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Inleiding
Het Genootschap Nederland-Aruba is in 1997 opgericht. Ons doel is een verdere versterking te
bewerkstelligen van de hechte banden tussen Aruba en Nederland. Al eeuwenlang bestaan er goede
economische, sociale, educatieve, politieke en culturele betrekkingen tussen beide landen. In de
laatste decennia heeft die verdieping een sterke impuls gekregen, niet in het minst door het bereiken
in 1986 van een zelfstandige status als land binnen het Koninkrijk, meer bekend als de status aparte
van Aruba.
Missie
De missie van bestuur en deelnemers is de belangstelling voor Aruba te stimuleren en te bevorderen
dat er in Nederland een juist en evenwichtig inzicht bestaat in de culturele, maatschappelijke en
staatkundige ontwikkelingen. Het bestuur onderhoudt daartoe goede betrekkingen met
overheidsinstanties, ondernemingen en andere organisaties die affiniteit hebben met Aruba.
Stichting
De stichting Genootschap Nederland-Aruba is een onafhankelijk platform voor de uitwisseling van
standpunten en gedachten over de brede relatie tussen Aruba en het Koninkrijk. Ook de betekenis
van de Europese Unie voor het Koninkrijk en Aruba wil het bestuur hierbij betrekken.

Erfgoed
Met name door middel van lezingen en symposia vergroot het bestuur de interesse voor Aruba. In
het bijzonder gaat het hierbij over de samenhang, verbondenheid en verscheidenheid binnen ons
Koninkrijk en tussen Aruba en Nederland. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan onze zorg voor
het belang en behoud van het cultureel en politiek erfgoed dat het Koninkrijk der Nederlanden
vertegenwoordigt.
Deelnemers
Het Genootschap Nederland-Aruba telde per 31 december 2020 225 deelnemers. Dit is inclusief
zeven ondernemingen die bij het GNA zijn aangesloten. Het bestuur is alle donateurs erkentelijk
voor hun ondersteuning en ervaart de interesse voor het genootschap als stimulans om zich blijvend
voor het genootschap in te zetten.
Bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar 2020 uit dhr. N. J. P. A. van Grieken (voorzitter), dhr. A. G.
Toppenberg (vicevoorzitter), dhr. D. S. Nava (eerste secretaris), dhr. S. E. Kock (tweede secretaris),
dhr. S. P. Robbers (penningmeester), mw. M. F. Aguirre Broca, mw. M. R. van Gijn, mw. Z. D. van
Heesen-Laclé, mw J. J. Kerssemakers, dhr. K. C. Odor en dhr. M.L. Titre.
Bestuursadviseur is dhr. G. Wawoe. Ereleden zijn de dhr. H. Timmer en dhr. E. de Veer.

2020: coronavirus COVID-19
Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie. Om deze gezondheidscrisis het hoofd
te bieden en de verspreiding van coronavirus COVID-19 tegen te gaan, zijn nationaal en
internationaal de noodzakelijke contact beperkende maatregelen genomen, met grote negatieve
economische, sociale en maatschappelijke gevolgen. Ook alle landen van het Koninkrijk worden
zwaar getroffen door deze coronacrisis die haar weerga niet kent.
De gevolgen van de coronacrisis waren ook voor het Genootschap Nederland-Aruba zeer goed
merkbaar. De ongekende contactbeperkingen en de onzekerheden omtrent de duur daarvan leidden

ertoe dat van alle bijeenkomsten die in 2020 op planning stonden, alleen de lezing van Gradus in
digitale vorm op 1 september 2020 doorgang kon vinden. Het Genootschap
Nederland-Aruba heeft voor het eerst in zijn bestaan moeten afzien van de Jaarlijkse Bijeenkomst
in het najaar, een gezellig samenzijn over belangwekkende thema’s, een een plek om elkaar te
begroeten en elkaar de hand te schudden.
Naar verwachting zal ook 2021 gekenmerkt worden door de gevolgen van de coronacrisis. Het
Genootschap Nederland-Aruba is daarom voornemens in 2021 meer digitale bijeenkomsten te
organiseren om zo invulling te blijven geven aan onze missie: bij te dragen aan wederzijds begrip
en versterking van onze koninkrijksrelaties.
Digitale lezing van prof. dr. Raymond Gradus, voorzitter van het College Aruba financieel toezicht,
over de overheidsfinanciën van Aruba
Op 1 september 2020 hield prof. dr. Raymond Gradus, voorzitter van het College Aruba financieel
toezicht (CAft), een digitale lezing bij het Genootschap Nederland-Aruba. Zijn digitale lezing werd
door ruim zeventig belangstellenden in Nederland en Aruba bijgewoond, onder wie ministerpresident Evelyn Wever-Croes, gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril, EUvertegenwoordiger voor Aruba Eddy Paris en Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66).
“De coronacrisis raakt Aruba bijzonder hard. Een terugval van de economische groei met 27 tot ruim
31 procent is zeer waarschijnlijk. Sociaaleconomische hervormingen zijn absoluut noodzakelijk. De
zorgen en onzekerheid over pensioenen, arbeidsmarkt, belastingen, gezondheidszorg en
overheidsfinanciën zijn groot. Nederland en Aruba moeten binnen het koninkrijksverband
daadwerkelijk tot een akkoord komen over financiële steun”, aldus Gradus.
De lezing over de overheidsfinanciën van Aruba en het toezicht daarop door het CAft stond in het
teken van grote economische, maatschappelijke en politieke druk op de actuele gesprekken tussen
Aruba en Nederland over de voorwaarden voor een uitgebreid steunpakket en de consensus
Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit. Professor Gradus (hoogleraar bestuur en economie aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam) zei de onderhandelingen daarover af te wachten, maar
benadrukte zeer bezorgd te zijn over de Arubaanse economie.
Gradus noemt de staatsschuld van Aruba aanzienlijk. “Iedere Arubaan begint bij geboorte al met
een schuld van 40.000 gulden. De rentelasten zijn onhoudbaar. Het is dringend noodzakelijk om de
komende jaren aan te sturen op behoud van een begrotingsoverschot van één procent.”
Zorg heeft hij ook over de snelle vergrijzing en de daarmee samenhangende AOV-kosten. Hij bepleit
een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67. “Deze hervormingen zijn noodzakelijk om publieke
voorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs in stand te houden voor toekomstige
generaties.”
Voorts adviseert Gradus Aruba dat beleid wordt gevoerd op een verhoging van de
arbeidsproductiviteit en gerichte migratie. “Een migratie van 28.000 personen zou een economische
groei van 2,4 procent betekenen. Daarnaast bepleit ik een belastingherziening door een
grondslagverbreding toe te passen en ten opzichte van directe relatief meer indirecte belastingen te
heffen.”
Terugblikkend stelt de CAft-voorzitter vast dat het toezicht van het College heeft geleid tot meer
aandacht voor financieel beheer en tot meer publiek debat over de overheidsfinanciën. “Dat is
belangrijk. De personeelslasten zijn nog altijd hoger dan in andere Caribische landen. Die uitgaven
moeten vanaf 2020 nominaal dalen.”

Financiën Genootschap Nederland-Aruba
De financiele positie van het Genootschap Nederland-Aruba was in het coronajaar 2020 goed te
noemen. Vanwege de coronacrisis zijn er geen uitgaven voor bijeenkomsten gedaan. Dankzij de
bijzondere welwillendheid van onze donateurs om te blijven bijdragen aan het Genootschap
Nederland-Aruba, heeft onze stichting een welkome reserve kunnen opbouwen. Dat laat onverlet
dat, net als in voorgaande jaren, benadrukt dient te worden dat het Genootschap sterk afhankelijk
blijft van een correct en tijdig voldoen door de deelnemers van hun/haar donaties. De inning daarvan
vergt onverminderd grote aandacht van het bestuur.
Kascommissie
Het bestuur is de kascommissie, bestaande uit de heren Johan de Graaff en Henk Timmer,
andermaal grote dank verschuldigd. De commissie ziet toe op onze financiën door middel van
controle van de jaarrekening en het uitbrengen van verslag daarover aan het bestuur.

Namens het bestuur,

Dennis Nava, secretaris

