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GENOOTSCHAP  
NEDERLAND - ARUBA 

 
NIEUWSBRIEF  

 

 
Geachte deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba, geachte lezer!  
 
Hierbij ontvangt u de september-editie van de Nieuwsbrief van het Genootschap 
Nederland-Aruba: een selectie van ingekorte berichten waarmee wij u informeren over 
actuele ontwikkelingen die voor u en voor ons genootschap relevant kunnen zijn.  
U heeft ook de uitnodiging ontvangen voor onze Jaarlijkse Bijeenkomst 2018 op 17 
november. Voor het eerst kunt u zich daar digitaal voor aanmelden. Dat gebeurt 
inmiddels in groten getale. Wij verwelkomen u graag.  
Het bestuur wenst u veel leesplezier. 
Nico van Grieken, voorzitter  
 

=  =  =  =  =  =  =  =  = 
 
5/9/2018 Ministers Aruba en Curaçao met minister-president Rutte naar Colombia 
De ministers Steven Martina van Economische Ontwikkeling van Curaçao en Xiomara Ruiz-
Maduro van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba vergezellen minister-
president Mark Rutte tijdens een handelsmissie naar Colombia. Van 25 tot 29 november worden 
Bogotá, Medillin, Cali en Cartagena bezocht. 
Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW is zakelijk leider voor deze handelsmissie  waaraan 
bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren Agribusiness & Tuinbouw, Life Sciences & 
Health, Water & Logistiek en Fietsmobiliteit deel kunnen nemen. Naast premier Rutte, Martina 
en Ruiz-Martina reizen ook de Nederlandse ministers Carola Schouten van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport mee. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt bedrijven uit Curaçao, Aruba en Sint 
Maarten van harte uit om deel te nemen aan de missie. ,,De Caribische landen van het 
Koninkrijk zijn relevante handelspartners voor Colombia, onder andere op het gebied van 
toerisme, financiële dienstverlening en duurzame energie. Speciaal voor de bedrijven uit de 
Caribische landen organiseren wij één of meer programmaonderdelen in aanwezigheid van de 
vertegenwoordiging van de regeringen van Aruba en Curaçao”, aldus de RVO. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
5/92018 Minister Blok: EU moet zich actiever opstellen in Venezuela-dossier 
Koninkrijksminister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil dat de Europese Unie zich actiever 
manifesteert in het ‘Venezuela-dossier’. De bewindsman heeft daarvoor gepleit tijdens een 
bijeenkomst met zijn EU-collega’s. Blok doet vandaag schriftelijk verslag aan de Tweede Kamer 
van de informele Raad Buitenlandse Zaken die op 30 en 31 augustus in Wenen is gehouden. 
,,Enkele ministers, waaronder de Nederlandse, vroegen kort aandacht voor de situatie in 
Venezuela en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor de landen (inclusief de Koninkrijksdelen) in 
de regio. Zij vroegen om een grotere Europese inspanning op zowel humanitair als politiek 
terrein”, schrijft de minister. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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18/9/2018 Gouverneurs met Prinsjesdag in Nederland 
Maandag 17 september is het Gouverneursoverleg gehouden tussen de gouverneurs van de 
landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en de staatssecretaris van BZK. De gouverneur 
van Aruba Alfonso Boekhoudt, de gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout en de 
gouverneur van Sint Maarten Eugene Holiday waren op uitnodiging van staatssecretaris van 
BZK Raymond Knops afgereisd naar de provincie Limburg.  
Op zondagavond werden zij ontvangen op Chateau St. Gerlach waar een informeel diner 
plaatsvond. Op maandagochtend vond het officiële overleg plaats. Aansluitend hebben de 
gouverneurs met de staatssecretaris een werkbezoek gebracht aan de Chemelot Campus waar ze 
werden ontvangen door de president van DSM Nederland de heer Atzo Nicolaï.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
18/9/2018 Halfjaarrapportages Cft: landen blijven kwetsbaar  
De jongste halfjaarrapportages van het College financieel toezicht over de ontwikkeling van de 
overheidsfinanciën op Curaçao, Aruba en Sint Maarten onderstrepen hoe kwetsbaar de landen 
zijn en voorlopig ook zullen blijven. Alle drie landen hebben er moeite mee het financieel beheer 
op orde te krijgen.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
18/9/2018 Troonrede: Nederland werkt aan concrete verbeteringen 
Koning Willem-Alexander heeft er in de Troonrede op gewezen dat Nederland met de 
regeringen van Curaçao en Aruba werkt aan concrete verbeteringen. ,,Bijvoorbeeld door meer 
Nederlandse bedrijven te interesseren om op Curaçao te investeren en door de verbetering van 
de jeugdhulpverlening op Aruba te ondersteunen.” De koning zei verder dat ,,de gezamenlijke 
kustwacht een cruciale rol heeft in het beheersen van migratiestromen en de rechtshandhaving.” 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat, aldus haar begroting, 
voor een sterke democratie, een slagvaardig openbaar bestuur en een innovatieve overheid waar 
inwoners uit het hele Koninkrijk op kunnen vertrouwen. ‘Nu en in de toekomst. Als één 
overheid zorgen we samen met medeoverheden dat mensen in hun dagelijks leven ervaren dat 
het beter gaat.’ 
BZK verwijst naar het regeerakkoord waarin is opgenomen dat het ministerie een sterkere 
coördinerende rol krijgt op het terrein van Koninkrijksrelaties. Daarvoor is voorlichting gevraagd 
aan de Raad van State. Deze voorlichting wordt dit jaar verwacht. Daarna komt het kabinet met 
een standpunt. 
(Bron: Rijksoverheid en ministerie van BZK) 
 
19/9/2018 Minister van Staat Jaime Saleh pleit voor Koninkrijk van gewone mensen 
Een Koninkrijk van en voor gewone mensen waarin niet de ‘technobureaucratie’ de dienst 
uitmaakt. Daar pleitte Minister van Staat prof.mr. Jaime Saleh voor tijdens de lezing die hij 
vanavond hield op uitnodiging van het Curaçaohuis. 
De oud-president van het Gemeenschappelijk Hof, voormalig gouverneur en emeritus 
hoogleraar vindt het hoog tijd het Koninkrijk van een nieuwe dynamiek te voorzien door de 
meerwaarde van de koninkrijksbanden inhoud te geven. Hij heeft ‘schoon genoeg’ van discussies 
over staatkundige verhoudingen. “Mensen leven niet in constitutionele constructies, mensen 
leven in huizen en hebben behoefte aan welzijn en goede basale voorzieningen. De bevolkingen 
hebben ruimschoots gekozen voor het behouden van de koninkrijksbanden. Als we een 
vergelijking maken met veel andere landen kunnen we blij zijn dat we deel uitmaken van het 
Koninkrijk.” 
Het Nederlanderschap moet meer betekenis krijgen dan het nu heeft, vindt hij. “Aanduidingen 
als ‘allochtonen’ (Antillianen en Arubanen) of makamba’s (Hollanders) zijn niet meer van deze 
tijd. Wij zijn allemaal Nederlanders, waar wij ook vandaan komen. Er moet veel meer aansluiting 
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wordt gezocht bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Het draagvlak in de samenlevingen 
moet worden vergroot.”  
Het Koninkrijk moet zijn meerwaarde tonen door elk land en eiland sterker te doen staan in 
onze dynamische wereld, aldus Saleh. “Wij moeten gezamenlijk duidelijk maken wat de 
meerwaarde van het Koninkrijk is en deze ook wereldwijd verder uitdragen. De schaal van onze 
eilanden is daarbij minder relevant. Wat wel van groot belang is, is sterk leiderschap van mensen 
met kennis, kunde, capaciteit en integriteit, alsmede een serieuze visie die hard nodig is om de 
ambities en verwachtingen van de hele samenleving te ondersteunen en ambitieuze en duurzame 
strategieën te ontwikkelen”. 
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
 
21/9/2018 Aruba moet tekort over 2019 beperken tot 0,5 procent 
Het begrotingstekort van Aruba mag volgend jaar niet hoger zijn dan 0,5%. Staatssecretaris van 
Koninkrijksrelaties Raymond Knops is dat met het Kabinet Wever-Croes overeengekomen. De 
onderhandelingen over de eventuele voortzetting van het financieel toezicht zijn nog niet 
afgerond. 
Het ministerie van BZK wil het bestaan van het deelakkoord over de tekortnorm niet 
bevestigen. De woordvoerder van Knops beperkt zich tot de mededeling dat de gesprekken nog 
lopen en om die reden vragen onbeantwoord te laten.  
(Bron: Arubanieuws.Nu) 
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