw mr. Evelyn WeverCroes. Het bestuur wenst u veel leesplezier.
= = = = = = = = =
31/5/2018 Minister-president Evelyn Wever-Croes bij Genootschap Nederland-Aruba:
‘Ik geloof in het Koninkrijk en in samenwerking’
‘Ik geloof in het Koninkrijk en in samenwerking.’ Dit zei de Arubaanse minister-president
mevrouw mr. Evelyn Wever-Croes afgelopen donderdag (31/5/2018) in Nieuwspoort. Zij
sprak op uitnodiging van het Genootschap Nederland-Aruba. Zo’n 125 leden en genodigden
waren bij haar lezing aanwezig.
De premier, die welkom werd geheten door voorzitter Nico van Grieken van het
Genootschap, benadrukte dat Aruba zijn uitdagingen zélf en met daadkracht zal aanpakken.
Zij schetste de contouren van een financieel- en sociaaleconomisch beleid dat Aruba in staat
moet stellen om op eigen kracht de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Zonder die
sanering kunnen wij onze uitdagingen niet aan. “Wij vragen niet om geld, maar wel om
ruimte en tijd een noodzakelijke en verantwoorde sanering uit te voeren.”
Sociale uitdagingen
De minister-president stond ook stil bij de sociale uitdagingen van Aruba. Zij vertelde over
het tragische voorval van enkele maanden geleden, kort na het aantreden van haar kabinet,
waarbij twee jongetjes omkwamen als slachtoffer van huiselijk geweld. “Aruba staat ook
voor dit soort complexe uitdagingen. De aanpak daarvan duldt geen enkel uitstel meer.”
De premier, die sinds november 2017 een coalitie leidt van drie Arubaanse partijen (MEP,
POR en RED), sprak voor de eerste maal in haar politieke carrière in Nederland. Zij
benadrukte dat Aruba op een positieve wijze met zijn uitdagingen wil omgaan. Maar, zo
waarschuwde zij, ‘als er iets in Venezuela mocht gebeuren, dan zal Aruba eerder duizenden
vluchtelingen moeten opvangen dan vijfhonderd. “Venezuela ligt zeer gevoelig bij ons. De
crisis daar raakt ons allen. Iedereen kent wel iemand die daar woont.”
Staatsschuld aanpakken
Minister-president Wever-Croes had al eerder aangegeven (in Arubanieuws.Nu) dat de
financiële situatie van Aruba slecht is en dat de controle door het parlement en het College
financieel toezicht heeft gefaald. “Aruba heeft geen hulp van Nederland nodig om zijn
begroting zelf weer in evenwicht te brengen”.
In haar lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba ging zij hier nader op in. “Wij sturen
aan op een beleid dat in 2020 tot een surplus op de begroting zal leiden. Op die manier

1

willen wij bereiken dat de staatsschuld, die in de afgelopen jaren meer dan is verdubbeld tot
90 procent van het Bruto Nationaal Product, in de eerste tien jaar wordt teruggebracht tot
70 procent en in de volgende tien jaar tot 50 procent. Dat is verreweg de grootste uitdaging
voor Aruba.’
Vertrouwen herwinnen
Om de overheidsfinanciën weer in gerede te brengen bepleit zij verlaging van de kosten
voor overheidspersoneel, de aanpak van overheidsNV’s, meer integriteit bij openbare
aanbestedingen, een tijdelijke crisisheffing en een eenvoudiger en rechtvaardiger
belastingstelsel. “Aldus willen wij bereiken dat wantrouwen verdwijnt en plaatsmaakt voor
vertrouwen. Wij moeten elkaar weer vertrouwen, in Aruba en in Nederland’.
Nieuwe kansen
Zij schetste een Aruba dat op zoek wil gaan naar nieuwe kansen. “Ons toerisme draait
prima, maar het is onze enige echte economische pijler. Sinds de sluiting van de
olieraffinaderij in 2009 weten wij dat we daarop niet volledig meer kunnen rekenen”.
Mocht blijken dat de raffinaderij niet levensvatbaar meer is, dan sluit de minister-president
niet uit dat er een nationale raadpleging wordt gehouden om gezamenlijk de toekomst van
Aruba te bepalen en de economie te diversificeren, bijvoorbeeld door te investeren in
landbouw en veeteelt. “Aruba zal daar dan de randvoorwaarden voor moeten bieden.”
(Bron: Genootschap Nederland-Aruba)
1/5/2018 MIVD waarschuwt voor heimelijke activiteiten buitenlandse mogendheden
De Caribische delen van het Koninkrijk kunnen doelwit zijn van ‘heimelijke activiteiten’ van
buitenlandse mogendheden, waarschuwt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD) in zijn jaarverslag. MIVD en AIVD vergaren in een gezamenlijk Team Caribisch Gebied
informatie over de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
De situatie in Venezuela wordt ‘zorgelijk’ genoemd. ‘Het land is ten prooi gevallen aan de
combinatie van een politieke en sociaaleconomische crisis. Venezuela raakt internationaal
steeds geïsoleerder. Verwacht wordt dat de negatieve trends in 2018 aanhouden. De
instabiele situatie heeft een negatief effect op de regionale veiligheidssituatie. Vanwege de
potentiële uitstralingseffecten blijven de MIVD en AIVD de ontwikkelingen nauwlettend
volgen.’
(Bron: Arubanieuws.Nu)
3/5/2018 Universiteit van Aruba werkt samen met Nyenrode Business
De Universiteit van Aruba en Nyenrode Business Universiteit werken samen. In september
begint de post-bachelor Controlling-opleiding op Aruba.
‘Aruba wil meer volwaardige opleidingen en vervolgopleidingen aanbieden. Controlling is
een vakgebied waar veel behoefte aan is op dit moment, dus is Nyenrode een geschikte
samenwerkingspartner’, aldus Selma Spaas, Head of Program Controlling van Nyenrode.
De opleiding heeft dezelfde opzet en inhoud als in Nederland. Het studieprogramma is
breed opgezet met financiële, bestuurlijke en ondersteunende vakken. Na afronding zijn de
controllers in staat om geldstromen efficiënt te beheersen en het bestuur van de organisatie
van doordachte adviezen te voorzien.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
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4/5/2018 Nederland stemt in met voordracht Venezolaanse consul-generaal
Nederland heeft ingestemd met de voordracht van de omstreden oud-generaal Carlos Mata
Figueroa als consul-generaal voor Venezuela op Aruba. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft dat de autoriteiten in Caracas deze week schriftelijk meegedeeld.
Figueroa was van 2010 tot 2012 in de regering van president Hugo Chávez minister van
Defensie en is thans gouverneur van Isla Margarita. Hij wordt in verband gebracht met
internationale cokehandel en is een van de kopstukken uit de kring van president Nicolás
Maduro tegen wie persoonlijke sancties zijn uitgevaardigd door de VS.
(Bron: Arubanieuws.Nu)
9/5/2018 Oud-minister Henk Kamp benoemd tot lid CAft
Henk Kamp wordt per 1 augustus 2018 lid van het College Aruba financieel toezicht (CAft).
Hij is benoemd voor een periode van drie jaar. Kamp volgt mevrouw Sybilla Dekker op in het
CAft. De regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben ingestemd met de
benoeming.
De heer Kamp was achtereenvolgens minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (2002-2003), van Defensie (2002-2007), van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (2010-2012) en van Economische Zaken (2012-2017). Hij heeft van 1
januari 2009 tot oktober 2010 als commissaris gediend voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
(Bron: Arubanieuws.nu)
11/5/2018 Premier Evelyn Wever-Croes vertegenwoordigt Nederland bij inauguratie
president Alvarado van Costa Rica
De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes heeft het Koninkrijk der Nederlanden
vertegenwoordigd bij de inauguratie van Carlos Alvarado Quesada (38) als de nieuwe
president van Costa Rica. De premier bevestigde bij het overbrengen van de gelukwensen
namens de koninkrijksregering de goede verstandhouding van het Koninkrijk met het
Centraal-Amerikaanse land.
(Bron: Arubanieuws.nu)
12/5/2018 Arubahuis verkast in Den Haag naar Lange Voorhout
Een statig rijksmonument aan het Lange Voorhout in Den Haag gooit hoge ogen om het
nieuwe Arubahuis te worden. Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba is
sinds de regeringswisseling in november op zoek naar een alternatief voor de huidige
kantoorvilla aan de Schimmelpennincklaan. Daar is ook toeristenbureau ATA gevestigd. Het
uit 1836 stammende ‘Huygenshuis’ aan het Lange Voorhout ligt op loopafstand van het
Binnenhof, ministeries en het Centraal Station.
(Bron: Arubanieuws.nu)
15/5/2018 Cft heeft twijfels over hardheid begroting Aruba
Het College financieel toezicht is er niet van overtuigd dat Aruba het tekort over 2018 onder
de toegestane 3 procent weet te houden. Er bestaan twijfels over de hardheid van de bijna
40 miljoen gulden die het kabinet Wever-Croes aan onder meer dividendinkomsten opvoert
in de begroting. Minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro heeft 10 miljoen van het
toeristenbureau ATA ingeboekt, 8 miljoen van Utilities en nog eens 6 miljoen van Refineria
di Aruba.
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In een brief van Cft-voorzitter Raymond Gradus wordt de minister verzocht deze
opbrengsten te onderbouwen door het overleggen van een instemmingsbesluit van de
aandeelhoudersvergadering van de genoemde organisaties. Ook wil het Cft de
jaarrekeningen over de afgelopen jaren van de organisaties inzien om er achter te komen of
zulke grote afdrachten wel verantwoord zijn in het licht van hun eigen financiële situatie.
Het Cft wil ook horen hoe de beloofde verlaging van personeelskosten kan worden
waargemaakt als tegelijkertijd deskundigen worden aangetrokken in het kader van het
Sociaal Crisisplan. Slaagt het kabinet er niet in de kritische vragen van het Cft overtuigend te
beantwoorden dan kan Aruba een aanwijzing van de Rijksministerraad krijgen.
(Bron: Arubanieuws.nu)
16/5/2018 Algemene Rekenkamer: toezicht op financiën onvoldoende effectief
De Algemene Rekenkamer vindt dat het financieel toezicht op de Caribische delen van het
Koninkrijk ernstig tekortschiet en dringt er bij het kabinet op aan maatregelen te nemen om
de effectiviteit te vergroten.
Dit blijkt uit onderzoek door de Rekenkamer in het kader van de jaarlijkse
Verantwoordingsdag naar het jaarverslag van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De
Rekenkamer noemt de financiële situatie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zorgelijk. ‘Om
een duurzame financiële overheidshuishouding te bewerkstelligen is een stelsel van
financieel toezicht ingericht. Gezien de verslechterende financiële situatie op de meeste
eilanden en de lage kwaliteit van het financieel beheer kunnen vraagtekens worden gezet
bij de effectiviteit van het huidige toezicht. We bevelen aan het financieel toezicht te
evalueren en op basis van de uitkomsten zo nodig maatregelen te nemen om de effectiviteit
van dit toezicht te vergroten.’
Namens staatssecretaris Raymond Knops zegt minister Kajsa Ollongren de kritiek te kunnen
plaatsen. ‘De ervaring leert dat de eilanden veel moeite hebben met goed financieel beheer,
zeker als er sprake is van frequente bestuurswisselingen. Er is veel ruimte voor verbetering
en dat vraagt constant aandacht. Met Aruba ben ik momenteel in het gesprek over de
toekomst van het financieel toezicht. De zorgwekkende financiële situatie van Aruba en de
hoge staatsschuld (90% bbp) onderstrepen de urgentie van dit overleg.’
(Bron: Arubanieuws.nu)
16/5/2018 Slavenregisters Aruba later dit jaar open
De slavenregisters van Aruba zouden vorig jaar online komen, maar dat is niet gelukt
vanwege ingrijpende werkzaamheden aan de digitale infrastructuur en de ontwikkeling van
een nieuwe website, aldus het Nationaal Archief in Nederland. De nieuwe deadline is dit
jaar.
Samen met historicus Okke ten Hove werkte Sjoerd Meijer, die op Aruba opgroeide, de
afgelopen jaren aan het verzamelen en digitaliseren van 489 namen van tot slaaf gemaakte
mensen en hun eigenaren op Aruba. Dat deden ze onbetaald en in hun vrije tijd.
Door ingrijpende werkzaamheden lukte het niet om de registers online te publiceren. “Aan
het begin van het jaar is de website van het Nationaal Archief deels vernieuwd, maar aan de
presentatie van de collectie op de nieuwe website nationaalarchief.nl wordt nog hard
gewerkt”, zegt Veronique Vos – projectleider digitalisering – van het Nationaal Archief.
Zodra de slavenregisters van Aruba aan de bestaande registers op Gahetna.nl toegevoegd,
wordt het vinden van tot slaaf gemaakte mensen en slavenhouders een kwestie van het
invullen van een achternaam. Vos: ‘Je krijgt dan informatie over geslacht, leeftijd en op
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welke plantage de persoon zich bevond. Ook over de godsdienst en of het om een
slaveneigenaar of om een tot slaaf gemaakt persoon gaat.’
(Bron: Arubanieuws.nu)
16/5/2018 ATA houdt Aruba Tourism Conference Aruba (ATCA
De Aruba Tourism Authority houdt dit jaar nogmaals de Aruba Tourism Conference Arubaconferentie. ATCA2018 is op 15 mei van start gegaan met een receptie in het Hilton Aruba
Caribbean Resort & Casino. De conferentie gaat 16 mei officieel van start met een welkom
door vertegenwoordigers van ATA, AHATA en Aruba Airport Authority.
Belangrijke onderwerpen voor dit jaar zijn: ATA’s Strategic Direction voor 2018; De grote
afbeelding, Gateway 2030 Expansion Projects door de Aruba Airport Authority, Evolution of
the North America Creative Campaign en tot slot Authentic Aruba: A first view on the
Strategic & Creative Evolution door The Concept Farm, Aruba’s reclamebureau in de VS.
Dit jaar zullen 50 strategische partners van de Noord-Amerikaanse markt de ATCA bijwonen.
Deelnemers zijn touroperators, lokale en internationale luchtvaartmaatschappijen, hoteliers
die Aruba op de Noord-Amerikaanse markt vertegenwoordigen, evenals lokale deelnemers,
met name het ATA-team. Het belangrijkste doel van de conferentie is de mogelijkheid te
bieden om het merk Aruba verder te versterken bij de belangrijkste partners in de
toeristische sector, om onze toeristische markt uit te breiden.
(Bron: Arubanieuws.nu)
16/5/2018 Ook Aruba getroffen door beslaglegging bezittingen PdVSA
Na Curaçao, Bonaire en Sint Eustatius is nu ook Aruba getroffen door beslaglegging op
bezittingen van PdVSA. In opdracht van het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips heeft
de deurwaarder de hand gelegd op twee tankers die olie kwamen afleveren.
Dat gebeurde maandagavond, enkele uren nadat minister-president Evelyn Wever-Croes
verklaarde dat Aruba geluk had gehad omdat een poging tot beslaglegging in het weekeinde
was verhinderd. Tegelijkertijd waarschuwde ze ervoor dat ConocoPhilips niet zou opgeven.
Citgo Aruba die de raffinaderij in San Nicolas huurt van de Arubaanse overheid is naar de
rechter gestapt om de beslaglegging ongedaan te maken. De olie waarop beslag is gelegd
zou geen eigendom zijn van PdVSA, maar van Citgo Aruba. Citgo is de Amerikaanse dochter
van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij. Ook de Curaçaose overheid doet een beroep
op de rechter om het beslag dat de Isla-raffinaderij dreigt lam te leggen, opgeheven te
krijgen.
(Bron: Arubanieuws.nu)
17/5/2018 Minister Blok blijft bij akkoord over aanstelling Figueroa
Koninkrijksminister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ziet ‘momenteel’ geen reden om zijn
besluit akkoord te gaan met de aanstelling door Venezuela van oud-generaal Carlos Mata
Figueroa tot consul-generaal op Aruba terug te draaien.
Dat antwoordt de bewindsman op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Raymond
de Roon en Machiel de Graaf (beiden PVV). Die vinden dat Nederland geen buitenlandse
diplomaten moet toelaten die in opspraak zijn. Mata Figueroa was minister van Defensie in
de regering van voormalig president Hugo Chávez. Ook wordt hij in verband gebracht met
internationale cocaïnehandel.
‘De verdragsrechtelijke afspraken voor het accepteren van buitenlandse diplomaten
verschillen met betrekking tot verschillende diplomatieke posities, bijvoorbeeld
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ambassadeur, consul, overige diplomatieke staf. Met het oog op effectieve internationale
betrekkingen is het gebruikelijk dat de ontvangende staat slechts om zwaarwegende
redenen een kandidatuur weigert. Dit is ook het Nederlandse beleid’, aldus Blok.
De minister wijst er op dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn – zoals een
veroordeling voor ernstige strafbare feiten – die de toelating van Figueroa in de weg staan.
Volgens hem komt de Venezolaan ook niet voor op de Specially Designated Nationals and
Blocked Persons-lijst van de Treasury Department van de Verenigde Staten.
De Roon en De Graaf zijn van mening dat ‘de reputatie van Aruba en dus ook van het
Koninkrijk der Nederlanden als draaischijf in de internationale drugshandel’ door de kwestie
wordt bevestigd. Minister Blok is het daar niet mee eens: ‘Dat Aruba de reputatie heeft te
fungeren als draaischijf in de internationale drugshandel is mij niet bekend.’
(Bron: Arubanieuws.nu)
18/5/2018 Arubaanse premier vindt Nederlandse regering onverschillig en irritant
Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba heeft uitgehaald naar de Nederlandse regering die
ze ‘onverschillig en irritant’ vindt. Dat zegt de bewindsvrouw in een vraaggesprek met NRC
Handersblad. Aanleiding voor de verwijten is het in haar ogen gebrek aan steun vanuit Den
Haag bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen die in gammele bootjes de wijk nemen
naar Aruba en Curaçao. Tegenover de 326 die de Kustwacht in 2017 heeft onderschept
staan vele duizenden die het wel is gelukt de eilanden te bereiken.
Nederland wil niet meehelpen bij de opvang, aan alles hangt een prijskaartje, vindt zij.
‘Alleen van het ministerie van Defensie krijgen we hulp bij de logistiek.’ Het bezoek dat
minister Stef Blok aan Caracas bracht om de grensblokkade naar de eilanden beëindigd te
krijgen doet de premier af als een ‘show’ waarvoor ze heeft bedankt om er aan mee te
doen. De premier heeft kort na verschijning afstand genomen van het interview.
21/5/2018 Papiamento 15 jaar officiële taal op Aruba
Op 21 mei 2003, vijftien jaar geleden., accepteerde de regering van Aruba
de Landsverordening officiële talen om het Papiamento samen met het Nederlands als
officiële taal te erkennen. Papiamento is voor 70% van de Arubaanse bevolking de
moedertaal.
Om deze belangrijke datum te herdenken en te vieren organiseerde de stichting ‘Lanta
Papiamento’ in samenwerking met Departamento di Cultura, Departamento di Educacion,
Fundacion Museo Arubano, Cosecha, IPA, Muchila Creativo, Fundacion Promove Cultura,
Biblioteca Nacional, Grupo Corector di Papiamento, Fundacion Rancho, Stimaruba en
vrijwilligers een aantal evenementen.
(Bron: overheid Aruba)
21/5/2018 Landsverordening crisisheffing aangeboden aan Staten van Aruba
Afgelopen week is de landsverordening ter invoering van de aangekondigde crisisheffing en
andere fiscale voorzieningen aan de Staten van Aruba aangeboden. De wet regelt een groot
deel van de 130 miljoen florin aan additionele inkomsten die de regering voor 2018 heeft
begroot, bestaande uit o.m. de BBO en BAZV verhoging.
De reikwijdte van deze ‘coalitieheffing’ heeft gevolgen voor de koopkracht van gezinnen,
gepensioneerden, kleine ondernemers en zelfstandigen. De AVP-fractie heeft de
Statenvoorzitter verzocht om consultatierondes met de sociale partners in te plannen
alvorens deze wet wordt behandeld.
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Een volledige compensatie voor de effecten van de lastenverzwaring voor werknemers in de
private sector, voor ambtenaren, bijstandtrekkers en het midden- en kleinbedrijf blijft uit.
De pensionado met een maandelijks inkomen van 2500 florin gaat weliswaar met 100 florin
vooruit door de verlaging van de AZV-premie, maar gaat tegelijkertijd met hetzelfde bedrag
achteruit door het wegvallen van zijn reparatietoeslag. De gepensioneerde betaalt de door
de regering aangekondigde compensatie zelf en zijn koopkracht gaat nog meer achteruit
met de verhoging van de BBO en de BAZV. ‘Schandalig’, vindt Statenlid Richard Arends
(AVP). ‘Met deze wet wordt de reparatietoeslag van bijna 10.000 gepensioneerden
ingetrokken.’ Vanaf 1 juli zal ook BBO en BAZV betaald moeten worden op telefoonkaartjes,
pensioen- en levensverzekeringen die voorheen vrijgesteld waren. Naast het prijsverhogend
effect van deze ‘coalitieheffing’ worden dit jaar hogere benzine-, water- en energieprijzen
verwacht zonder enige compensatie om het prijseffect te mitigeren.
(Bron: Arubanieuws.nu)
23/5/2018 Bosman neemt geen genoegen met antwoord Knops
Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) neemt geen genoegen met het antwoord van
staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
bewindsman gaf aan dat hem het aantal illegaal op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijvende
Venezolanen niet bekend is. In een nieuwe serie schriftelijke vragen confronteert het
Kamerlid de bewindsman met cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR die
melding maakt van 20.000 Venezolanen op Aruba en 5.000 op Curaçao.
Bosman wil van Knops weten of hij bij de UNHCR navraag heeft gedaan hoe men tot deze
schatting is gekomen en of hij bereid is die over te nemen. Directe aanleiding om opnieuw
vragen te stellen is het interview met de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes
in de NRC waarin zij de vrees uitsprak dat Aruba een ‘tweede Syrië’ wordt’ en een ‘massale
influx’ van bootmigranten verwacht.
‘Weet u of zij, gezien de commotie rondom dit interview, de uitspraken in kwestie echt
heeft gedaan? Zo ja, hoe beoordeelt u deze? Herkent u tevens het in het artikel geschetste
beeld dat Aruba kampt met een uit de toestroom van Venezolanen volgende toename aan
wapens en criminaliteit?’ Wever-Croes heeft verklaard niet correct door de NRC te zijn
geciteerd.
(Bron: Arubanieuws.nu)
23/5/2018 Nederland erkent uitslag Venezolaanse presidentsverkiezingen niet
Nederland en de andere landen van het Koninkrijk erkennen de uitslag van de
presidentsverkiezingen in Venezuela van afgelopen zondag niet, zo heeft minister Stef Blok
vandaag in een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
verklaard. ‘Er was geen sprake van vrije en onafhankelijke verkiezingen’, aldus de
bewindsman.
Blok beoordeelde de situatie in het buurland als ‘onthutsend, schrijnend en
hartverscheurend’. Hij noemde Venezuela een interessante case voor economen om te zien
hoe een economie door mismanagement in de vernieling wordt geholpen. Ten aanzien van
de verwachte stroom vluchtelingen herhaalde de minister wat staatssecretaris Raymond
Knops eerder deze week heeft gezegd: Nederland is bereid Curaçao en Aruba bij te staan
met expertise, maar de landen blijven zelf verantwoordelijk voor de toelating en uitzetting
van vreemdelingen.
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Blok verwacht van de landen dat zij asielaanvragen zorgvuldig behandelen, maar gaat er
vanuit dat het overgrote deel van de Venezolanen niet in aanmerking komt voor asiel omdat
zij economische motieven hebben en dat landen het recht hebben ze terug te sturen. De
bewindsman waagde zich niet aan het noemen van aantallen Venezolanen die nu al illegaal
op de eilanden verblijven.
Gevraagd om een reactie op de verwijten van minister-president Evelyn Wever-Croes van
Aruba aan het adres van Nederland wees hij er op dat zij een rectificatie heeft verstuurd. Hij
weersprak met klem dat het toelaten van een omstreden consul op Aruba verband zou
houden met de opheffing van de grensblokkade.
(Bron: Arubanieuws.nu)
26/5/2018 Regering Aruba wil CAft-vertegenwoordiger vervangen
De Arubaanse regering wil haar vertegenwoordiger in het College Aruba financieel toezicht,
Robert Croes, vervangen. Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft tegenover NoticiaCla
verklaard dat ‘het tijd is’. De premier spreekt geluiden tegen dat partijpolitieke motieven
een rol spelen.
Croes (1944) werd door de vorige regering voorgedragen toen Nederland in 2015 afdwong
dat Aruba in navolging van Curaçao en Sint Maarten onder onafhankelijk financieel toezicht
zou worden geplaatst. Op 1 augustus loopt zijn termijn van 3 jaar af.
(Bron: Arubanieuws.nu)
30/5/2018 Alice van Romondt onderscheiden met Zilveren Anjer
De Arubaanse Alice van Romondt heeft in het Koninklijk Paleis op de Dam uit handen van
prinses Beatrix de Zilveren Anjer ontvangen. Zij kreeg de prestigieuze onderscheiding voor
haar bijzondere bijdrage ter bevordering van de cultuur, de literatuur en de kunsten op
Aruba.
‘Niet alleen initieert en realiseert zij belangwekkende projecten, zij speelt hierin ook altijd
een verbindende rol. Dankzij de toewijding van Alice van Romondt zijn eigentijdse culturele
uitingen tot bloei gekomen en blijft het culturele erfgoed van Aruba bewaard voor
toekomstige generaties’, aldus de motivatie voor de toekenning.
De Zilveren Anjer is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt sinds 1950
jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de
cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.
(Bron: Arubanieuws.nu)
30/5/2018 Financiën Aruba liggen op schema
De Arubaanse regering lijkt de overheidsfinanciën min of meer onder controle te hebben.
Op basis van de resultaten over het eerste kwartaal ligt het Kabinet Wever-Croes op schema
om over het gehele jaar binnen de begroting – een tekort van 150 miljoen – te blijven. Dat
bevestigt voorzitter Raymond Gradus van het College Aruba financieel toezicht in een brief
aan minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro.
Het tekort over de eerste de drie maanden bedraagt 0,6%. ‘Het CAft constateert dat op
basis van de cijfers Aruba vooralsnog op schema ligt om in 2018 uit te komen op een
maximaal tekort van 3,0%, zoals opgenomen in de vastgestelde begroting’, aldus Gradus.
Om aan deze norm te voldoen is het noodzakelijk dat de aangekondigde
inkomstenverhogende maatregelen tijdig en volledig worden doorgevoerd. De Staten
hebben daar vorige week het groene licht voor gegeven.
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Het CAft ziet het realiseren van een tekort in 2018 lager dan 2017 als een ‘minimale eerste
stap’ richting houdbare overheidsfinanciën. Gradus wijst er op dat de overheidsschuld
vooralsnog aanzienlijk oploopt. Die bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 4,2
miljard gulden ofwel 86%. De financieringsbehoefte van Aruba is dit jaar 487 miljoen,
waarvan 337 miljoen bestaat uit de herfinanciering van vervallende leningen en 150 miljoen
ter dekking van het verwachte financieringstekort.
Om nieuwe leningen aan te gaan heeft Aruba de goedkeuring van de Rijksministerraad
nodig. Nederland is bereid mee te werken als er afspraken kunnen worden gemaakt over
verlenging van het financieel toezicht - eind dit jaar loopt dit af. Niet uitgesloten is dat Den
Haag de onderhandelingen gebruikt om een reductie van het ambtelijk apparaat af te
dwingen. Aruba heeft zo’n 1.000 tot 1.500 ambtenaren meer in dienst dan nodig wordt
geacht. Het CAft dringt al jaren aan op het verlagen van de personeelsuitgaven. Onder de
Kabinetten Eman I en II zijn deze verder gestegen.
(Bron: Arubanieuws.nu)
30/5/2018 Minister-president Wever-Croes op audiëntie bij Koning Willem-Alexander
Minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba is tijdens haar werkbezoek aan Nederland
op audiëntie geweest bij Koning Willem-Alexander. Ook heeft zij in het Torentje met haar
ambtgenoot Mark Rutte gesproken.
Zij benutte haar bezoek aan Nederland voorts om het debat bij te wonen van de Tweede
Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken met minister Stef Blok en staatssecretaris
Raymond Knops over de situatie in Venezuela. Na afloop sprak de premier met beide
bewindslieden na. Ook heeft ze bezoeken gebracht aan bedrijven op het gebied van
innovatie en energie.
Morgenmiddag geeft Wever-Croes op uitnodiging van het Genootschap Nederland-Aruba
een lezing onder de titel ‘Hoe Aruba de uitdagingen zélf en met daadkracht aanpakt’ in het
Haagse pers- en politiek debatcentrum Nieuwspoort.
(Bron: Arubanieuws.nu)
30/5/2018 ‘Vraagstuk illegale Venezolanen door vreemdelingenbeleid Aruba en Curaçao’
Niet de actuele situatie in Venezuela is oorzaak van de problematiek van ‘illegale’
Venezolanen waarmee Curaçao en Aruba kampen, maar het vreemdelingenbeleid dat beide
landen al decennia voeren. Dat zei staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties vandaag in het debat met de Tweede Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken over de onrust in Venezuela en de gevolgen voor de ABC-eilanden.
De aanwezigheid van, naar schatting van de autoriteiten in Willemstad en Oranjestad, vele
duizenden Venezolanen staat in grote mate los van de huidige crisis. ‘De meesten waren er
al. De afgelopen jaren geven geen dramatische stijging te zien’, aldus Knops die benadrukte
dat de opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen een landsaangelegenheid is en blijft.
De bewindsman wilde de overlast die de landen ondervinden niet bagatelliseren en
herhaalde dat Nederland bereid is ondersteuning te leveren als de landen daar om
verzoeken. Curaçao heeft dat gedaan en gekregen, Aruba heeft vooralsnog geen bijstand
gevraagd. Daarnaast, zo zei Knops, wordt met de landen overlegd over scenario’s voor het
geval er toch een massale toestroom op gang zou komen.
Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is het eens met het beleid van de landen om
Venezolanen, van wie vast komt te staan dat zij niet in aanmerking komen, voor asiel terug
te sturen. Hij verklaarde zich voorstander van het uitbreiden van sancties in EU-verband als
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reactie op de gemanipuleerde herverkiezing van president Nicolás Maduro. De maatregelen
zullen gericht zijn op hoge functionarissen uit het regime in Caracas en niet – zoals de
sancties van de VS wel doen – de bevolking schaden. De bewindsman gaf aan de dialoog
met Venezuela in stand te willen houden ‘want het is wel onze grootste buurman’.
(Bron: Arubanieuws.nu)
31/5/2018 Minister Grapperhaus: ‘Veel tekortkomingen betreffen landsaangelegenheden’
Veel van de geconstateerde tekortkomingen betreffen landsaangelegenheden, zegt minister
Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld
naar aanleiding van kritiek van een onafhankelijke evaluatiecommissie op het functioneren
van de rechtshandhaving in de Caribische delen van het Koninkrijk.
Het gaat onder meer over ontoereikende budgetten en structurele onderbezetting van de
politiekorpsen. De bewindsman zegt de Kamer toe de aanbevelingen van de commissie
tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) van juli te zullen bespreken met zijn
ambtgenoten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
De constatering van de commissie dat de aanvoer van nieuwe politieagenten wordt
belemmerd door de taaleisen die worden gesteld aan toelating tot de opleiding pareert
Grapperhaus door er op te wijzen dat de minimumnormen door de landen gezamenlijk zijn
vastgesteld. ‘Het College van Korpschefs heeft hiermee ingestemd, waarna ook de ministers
van Justitie in het JVO hiermee hebben ingestemd’, aldus de minister.
(Bron: Arubanieuws.nu)
* * * *
Zie ook onze website www.genootschapnederlandaruba.nl.
U treft daarop diverse links aan over Arubaanse aangelegenheden.
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