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Best practices delen
Door Frank Heemskerk
Op 1 juni brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun
eerste officiële bezoek aan Washington DC. Het Caribisch deel van het
Koninkrijk was vertegenwoordigd bij dit bezoek omdat een rondetafelgesprek georganiseerd werd bij de Wereldbank in Washington. Onderwerp
was duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor de Small Island
Developing States. Het koningspaar werd ontvangen door de president
van de Wereldbank, dr. Jim Kim. Als Nederlandse bewindvoerder bij de
Wereldbank mocht ik optreden als gastheer.
Aruba heeft de ambitie een 100 procent duurzaam eiland te worden.
Nauwe betrokkenheid met de Wereldbank geeft een belangrijke impuls dit
te concretiseren. Immers, de Wereldbank werkt met vele overheden en
bedrijven over de hele wereld samen om duurzame economische groei te
bevorderen en om armoede te bestrijden.
Tijdens het rondetafelgesprek onder leiding van Jorge Familiar, de vicepresident van de bank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied,
presenteerden de premiers Mike Eman (Aruba), Ivar Asjes (Curaçao) en
Marcel Gumbs (St Maarten) samen de uitdagingen en kansen van kleine
eilandstaten in hun streven naar duurzame ontwikkeling. Een select
gezelschap nam deel aan de bijeenkomst onder wie de Amerikaanse
Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Roberta
Jacobson en haar �medewerkers van het Department of State, Jules
Kortenhorst van Carbon War Room/Rocky Mountain Institute en Carole
Baldwin van het Smithsonian Museum of Natural History.

Drs. Frank Heemskerk is
bewindvoerder bij de
Wereldbank in Washington.
Eerder was hij voor de PvdA
lid van de Tweede Kamer.
Als staatssecretaris van
Economische Zaken in het
kabinet Balkenende was hij
onder meer belast met
buitenlandse handel.

Premier Eman vertelde over de ervaring die Aruba heeft opgedaan in
duurzame energie en de samenwerkingsverbanden die zijn opgebouwd
met internationale actoren in het streven naar 100 procent hernieuwbare
energie in 2020. Hij drong erop aan de agenda van duurzame ontwikkeling
te ondersteunen door middel van regionale samenwerking en actieve
participatie van multilaterale organisaties zoals de Wereldbank. De Carbon
War Room en het Rocky Mountain Institute zijn belangrijke partners van
Aruba in de transitie naar duurzame energie. Aruba is een van de Caribische eilanden die deelneemt aan de 10 Island Challenge ter bevordering
van de Blue Economy & Sustainable Oceans Strategy en Sustainable &
Inclusive Growth.
De Wereldbank is zich bewust van de kwetsbaarheden van de eilanden in
het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jorge Familiar erkende dat er bijzondere aandacht besteed moet worden aan het weerstandsvermogen
(‘resilience’) van kleine eilandstaten in ontwikkeling. Die zouden onder meer
gesteund kunnen worden door het opbouwen van capaciteit, alsook door
het delen van best practices en kennis tussen kleinere eilandstaten onderling. Een concreet vervolg hiervan was het Memorandum of Understanding
tussen de Wereldbank en Aruba dat premier Eman en Jorge Familiar op
2 juni ondertekenden.
Want een duurzame toekomst gaat ons allemaal aan.
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Bijna klaar
De bouw van de nieuwe state of the art container- en
goederenhaven bij Barcadera verloopt voorspoedig.
Inmiddels zijn de kranen voor het hijsen van containers
op de bouwplaats gearriveerd. Verwacht wordt dat het
eerste schip rond de jaarwisseling kan worden ontvangen. De nieuwe haven krijgt een regionale overslagfunctie: zeereuzen lossen er hun lading die vervolgens
met kleinere schepen naar hun eindbestemming
worden gebracht. De vrijkomende ruimte in de haven
van Oranjestad wordt benut voor het uitbreiden van
het aantal ligplaatsen voor cruiseschepen.


De snelste
Aruba heeft het snelste internet in het Caribisch
gebied, zo blijkt uit onderzoek van website ICT-Pulse.
Met een gemiddelde uploadsnelheid van 22,84
megabits per seconde zit het eiland een fractie onder
het wereldgemiddelde. Op de lijst van tweehonderd
onderzochte landen is Aruba inmiddels opgeklommen
tot de 49ste plaats. In het kader van de uitbouw
van het eiland tot handelshub tussen Europa en
Latijns-Amerika wordt ook fors geïnvesteerd in de
it-infrastructuur.



Innovatief
Reina Beatrix staat nummer één op de lijst van meest
innovatieve luchthavens van de wereld. Volgens het
tijdschrift Airport Business heeft het Arubaanse
vliegveld die toppositie verdiend met het innovatieve
Happy Flow-project. Het blad roemde het als een
uniek concept van passagierscontrole waar publieke
en private sector elkaar ontmoeten met meer reizigersgemak als resultaat. Schiphol staat als nummer 2
op de lijst, vanwege de onlangs ingevoerde ultramoderne checkpoints.
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Co-management
Luchthaven Reina Beatrix en de Schiphol Group
hebben besloten hun succesvolle samenwerking in
de vorm van een co-management overeenkomst te
continueren. Schiphols' CEO Jos Nijhuis en minister
Otmar Oduber van Toerisme, Transport, Primaire
Sector en Cultuur hebben hun handtekening gezet
onder een nieuwe overeenkomst met een looptijd van
vijf jaar. Dit jaar verwacht de luchthaven van Aruba
het recordaantal van ruim 3 miljoen passagiers te
verwerken.



Record
De Carnival Breeze heeft deze zomer het recordaantal
van 4.763 passagiers naar Aruba gebracht. Het oude
record stond op naam van hetzelfde schip en dateerde van 8 augustus 2013, met 4.758 opvarenden.
Aruba ontvangt jaarlijks naast ruim 1 miljoen verblijfstoeristen zo'n 600.000 cruisepassagiers. De opening
eind dit jaar van een nieuwe containerhaven bij
Barcadera maakt het mogelijk het aantal ligplaatsen
voor cruiseschepen in de haven van Oranjestad uit te
breiden� en zo aan de groeiende vraag naar cruises
naar Aruba te voldoen.


Zeesnelweg
Aruba, Curaçao en Bonaire laten gezamenlijk een
haalbaarheidsstudie doen naar een snelle dagelijkse
ferryverbinding tussen de drie benedenwindse
eilanden. Een onderlinge verbinding over zee betekent een aanzienlijke verbetering voor het verkeer van
personen en goederen en geeft een belangrijke
impuls aan de economie van de eilanden. Ook wordt
het voor toeristen makkelijker om - voor een gunstig
tarief - van eiland naar eiland te hoppen.
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LOGISTICS, TRANSPORT, MARITIME & AVIATION

Subscribe
3 weeks before start

Bachelor level

Logistics, Transport, Maritime & Aviation programs
The University of Aruba is an
international university. Staff
comes from Europe, the US and
other parts of the world, all

Logistics & Transport

Duration

Startdate

International Transport Chain & Parties

1 week

17 August 2015

1 February 2016

Hinterland & Multimodal Transport

1 week

2 November 2015

8 February 2016

Supply Chain Management

2 weeks

9 November 2015

15 February 2016

Warehousing & Inventory Management

1 week

23 November 2015

29 February 2016

bringing their own specialties and

Shipbroking & Chartering

1 week

7 March 2016

academic methods.

Maritime & Commercial Logistic Law

1 week

14 March 2016

With its head office in Rotterdam,

Port Economics, Finance & Competition

3 weeks

1 February 2016

Port Economics

1 week

1 February 2016

The Netherlands, the STC-Group

Port Finance

1 week

8 February 2016

Holding B.V. is a worldwide
strategic combination of wellestablished education, training,
research, consultancy and
implementation service providers

Port Competition & Governance

1 week

Transport Logistic Maritime English

3 weeks

12 October 2015

15 February 2016
1 February 2016

Transport English

1 week

12 October 2015

8 February 2016

Logistic English

1 week

19 October 2015

15 February 2016

Maritime

Duration

Startdate

Port Facility Security Management

1 week

4 October 2015

for the entire shipping, port, and

Port State Control Management

2 weeks

16 November 2015

transport and logistics chain as

Maritime English

1 week

26 October 2015

well as for the port-related oil

Aviation

Duration

Startdate

and chemical industry.

Basic IATA Dangerous Goods

1 week

March 2016

Together we offer programs in a
broad range for the Caribbean
market.

Flight Dispatcher

6 weeks

To be developed

Load Controller Aviation

4 weeks

To be developed

22 February 2016

Upon successful completion of a program, a joint UA and STC-Group Holding B.V. certificate will be
provided. For each program, a minimum of 10 subscriptions is required for the continuation of that program.

CENTER FOR LIFELONG LEARNING (CCL)

|

+ (297) 526-2259

|

CLL@UA.AW

|

WWW.UA.AW

De tussenbalans van het kabinet Eman

Werken aan een
duurzaam Aruba
project om de hotels te koelen met
behulp van koud zeewater. Het
wagenpark van de overheid wordt
stapsgewijs elektrisch. Via fiscale
prikkels stimuleren we bedrijven
en burgers over te stappen op
groene energie. En zo kan ik nog
wel even doorgaan."
Hoe komt een klein land als
Aruba (105.000 inwoners) aan de
benodigde expertise?

Het kabinet van premier Mike Eman is halverwege zijn tweede
regeertermijn. Een goed moment om met de naamgever een tussenbalans op te maken.
mogen afmaken, is uiteraard aan
de kiezer."

Wat is er in de achterliggende
zes jaar bereikt en wat zijn de
ambities voor de resterende
twee jaar?

Wat is er tot nu toe van de
plannen gerealiseerd?

,,Hoezo twee jaar? Tot de verkiezingen, ja, maar de agenda op
grond waarvan wij in 2009 zijn
gekozen en waarvoor de kiezer
ons in 2013 een nog groter
mandaat heeft gegeven, loopt tot
2020. In dat jaar moet Aruba als
eerste land in de wereld het
gebruik van fossiele brandstoffen
volledig hebben vervangen voor
hernieuwbare energie. Wij zijn
een eind op weg, maar er is nog
veel te doen. Of wij ons werk
se p te m b e r
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,,Aruba is gezegend met heel veel
zon, wind en zeestroming. We
beschikken over een van de
grootste zonnepanelenparken van
de regio. Een deel van de overheidsgebouwen en scholen is
reeds voorzien van zonnecollectoren. We zijn begonnen met afval
om te zetten in energie. De voorbereidingen voor een tweede
windmolenpark zijn in volle gang.
Eveneens ver gevorderd is het

,,Ons motto is: we kunnen het zelf,
maar niet alleen. De visie op de
toekomst van Aruba bepalen wij
uiteraard zelf. Maar voor de uitvoering maken wij dankbaar gebruik
van organisaties die hun sporen
hebben verdiend. TNO Nederland
geniet wereldfaam op het gebied
van onderzoek naar technologische
innovaties. TNO ontwikkelt hier op
het eiland een smart community,
een woonwijk waar de nieuwste
vindingen in een echte gebruikersomgeving worden getest en verbeterd. Veel steun krijgen wij van
de Carbon War Room (CWR),
opgericht door Sir Richard Branson
met als doel de wereld CO2-neutraal te maken, te beginnen op
Aruba. Een andere partner is het
Rocky Mountain Institute (RMI) in de
VS. Maar ook bedrijven zoals Philips
die veel kennis in huis hebben over
bijvoorbeeld het verduurzamen van
verlichting hebben Aruba gekozen
als hun showcase."

7

we veel aandacht aan het bevorderen van sociale cohesie, bijvoorbeeld door heel bewust ontmoetingsplekken te creëren."
Dat klinkt idealistisch. En ook
kostbaar en dat in tijden waar
landen worstelen met hun begroting.

Dit jaar is op Aruba een van de grootste zonneparken van de regio
in gebruik genomen.

Uw ambities op het gebied van
duurzaamheid beperken zich niet
tot energie.
,,Dat klopt. Wat wij nastreven is
een in alle opzichten duurzame
samenleving waar economische
welvaart zich vertaalt in een over
alle burgers eerlijk verdeeld
welzijn.
We moeten ons niet blindstaren op
GDP's want die zeggen weinig
over de kwaliteit van leven. Bij het
uitbreken van de wereldwijde crisis
hebben wij bewust ingezet op het
stimuleren van economische groei,
niet als doel op zichzelf, maar als
een middel om elementaire zaken
als huisvesting, onderwijs, zorg,
infrastructuur en werkgelegenheid
veilig te stellen."
Tijdens uw optreden op TEDxBinnenhof vertelde u dat u van
Aruba een vijfsterrensamenleving
wil maken.
,,Toeristen komen van heinde en
verre naar ons mooie eiland. Ze
genieten behalve van zon, zee,
strand, de natuur en cultuur van
een vijfsterrenservice. Die wordt
geleverd door hardwerkende
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Arubanen. Mede door hun inzet is
Aruba een welvarend land. Ik vind
dat onze eigen bevolking vijfsterrenwijken, vijfsterrenscholen en
vijfsterrenvoorzieningen verdient.
Dat gaat uiteraard niet van de ene
op de andere dag, maar inmiddels
staat een aantal zogeheten
achterstandswijken er prachtig bij
en zijn al heel wat scholen opgeknapt. Ook de binnenstad bruist
weer dankzij onder meer de komst
van de tram en de restauratie van
monumenten."
De maakbare samenleving?
,,Nee, dat is het zeker niet. De
overheid schept voorwaarden en
faciliteert, het is aan de burgers
om er samen invulling aan te
geven. Ik zeg met nadruk samen.
Individuele vrijheid is een groot
goed, maar gemeenschappen
functioneren alleen als er sprake is
van sociale cohesie. Je ziet dat de
gemeenschapszin de afgelopen
jaren overal in de wereld is afgenomen. We komen elkaar niet meer
tegen in de bus want we hebben
allemaal een auto. De tv heeft de
sociale functie van de bioscoop
aangetast. Om die reden besteden

,,Ik zie het eerder als noodzaak
dan als idealistisch. Alles wijst er
op dat het ik-tijdperk niet houdbaar is. De vergaande individualisering heeft geleid tot een sociaal-maatschappelijke verarming.
Normen en waarden zijn aan
erosie onderhevig. Tegelijkertijd
zijn de tijden dat de bomen tot in
de hemel groeien voorbij. Een
terugkeer naar de verzorgingsstaat
is financieel voor overheden niet
haalbaar. Het antwoord is de
participatiemaatschappij waarbij
het de taak van de overheid is de
randvoorwaarden in te vullen. Ik
geloof in een samenleving die
persoonlijke ontwikkeling stimuleert, maar ook haar eigen sociaal
vangnet is."
Over begrotingen gesproken: hoe
staat Aruba er financieel voor?
,,Bij ons aantreden in 2009 was de
situatie alles behalve florissant. Er
was sprake van groot achterstallig
onderhoud aan wijken, scholen en
infrastructuur. En de wereld was in
crisis. Het toerisme, onze belangrijkste inkomstenbron, liep terug
en de raffinaderij, een grote
werkgever, sloot de poorten. We
hebben er bewust voor gekozen
eerst de economie aan te jagen.
Deze keuze heeft geleid tot een
krachtig economisch herstel met
positieve gevolgen voor de
werkgelegenheid. Daardoor is er
voldoende weerstand opgebouwd
om noodzakelijke hervormingen
door te voeren ter verduurzaming
ARUBA

DUSHI

T ER A

van de overheidsfinanciën. We
zitten goed op koers om vanaf
2017 een structureel sluitende
begroting te hebben."
Aruba profileert zich als handelshub tussen Europa en LatijnsAmerika.
,,Dat is een van onze speerpunten.
Na de sluiting van de raffinaderij is
onze economie nog afhankelijker
geworden van het toerisme. Dat
ontwikkelt zich gelukkig buitengewoon goed met dit jaar opnieuw
een groei in de dubbele cijfers. Maar
voor de stabiliteit is het noodzakelijk
dat we diversiviseren. We doen dat
onder meer door onze strategische
ligging beter te benutten. Voor
Europese bedrijven die zaken willen
doen in Latijns-Amerika zijn wij de
ideale springplank. En in omgekeerde richting natuurlijk ook."
Bedrijven hebben daar Aruba
toch niet voor nodig?
,,Multinationals vinden hun weg
zelf wel, maar voor MKB-bedrijven
kan het aantrekkelijk zijn om een
verkoop- of servicekantoor op
Aruba te vestigen van waaruit

meerdere landen op het ZuidAmerikaanse continent kunnen
worden bediend zodat je niet in elk
land een vestiging nodig hebt.
Aruba beschikt over uitstekende
vliegverbindingen. Daarnaast
wordt binnenkort een state of the
art container- en goederenhaven in
gebruik genomen. Onze professionele dienstverlening is van hoog
niveau. De beroepsbevolking is
relatief hoog opgeleid, spreekt
minimaal vier talen en is vertrouwd
met zowel de westerse als de
Latijns-Amerikaanse cultuur van
zakendoen. Een ander belangrijk
voordeel: wij maken deel uit van
het Koninkrijk der Nederlanden
dus de overheidsdiensten, maar
ook de rechtspraak voldoen aan
hoge normen. Ik hou geen verkooppraatje, kijk maar naar het
succes van bijvoorbeeld de
TNO-vestiging op Aruba."
Het moet u goed doen dat u
vanuit de wereld - bijvoorbeeld
tijdens de recente OAS-top in
Panama en onlangs nog bij een
summit in Toronto - veel lof krijgt.
,,Ik geef toe dat het me niet onberoerd laat, temeer daar ik mij in de

eerste jaren wel eens een roepende
in de woestijn voelde. Maar het is
mij niet te doen om erkenning te
krijgen, maar vooral support. Wij
zeiden in 2009 tegen elkaar: 'In
2020 zijn we honderd procent
groen'. En vervolgens ga je aan de
slag, gewoon mouwen opstropen.
Je realiseert je pas dat je met iets
bijzonders bezig bent als buitenstaanders je dat vertellen. Er
komen steeds meer mensen kijken
en ik krijg steeds vaker uitnodigingen om voor internationale fora te
spreken. We trekken daarbij als
Koninkrijkslanden gezamenlijk op.
Samen met premier Mark Rutte
hebben we ons Koninkrijk recentelijk bij de OAS-top mooi neergezet.
En kort geleden nog bij een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad
over de Small Island Developing
States SIDS, samen met onze zeer
actieve Permanente Vertegenwoordiger bij de VN Karel van Oosterom. De kennis en ervaring die wij
op weg naar honderd procent
duurzaamheid opdoen delen wij
graag met anderen. Onze aarde is
de moeite waard om er heel
zorgvuldig mee om te gaan."
I: www.pmoaruba.com



Minister-president Mike Eman pleitte vorig jaar tijdens TEDxBinnenhof voor een bredere kijk op duurzaamheid.
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TED-ambassador Jim Stolze en directeur Bianca Peters van Bureau Innovatie
bij de aankondiging van TEDxAruba.

De wereld
kijkt mee
Op 23 september beleeft TEDxAruba zijn première onder de titel
Island of Sustainable Solutions. Het evenement biedt Aruba de
unieke kans zijn ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid te etaleren want over de hele wereld kunnen belangstellenden
meekijken en -luisteren via livestreams, onder meer op Nederlandse
ambassades.
Bij de aankondiging was Jim Stolze
aanwezig. Hij is door TED.com
aangewezen als een van de twaalf
ambassadeurs wereldwijd. Het
TED-congres is een jaarlijkse
bijeenkomst in Californië waar
pioniers die hun tijd vooruit zijn de
kans krijgen hun ideeën met de
wereld te delen. In 2009 haalde
Stolze TED naar Nederland. Inmiddels heeft hij met zijn team viermaal
TEDxAmsterdam georganiseerd. Het
evenement viel op door de overweldigende media-aandacht, het
winnen van een European Design

10

Award en een nominatie van vakblad
High Profile als event van het jaar.
TED staat voor Technology, Entertainment en Design, maar bij
TEDxAruba is de 'E' ingeruild voor
Education. Er komen twaalf sprekers
onder wie topkok François Geurts (3
Michelinsterren), Chief Happiness
Officer Arnaud Collery, mede-op-

richter van Yeplive Vanessa Benlolo,
NASA-ingenieur Edward Cheung,
oprichter/CEO van The Liv Group
Varelie Croes en 'Yoga Girl' Rachel
Brathen. Alle sprekers houden een
korte presentatie over één van de
thema’s, technologie, educatie,
design en duurzame oplossingen.
Volgens Stolze is het de kunst
sprekers te vinden met ideeën die
ook daadwerkelijk verandering
bewerkstelligen. ,,Wij verspreiden
via TEDx goede ideeën tot in het
extreme. Lokale initiatieven voor
TED-evenementen worden aangemoedigd en kunnen een licentie
krijgen. Het is mijn taak om de
wereld rond te reizen en deze
evenementen te helpen organiseren.”
Het plan voor de organisatie van een
TEDx-event op Aruba komt uit de
koker van Bureau Innovatie (BI). ,,De
regering wil Aruba ontwikkelen in de
richting van een duurzame samenleving waarin geluk, welvaart en
welzijn centraal staan. Dat zijn mooie
woorden, maar het is een uitdaging
om er invulling aan te geven.
Technologie, educatie en creativiteit
spelen daarbij een belangrijke rol.
Dat zijn ook de thema's waar het bij
TED om draait”, aldus BI-directeur
Bianca Peters. TEDxAruba gaat in
dit geval niet alleen om 'idea’s worth
spreading', maar ook om 'actions
worth doing'. Met iedere spreker
wordt dan ook gekeken hoe hij of zij
- naast de TEDxtalk- binnen de
eigen expertise een verdere bijdrage
kan leveren aan de duurzame
ontwikkeling van Aruba.
TEDxAruba kan op de steun rekenen
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het is de bedoeling dat alle
Koninkrijksambassades het mogelijk
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maken dat belangstellenden meekijken via een livestream. Concrete
toezeggingen daarvoor zijn al
gedaan door de ambassades en
consulaten in Washington, Bogota,
Paramaribo, Panama, Miami en San
Francisco. In Nederland organiseert
het Arubahuis een bijeenkomst voor
belangstellenden die het evenement
via een liveverbinding met Oranjestad willen volgen.
In de aanloop naar TEDxAruba
worden in het kader van het programma 'On the Road to
TEDxAruba' zogeheten inspiring
sessions georganiseerd. De eerste
was gericht op startups, beginnende
ondernemers die op zoek zijn naar
een haalbaar duurzaam businessmodel. ,,Startups helpen de economie te diversiviseren, voor Aruba
belangrijk om volledig duurzaam te
worden. Startups helpen daarbij

omdat zij technologie en creativiteit
samenbrengen en oplossingen
kunnen bieden voor uitdagingen
waar bestaande organisaties zich
voor geplaatst zien. Daarnaast
voorkomt het de braindrain. Door
een inspirerende, uitdagende en
ondernemende samenleving te
creëren is het voor studenten of net
afgestudeerden niet nodig Aruba te
verlaten en kunnen we zelfs high
potentials verleiden terug te keren.
Tot slot helpen startups bij de
positionering van Aruba als living lab
en hub tussen Europa, de Amerika's
en de regio”, aldus Peters.
De tweede inspiring session was
een hackathon on the beach, rond
het thema happiness. Fransman en
creatief genie Arnaud Collery kwam
er met zijn team voor naar Aruba:
,,Geluk is waar het leven om draait.
Aruba noemt zich One Happy Island.

Waarom zouden we niet de beste
mensen en de technologie inzetten
om meer geluk te creëren?” De
hackathon bestond uit een wedstrijd
voor teams van technische en
creatieve mensen die binnen 48 uur
een prototype van bijvoorbeeld een
app of website moesten bouwen die
happiness op welk vlak dan ook
vergroot: ,,Het moet uiteraard wel
ergens over gaan. De app moet een
bijdrage leveren aan de samenleving. Wij hebben een sfeer gecreëerd om in twee dagen zo veel
mogelijk vernieuwende ideeën te
genereren. Een geslaagd voorbeeld
om technologie te gebruiken om
verder te komen, mensen samen te
brengen, geluk te vergroten en te
verspreiden. Een echt One Happy
Island”, aldus Collery.
I: www.tedxaruba.com



Voor een inspirerende - en zo te zien relaxte - hackathon on the beach kwam
Chief Happiness Officer Arnaud Collery met zijn creatieve team over naar Aruba.
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Mede-oprichter Vanessa Benlolo:

Yeplive maakt
de wereld beter
,,Wat deze wereld nodig heeft is een grensoverschrijdende beweging van actieve burgers die de wereld willen verbeteren. Als die
elkaar vinden kunnen we een betere, duurzamere wereld ontwikkelen. Technologie kan daar een belangrijke rol bij spelen.”
Medeoprichter van Yeplive™
Vanessa Benlolo beschouwt de toenemende impact van technologie
op ons dagelijks bestaan als een
groot goed. ,,Het stelt ons in staat
meer bewust te worden van
anderen wat automatisch leidt tot

meer begrip, een betere samenleving en vrede in de wereld.”
De op Aruba geboren, in Toronto
wonende Benlolo zal tijdens
TEDxAruba (23 september) spreken
over haar passie. In 1992 verhuisde
ze op negenjarige leeftijd met haar

familie naar New Jersey in de
Verenigde Staten. Acht jaar later
keerde het gezin terug. ,,Ik had
natuurlijk goed Engels leren spreken en ben naar de International
School op Aruba gegaan.” Toen het
aankwam op het kiezen van een
vervolgstudie lag een Amerikaanse
universiteit voor de hand. ,,Ik was
altijd al geïnteresseerd in natuurwetenschappelijke onderwerpen als
genetica en biowetenschappen.”
De universiteiten die het beste
aansloten bij de wensen van
Benlolo lagen financieel echter
buiten bereik. ,,Mijn moeder stelde
voor naar de mogelijkheden in
Canada te kijken. Een goed advies
want de Universiteit van Guelph in
de provincie Ontario bood een
studie biological engineering die het
helemaal was voor mij.” Na haar
studie in vier jaar tijd met hoge
cijfers te hebben voltooid greep ze
de kans in Canada te blijven op een
post-graduation work permit.
Ze begon bij een bedrijf in plastics
waar ze zich vooral bezighield met
de vraag naar afbreekbare polymeren. Daarna ging ze aan de slag bij
Univar, een wereldwijde distributeur
van producten voor de chemische
industrie. Daar ontwikkelde Benlolo
een nieuwe richting: de combinatie
van productie van chemicaliën en
hernieuwbare energie. ,,Ik maakte
heel snel carrière, maar na ruim vier
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jaar had ik het wel gezien en ben ik
overgestapt naar een bedrijf dat
medische apparatuur en implantaten maakte. In die tijd volgde ik
naast mijn werk een opleiding tot
executive coach en sales trainer.”
Hoewel haar loopbaan zich positief
ontwikkelde, putte ze er te weinig
voldoening uit. ,,Wat mij drijft is dat
ik anderen wil helpen hun eigen
capaciteiten optimaal te benutten
en zich daarbij niet te laten hinderen
door hun positie in het leven, hun
afkomst of andere omstandigheden
die buiten hun invloed vallen.” Zelf
heeft ze de voordelen en nadelen
ondervonden van haar Arubaanse
achtergrond. ,,Ik kwam van een
klein eiland, waar niet veel mogelijkheden zijn om te studeren. Vanuit
die veilige kleinschaligheid kwam ik
in een enorme wereld die vol zat
met onbekende dingen. Ik heb
doorgezet en de moeilijkheden
overwonnen. Van Aruba heb ik het
vermogen meegekregen om goed
om te kunnen gaan met allerlei
soorten mensen. Aruba is immers
een smeltkroes van culturen. Nu ik
voor mijzelf een goede plek heb
bereikt, wil ik graag anderen helpen
om ook zo ver te komen.”
Die 'goede plek' heeft ze in 2013
zelf gecreëerd als medeoprichter
van Yeplive™, een platform dat via
sociale media burgers over de hele
wereld met elkaar verbindt. ,,Het
principe is dat mensen via een
livestream kunnen meekijken in
elkaars leven. Zo zie je iets letterlijk
door de ogen van een ander gebeuren. Dat andere perspectief leidt tot
meer besef van hoe de wereld in
elkaar zit en wat er moet verande-
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ren om die beter te maken. Overigens draagt Yeplive™ ook bij aan
de bewustwording van wat er
geweldig is aan onze wereld en
welke fantastische nieuwe ontwikkelingen er zijn.”
Benlolo had geen seconde bedenktijd nodig om ja te zeggen tegen de
uitnodiging mee te doen aan
TEDxAruba. ,,Ik was in extase toen
ze me vroegen. Super speciaal dat
ik mag spreken op TED en dan nog
wel op mijn geboorte-eiland! Ik heb
de TED-app op mijn telefoon en kijk
elke avond wel naar een TEDtalk.
Voor mij is het altijd een droom
geweest om ooit nog eens op TED
te mogen spreken.” De Arubaanse
vindt het een prachtig concept om
ideeën te delen en elkaar te inspireren. ,,TEDxAruba kan bovendien
laten zien wat er op Aruba gaande

is en hoe innovatief onze cultuur is.
Op dit kleine eiland worden nieuwe
ideeën omhelst en is er ook de
drive om ze te realiseren. In grote
gemeenschappen wordt meer
afgewacht wat een ander doet, op
Aruba is er vaak geen ander en
worden mensen uitgedaagd het
heft in eigen hand te nemen.”
De beste manier om lokaal en
internationaal veranderingen te
bewerkstelligen is volgens Benlolo
ervoor te zorgen dat mensen een
open oor hebben voor anderen en
hun ideeën. ,,TED is daar een goed
platform voor. Door het delen van
kennis en ervaringen worden de
toeschouwers aangemoedigd zelf
ook te vernieuwen. Ik ga het in mijn
TEDtalk hebben over hoe de
technologie die ik beheers een
bijdrage kan leveren aan alle
innovatieve ontwikkelingen op
Aruba en elders in de wereld. Ik
hoop dat ik met mijn verhaal
anderen kan inspireren zoals ik door
anderen word geïnspireerd.”
I: www.yeplive.com
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buitengewoon boeiende en
innoverende beweging die heel
goed bij Aruba past."

Anders denken
over onderwijs
,,Ons onderwijs leidt eigenlijk op voor het verleden, terwijl het
gericht zou moeten zijn op de toekomst." Dat is de boodschap die
Glenn Thodé, rector van de Universiteit van Aruba, wil overbrengen
als spreker op TEDxAruba.
,,De doelstelling dat leerlingen
inzicht en kennis moeten verwerven is er één voor eeuwig, maar de
structuur en de mechanismen die
we gebruiken zijn gedateerd. Die
zijn volledig uit de tijd. Het moet
en kan anders.”
Thodé ziet in TEDxAruba het
gedroomde platform om zijn
ideeën voor een fundamentele
onderwijsvernieuwing te presente-
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ren. Hij maakte in de beginjaren
van TED kennis met het concept
en was meteen verkocht. ,,Een
groep mensen die elk iets bijzonders te melden had en dat in hele
korte tijd voor het voetlicht bracht.
Ik was zo blij dat ik door het
bestaan van internet mee kon
beleven hoe mensen bijzondere
dingen deden met techniek of
muziek en ideeën deelden die je
tot denken prikkelen. TED is een

Ondanks het enthousiasme voor
TEDxAruba voelt Thodé zich niet
erg comfortabel bij de gedachte
straks voor een zaal vol mensen te
staan met nog eens een niet in te
schatten aantal belangstellenden
dat via livestreams mee�kijkt. ,,Ik
ben veel beter op mijn plaats in
één-op-één gesprekken en kleine
groepjes.” Toch aarzelde hij niet
om mee te doen. ,,Ik krijg een
unieke kans om mijn gedachten te
delen met heel veel mensen en
hoop daarom ook heel veel
respons te krijgen om mijn concept verder uit te diepen.”
Het kernpunt van Thodé's TEDtalk zal zijn dat het huidige onderwijssysteem honderd jaar geleden
ontwikkeld is om mensen klaar te
stomen voor een leven in de
industriële maatschappij. ,,De
samenleving is ingrijpend veranderd. We leven nu in een kennismaatschappij, maar leiden onze
jongeren nog steeds op volgens
het oude, achterhaalde regime. Er
zijn wel onderwijsvernieuwingen
geweest, maar eigenlijk was
daarbij steeds sprake van oude
wijn in nieuwe zakken. We moeten
de oude structuren loslaten en
kijken naar waar de toekomst om
vraagt. Daarbij gaat het om het
ontwikkelen van talent en het
slechten van beperkingen. Volgende generaties zullen nog meer
dan nu moeten samenwerken,
over grenzen heen kijken en vooral
flexibel zijn. Daarvoor heb je ander
onderwijs nodig. De gedachten die
ik daarover heb ga ik tijdens
TEDxAruba delen. Ik hoop dat ze
mensen aan het denken zetten.
Wij zijn het onze kinderen verschuldigd hen een perspectiefvolle
toekomst te bieden.”
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De klimaatfeiten
liegen er niet om
,,Ik wil dat mensen horen dat klimaatverandering echt aan de gang
is en door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Alle satellieten die
metingen doen op het gebied van aardwetenschappen vertellen ons
wat er aan de hand is. Dat zijn feiten en over die feiten ga ik praten.”

Aan het woord is NASA-ingenieur
Edward Cheung die al jong door
de magie van de techniek gegrepen werd toen hij als kleine
jongen een radio openschroefde.
Inmiddels werkt de uit Aruba's
tweede stad San Nicolas afkomstige Arubaan al bijna een kwart
eeuw voor het Amerikaanse
ruimtevaartprogramma. Op 23
september is hij een van de
sprekers bij TEDxAruba.
Cheung behaalde zijn PhD-graad
in de robotica aan de Yale University en begon met een zomerstage
bij het Kennedy Space Center. In
1996 trad hij toe tot het team dat
tot taak heeft updates te ontwikkelen die de levensduur van de
ruimtetelescoop Hubble en de vele
satellieten telkens verlengen zodat
het moment van vervanging zo
lang mogelijk kan worden uitgesteld. ,,NASA probeert zo duurse p te m b e r
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zaam mogelijk te werken. We
kunnen ook iedere vijf jaar allemaal
nieuwe satellieten de ruimte in
sturen, maar we kiezen voor
onderhoud en herstel van de
huidige zodat ze weer jaren
meekunnen. Dat doen we ook met
het internationale ruimtestation.”
Cheung is een van de vele Arubanen die kunnen bogen op een
indrukwekkende internationale
carrière, maar hun roots niet
verloochenen. Hoe trots Cheung
op zijn afkomst is, blijkt uit de
naam die hij bedacht voor een
door hem ontwikkeld cruciaal
onderdeel van de Hubble: ASCS/
NCS Relay Unit Breaker Assembly.

Afgekort: ARUBA. ,,Heel Aruba
keek via tv mee en juichte toen
astronaut John Grunsveld vanuit
de ruimte meldde dat de installatie
van de ARUBA-box succesvol was
verlopen."
In zijn TED-talk komen aspecten
aan de orde die voor Cheung
nauw met elkaar zijn verweven.
,,Natuurlijk zal ik over mijn jeugd
op Aruba vertellen, maar ook over
mijn 25 jaar bij NASA. Ik ga
uitleggen waarom het mijn persoonlijke wens is om op een
TED-evenement te spreken en hoe
bijzonder het is om dat op mijn
geboorte-eiland te mogen doen en
nog wel over het thema duurzaamheid. En ja, ik ga praten over de
noodzaak van verandering. Als je
naar de harde gegevens kijkt over
ontbossing, de temperatuurstijging, het smelten van de
gletsjers, de hoeveelheden CO2
en nog veel meer van dat soort
zaken, dan kun je daar geen
moment aan twijfelen.”
Cheung keert regelmatig terug
naar Aruba om gastcolleges te
geven op de Universiteit en
scholen. ,,Een TED-talk mogen
houden staat al een hele tijd op
mijn bucket-list. Ik hoop dat mijn
bijdrage het evenement eer
aandoet.”�
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Waarom de Nederlandse vlag nog
steeds wappert in de Cariben

Door Gert Oostindie
Het Koninkrijk der Nederlanden is een trans-Atlantisch verband van
een middelgroot Europees land en zes kleine, in de jaren 1630
gekoloniseerde eilandjes in de Caribische Zee. Er is geen sprake
geweest van dekolonisatie in de klassieke zin, dat wil zeggen een
overdracht van de soevereiniteit van het moederland aan de voormalige koloniën. Drie van de eilanden (Aruba, Curaçao en Sint
Maarten, samen goed voor zo'n 300.000 mensen) zijn autonome
landen binnen het Koninkrijk, terwijl de eilanden met de minste
inwoners (Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met een totale bevolking
van net iets meer dan 25.000) onlangs overzeese gemeenten van
Nederland zijn geworden. Je zou deze continuïteit van koloniaal
naar postkoloniaal, de bestendiging van niet-soevereine bestuursvormen in de Antillen, als een nieuw soort kolonialisme kunnen zien.
Maar een grote meerderheid van de bewoners van deze eilanden wil
helemaal niet van Nederland af.
Hoe komt dat? De Nederlandse
Antillen zijn het restant van een ooit
indrukwekkend koloniaal rijk
waarvan het zwaartepunt in Azië
lag. Indonesië werd een onafhankelijke staat na een bloedige
dekolonisatieoorlog en langdurige
onderhandelingen tussen 1945 en
1949. Het duurde lang voordat de
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Nederlanders het ‘verlies’ aanvaardden van hun belangrijkste
kolonie, die zowel om economische
als geopolitieke redenen onmisbaar
leek voor het moederland. Suriname werd in 1975 onder geheel
andere omstandigheden onafhankelijk. Op dat moment stelde de
Nederlandse regering nog weinig

economisch en geopolitiek belang
in het Caribisch gebied en droeg zij
de soevereiniteit graag over. De
onafhankelijkheid van Suriname
was dan ook een kwestie van
onderhandelingen tussen twee
regeringen die hetzelfde beoogden.
Dat was anders voor de Nederlandse Antillen, zoals de zes
eilanden toen bekend stonden.
Terwijl de Nederlandse regering er
sinds het begin van de jaren
zeventig op aandrong dat de zes
eilanden gezamenlijk een soevereine staat zouden worden, was de
stemming op de eilanden tegenovergesteld. Men weigerde consequent de navelstreng met het
voormalige moederland door te
knippen. Bovendien nam het
enthousiasme om als zes eilanden
samen te blijven steeds verder af.
Nederland had veel tijd nodig om te
accepteren dat het de eilanden
geen onafhankelijkheid kon opleggen en dat de middelpuntvliedende
krachten onstuitbaar waren. Maar
dat was wel de uitkomst die in
2010 bezegeld werd: het Koninkrijk
zou trans-Atlantisch blijven en de
eenheid van zes Antillen bestond
niet meer.
De constitutionele regeling voor dit
trans-Atlantische Koninkrijk gaat
terug naar de vroege naoorlogse
dekolonisatie. Het in 1954 afgekondigde Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden vormt de constitutionele basis voor de relaties
tussen Nederland en zijn voormalige koloniën in het Caribisch
gebied. De belangrijkste formele
aspecten zijn eenvoudig samen te
vatten. De deelnemers stellen dat
zij op vrijwillige basis partners zijn
ARUBA
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in het Koninkrijk der Nederlanden
en zo hun recht op zelfbeschikking
uitoefenen. Het Koninkrijk wordt
gedefinieerd als een staat die
bestaat uit autonome landen die
beloven de gemeenschappelijke
belangen op voet van gelijkwaardigheid te behartigen en elkaar
waar nodig hulp en bijstand te
verlenen.
De vier landen die op dit moment
het Koninkrijk vormen - Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en Nederland - zijn autonoom als het gaat
om binnenlandse zaken. Een aantal
specifieke beleidsterreinen zijn
gedefinieerd als ‘aangelegenheden
van het Koninkrijk’ waarvan de
belangrijkste zijn het Nederlanderschap, buitenlandse zaken, defensie en de waarborging van deugdelijkheid van bestuur. Het Koninkrijk
kent één constitutionele koning. In
de Caribische landen wordt hij, en
daarmee het Koninkrijk, vertegenwoordigd door gouverneurs die
tegelijkertijd de plaatselijke regering
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leiden die wordt gevormd door een
democratisch gekozen parlement.
Aangelegenheden van het Koninkrijk worden geregeld door de
Ministerraad van het Koninkrijk. Die
bestaat uit het Nederlandse
kabinet, aangevuld met gevolmachtigde ministers van de
Caribische landen. Er is geen
parlement voor het Koninkrijk, maar
analoog aan de Raad van Ministers
van het Koninkrijk functioneren
andere Nederlandse instellingen
zoals de Raad van State als
instellingen voor het Koninkrijk,
namelijk door toevoeging van een
vertegenwoordiger van elk Caribisch land.
Niemand zal beweren dat dit een
perfecte postkoloniale regeling is.
Er is een ‘democratisch tekort’ in
het Koninkrijk, aangezien de
regering in laatste instantie door
Nederland wordt gedomineerd.
Ook door zijn grootte (17 miljoen
inwoners) en zijn welvaart is
Nederland de dominante partner in

het Koninkrijk. Er zijn ook aanzienlijke culturele verschillen tussen de
Europese en Caribische leden van
het Koninkrijk. Het is dus zeker
geen structuur zonder nadelen en
spanningen.
Toch is het volkomen duidelijk dat
de afgelopen decennia overweldigende meerderheden van alle zes
eilanden consequent gekozen
hebben voor verlenging van de
postkoloniale betrekkingen in dit
trans-Atlantische Koninkrijk. De
argumenten zijn helder. Antillianen
vinden dat het Koninkrijk garant
staat voor democratie, rechten en
vrijheden voor de mensen en
territoriale integriteit, dat het
bijdraagt aan economische ontwikkeling en de eilanden tot een
betrouwbare partner voor buitenlandse investeerders maakt. Zij
hechten er waarde aan dat het
Nederlanderschap het recht op
vestiging in Nederland en de
Europese Unie inhoudt. Pragmatisme wint van nationalistische
ideologie. Dit is niet uitzonderlijk.
Over de hele wereld weerhouden
dit soort argumenten de burgers
van kleinschalige, niet-soevereine
gebieden van een keuze� voor
volledige onafhankelijkheid.
Gert Oostindie is directeur van het
KITLV/Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde en hoogleraar Caribische Geschiedenis aan
de Universiteit Leiden.
I: www.kitlv.nl
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Koninkrijksminister Bert Koenders

Partner in duurzame
vrede, veiligheid en
ontwikkeling
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zich kandidaat gesteld voor
een van de voor de periode 2017-2018 vrijkomende niet-permanente
zetels in de VN-Veiligheidsraad. Aanleiding voor de redactie om
'Koninkrijksminister' Bert Koenders van Buitenlandse Zaken te
vragen naar het waarom.
Dat u als minister van Buitenlandse Zaken naast het 'eigen' Nederland nog drie andere autonome
landen vertegenwoordigt bij
internationale contacten zal bij uw
gesprekspartners in de wereld wel
om enige uitleg vragen.
,,Het Koninkrijk der Nederlanden is
opgebouwd uit vier autonome
landen: Nederland, Aruba, Curaçao

18

en Sint Maarten. De drie laatstgenoemde landen zijn gelegen in het
Caribisch gebied. Naast de vier
landen, zijn er ook drie bijzondere
gemeenten die bij het Koninkrijk
horen: de Caribische eilanden
Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Alleen het Koninkrijk der Nederlanden als geheel kan worden beschouwd als een staat met internationale rechtspersoonlijkheid.

Dat lijkt ongebruikelijk, maar is niet
uniek. Ik weet van een aantal
landen met vergelijkbare regelingen: Denemarken, bijvoorbeeld,
vertegenwoordigt Groenland en de
Faeröer-eilanden, Nieuw-Zeeland
vertegenwoordigt de Cook Eilanden en Niue. Ook Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben vergelijkbare
constructies. Toch is elk land weer
een beetje anders. Geen grondwet
is identiek aan alle anderen en
iedere minister van Buitenlandse
Zaken heeft iets uit te leggen aan
de buitenwereld."
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Vier landen vertegenwoordigen
die ook nog eens verspreid zijn
over twee continenten is geen
eenvoudige taak.
,,Als minister van Buitenlandse
Zaken voor het hele Koninkrijk sta
ik voor de belangen van alle landen
van het Koninkrijk. Het is mijn
verantwoordelijkheid om de
belangen van alle vier de landen
mee te nemen bij de invulling van
onze buitenlandse betrekkingen.
Dat doe ik bij de vele aspecten van
mijn werk: als ik deelneem aan de
vergaderingen van internationale
organisaties, als ik onderhandel
over verdragen, en bij diplomatieke
contacten met andere landen,
bijvoorbeeld in het belang van de
economische diplomatie. Ik voer
deze taak met plezier en overtuiging uit. Het maakt mijn werk
interessanter en helpt me bewust
te zijn van een veel breder scala
van buitenlands beleid dan als ik
alleen het Europese deel van het
Koninkrijk vertegenwoordigde."
Heeft het Koninkrijksverband een
meerwaarde in internationale
contacten?
,,Dat doet het zeker! Internationale
invloeden hebben het Koninkrijk der
Nederlanden sinds de 16e eeuw
vormgegeven. We hebben altijd
over onze eigen grenzen gekeken
en hebben een internationale
traditie. De vier autonome landen
binnen het Koninkrijk vormen
samen één lidstaat van de VN. En
omdat het Koninkrijk deels in
Europa ligt en deels in het Caribisch
gebied hebben we de wereld iets
extra's te bieden. Onze transAtlantische aanwezigheid verbindt
twee continenten en geeft ons een
uniek perspectief op internationale
aangelegenheden.
Het Koninkrijk der Nederlanden is
verenigd in vele opzichten, niet in
se p te m b e r
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het minst door onze speciale
connectie met water. We hebben
een ongebruikelijke geografie: we
zijn omringd door water aan bijna
alle kanten. Nederland is een
laaggelegen deltaland waar meer
dan de helft van de bevolking onder
de zeespiegel leeft. Aruba, Curaçao
en Sint Maarten zijn Small Island
Developing States, zogeheten
SIDS. Klimaatverandering raakt ons
allemaal, en de SIDS in het bijzonder hebben te maken met unieke
kwetsbaarheden. Tegelijkertijd zijn
SIDS koplopers in het vinden van
innovatieve oplossingen voor
klimaat gerelateerde uitdagingen.
Als Koninkrijk erkennen wij de
noodzaak om kwetsbare landen te
helpen om de kwetsbaarheid voor
de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.
Onze traditie van samenwerking en
dialoog met andere landen stelt ons
in staat om te helpen bij het vinden
van oplossingen voor complexe
problemen. We luisteren naar de
belangen van alle landen, groot en
klein. Met onze geavanceerde
vervoersinfrastructuur en meer dan
140 diplomatieke en consulaire
missies over de hele wereld, zijn we
echt een poort naar de wereld."

Nederland heeft zich als Koninkrijk
kandidaat gesteld voor een van de
vrijkomende tijdelijke zetels in de
Veiligheidsraad. Waarom?
,,De vier landen van het Koninkrijk
vormen samen één VN-lidstaat. Bij
de VN treden we gezamenlijk op
als het Koninkrijk. Onze kandidatuur voor een niet-permanente zetel
in de VN-Veiligheidsraad voor de
termijn 2017-2018 is dan ook een
gezamenlijke campagne met oog
voor de Europese en de Caribische
belangen.
We hebben onze kandidatuur
gelanceerd met het motto: 'Kingdom of the Netherlands,Your
Partner for Peace, Justice and
Development'. Voor het Koninkrijk
der Nederlanden is en zal de VN
altijd de belangrijkste organisatie
voor vrede, rechtvaardigheid en
ontwikkeling blijven. Er is geen
andere internationale politieke
organisatie waar zo veel landen
(193; red) zijn vertegenwoordigd.
Dit geeft de VN een unieke legitimiteit. De VN-Veiligheidsraad heeft
exclusieve en vergaande bevoegdheden om de vrede en veiligheid te
handhaven. Ik geloof dat we een
waardevolle bijdrage kunnen
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leveren aan de Veiligheidsraad als
een betrouwbare partner voor
vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling."
Wat zijn de ambities van het
Koninkrijk als het de zetel in de
Veiligheidsraad verwerft?
,,Er gaat nauwelijks een dag voorbij
zonder dat er een crisis of ramp
gebeurt. Niet alleen in Oekraïne,
het Midden-Oosten of Noord-Afrika, maar ook in landen als ZuidSudan en de Centraal-Afrikaanse
Republiek. Er zijn nieuwe mondiale
bedreigingen voor onze veiligheid
in opkomst. Onze normen en
waarden staan onder constante
druk. Deze wereldwijde crises
treffen ons direct. Ik denk daarbij
aan hoe vlucht MH17 boven Oekraïne neerstortte en waar bijna
tweehonderd landgenoten omkwamen. Ook een ramp zoals de
Ebola-uitbraak laat zien hoe nauw
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alles wereldwijd met elkaar verbonden is en hoe de gebeurtenissen in
het ene land directe gevolgen
hebben voor buurlanden.
Ons Koninkrijk is internationaal
georiënteerd en naar buiten gericht.
Met onze vele persoonlijke, politieke, economische en culturele
banden met andere landen, zijn we
een actief lid van de internationale
gemeenschap. Wij zijn van mening
dat een sterke VN essentieel is om
effectief vrede en veiligheid en de
ontwikkeling en economische
mogelijkheden in de wereld te
bevorderen. Er zijn geen snelle
oplossingen voor de crises van
vandaag. We zullen ons moeten
committeren aan constructieve
internationale samenwerking om te
voorkomen dat nieuwe brandhaarden ontstaan. Vrede kan nooit als
vanzelfsprekend worden gezien.
Daarom moeten we onze inzet voor
vrede iedere dag vernieuwen. Meer
dan ooit moeten we focussen op

preventie, vroegtijdige waarschuwing en de onderliggende oorzaken van conflicten.
Het Koninkrijk der Nederlanden
streeft er naar een constructieve,
inhoudelijke bijdrage aan het werk
van de Veiligheidsraad te leveren.
Het is onze ambitie is om bij te
dragen tot de hervorming van de
VN. De VN viert haar 70e verjaardag dit jaar, maar de samenstelling
van de VN-Veiligheidsraad is nog
steeds een weerspiegeling van de
geopolitiek van 70 jaar geleden. We
willen ons richten op de belangen
van de kleine en middelgrote
landen en de Veiligheidsraad
representatiever maken. We willen
de betrokkenheid van landen die
(tijdelijk) geen lid van de Veiligheidsraad zijn vergroten, vooral als
ze het onderwerp van discussie
van de Raad zijn.
Onze tweede focus is vrede en
veiligheid. Indien verkozen zal het
Koninkrijk een alomvattende
aanpak van vredesoperaties
bevorderen om hun potentieel voor
vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling te maximaliseren. De bescherming van burgers in conflicten
moet een integraal onderdeel van
de VN-vredesmissie mandaten zijn
en missies moeten de capaciteit
krijgen die ze nodig hebben om
burgers effectief te beschermen.
Meer participatie van vrouwen en
hen een rol geven bij vrede,
verzoening en wederopbouw is
essentieel, net als het gebruik van
instrumenten voor de vreedzame
beslechting van geschillen, zoals
het Internationaal Gerechtshof en
het Permanent Hof van Arbitrage."
Waarom zouden andere lidstaten
voor het Koninkrijk der Nederlanden moeten kiezen?
,,Ik kan me voorstellen dat landen
op ons stemmen omdat ze bekend
zijn met de manier waarop we
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werken bij de VN en ons sterke
track record - we zijn een van de
medeoprichters van de VN - erkennen. Wij werken samen met
alle naties voor vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Wij
bouwen bruggen en zoeken naar
consensus en dialoog, ook in
moeilijke situaties met uiteenlopende visies.
Ik belicht graag enkele feiten. Wij
dragen actief bij aan VN-vredesmissies. We zijn het gastland voor
de internationale instellingen die
de internationale rechtsorde
helpen ondersteunen, met inbegrip
van het belangrijkste juridische
orgaan van de VN, het Internationale Hof van Justitie. En wij zijn
een van de top-10 donoren aan
de VN.
Wij zijn een belangrijke donor van
humanitaire hulp in de wereld. Als
betrouwbare partner dragen we bij
aan het vinden van lange termijn
oplossingen voor acute crises en
hun nasleep. Om maar een recent
voorbeeld te noemen, in juli 2015
hebben we de eerste handelsmissie georganiseerd naar West-Afrikaanse landen die zwaar door
Ebola waren getroffen. Door deze
investeringen van publiek en
private partnerschappen helpen
we inclusieve en duurzame groei
te stimuleren.
We hebben een multiculturele kijk

op de wereld. Door onze bijzondere trans-Atlantische ligging
verbinden we twee continenten en
een aantal groepen van landen.
Wij zijn een toegangspoort tot
Europa en Latijns-Amerika en
delen de ervaringen van de
uitdagingen waar de SIDS voor
staan. Het Koninkrijk der Nederlanden deelt onmiddellijke en
lange-termijn belangen met SIDS.
De aanpak van negatieve gevolgen van klimaatverandering,
zeespiegelstijging en overstromingen en de uitdagingen van duurzame ontwikkeling staan hoog op
onze agenda. Indien verkozen,
zullen we de stem van de SIDS in
de Veiligheidsraad hoorbaar
maken omdat hun problemen ook
onze problemen zijn.
Wij geloven in de noodzaak van
het vinden van lange-termijn
oplossingen voor de internationale
uitdagingen. Ons buitenlands
beleid weerspiegelt dit geloof,
zowel in multilaterale als bilaterale
partnerschappen. Als waterpartner, bijvoorbeeld, helpen we niet
alleen door in overstromingsgevoelige gebieden een dijk te ontwerpen en bouwen. Nee, we
helpen regio's en landen veerkrachtiger te worden, waterbeheersystemen op te bouwen en te
werken met overheden en lokale
partners om duurzame oplossin-

gen voor de dreiging van overstromingen te vinden.
We zijn innovatief, pragmatisch en
creatief. Om de mondiale uitdaging van klimaatverandering het
hoofd te bieden, hebben wij als
Koninkrijk aangetoond zeer
innovatieve oplossingen te kunnen
vinden. Aruba bijvoorbeeld, speelt
een voortrekkersrol op het gebied
van duurzaamheid en streeft
ernaar een volledig duurzame
samenleving te zijn in 2020. Aruba
is door National Geographic
geprezen voor haar bijzondere
groene energie initiatieven en won
de World's Legacy Award voor
'Destination Leadership'. Curaçao
heeft samen met internationale
partners de mogelijkheden verkend voor het opwekken van
elektriciteit met OTEC, met behulp
van temperatuurverschillen in het
zeewater. Ook Nederland werkt
aan creatieve manieren om groene
energie op te wekken en heeft 's
werelds eerste fietspad gebouwd
dat energie opwekt door middel
van zonnepanelen.
Kortom: we zijn bruggenbouwers,
streven naar consensus en dialoog
en komen onze beloften na. Een
zetel in de Veiligheidsraad zou ons
in staat stellen om een zinvolle
bijdrage te leveren aan een
veiliger, rechtvaardige en welvarende wereld."


Minister Bert Koenders tijdens een overleg met de Koninkrijkspartners, de premiers Mike Eman van Aruba (rechts),
Marcel Gumbs van Sint Maarten (links) en Ivar Asjes van Curaçao.
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Samenwerking in optima forma

Het wakend oog
van de Kustwacht
Een goed voorbeeld van samenwerking tussen de vier landen van het
Koninkrijk is de Kustwacht Caribisch Gebied die op zijn beurt weer
intensief samenwerkt met andere landen om te waken over de veiligheid op de Caribische Zee. Als Commandant der Zeemacht in het
Caribisch gebied voert commandeur Hans Lodder de directie over de
Kustwacht.
,,Ik heb een standaard marinecarrière gevolgd. Na mijn opleiding
aan het Koninklijk Instituut voor de
Marine ben ik begonnen als
zeedienstofficier. Ik heb heel veel
gevaren. Ik heb onder meer drie
commando's gevoerd, over een
mijnenveger, een M-fregat en een
luchtverdedigings- en commandofregat. Ik heb drie jaar bij de
Royal Navy in Groot-Brittannië
gewerkt, drie jaar op het NATOhoofdkwartier in Brussel en ik heb
nog een jaar gestudeerd op het
US Navy War College. Tussendoor
heb ik op het ministerie van
Defensie in Den Haag gezeten."
Lodder was officier bij de Defensie
Materieel Organisatie toen hij werd
benaderd voor de post in de
Cariben. ,,Dat stond bovenaan
mijn lijstje. Behalve voor vakantie
was ik er nog nooit geweest, maar
het leek mij een ontzettend
uitdagende baan in een enerverende omgeving. Toen mijn
admiraal belde met de vraag of ik
naar het Caribisch gebied wilde,
was de beslissing snel genomen.
Ik kon geen nee zeggen. Het is
een operationele baan. Je zit
weliswaar op kantoor, maar bent
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toch heel direct met het product
bezig. Ik word dagelijks op de
hoogte gehouden van search en
rescue-acties en counter drugsoperaties. Daarnaast ben ik
ondercommandant van de Joint
Interagency Task Force South van

de Amerikanen."
De Kustwacht Caribisch Gebied is
aan het begin van de jaren '90
ontstaan. ,,In die tijd gingen er via
dat deel van het Koninkrijk veel
drugs richting Europa. De politiekorpsen besteedden er wel
aandacht aan, maar samen sta je
sterker. Daarom is besloten een
gezamenlijke kustwacht op te
zetten met twee hoofdtaken:
maritieme rechtshandhaving en
search en rescue."
De rol van de Kustwacht Caribisch

Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Hans Lodder.
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Een Kustwacht-eenheid in actie, tijdens een oefening.

Gebied is vastgelegd in een
Rijkswet. De kosten worden
verdeeld over de vier landen. Op
Aruba, Curaçao en Sint Maarten
zijn maritieme steunpunten, op
Bonaire (dat geen apart land is,
maar een bijzondere gemeente
van het land Nederland) is een
sub-steunpunt. Er werken tegen
de 250 mensen. ,,Eigenlijk hebben
we te weinig personeel om echt
24/7 op zee te zijn, maar dat is
een kwestie van financiën. Materieel hebben we voldoende, daar
ben ik heel tevreden over. We
hebben goede cutters, de superrhibs worden binnenkort vervangen, we hebben Justices, walradar
en onze vliegende eenheden,
verkenningsvliegtuigen en helikopters."
De Kustwacht werkt op basis van
een jaarplan. Daar leveren de
landen via de betrokken ministeries hun input aan. Vervolgens
wordt het plan beoordeeld door
een presidium waarna het naar de
Rijksministerraad en de parlementen gaat. ,,Wij weten dus telkens
voor een periode van een jaar wat
ons te doen staat. Na afloop van
een jaar leggen wij via een jaarverslag verantwoording af."
Lag het accent in de eerste jaren
vooral op het onderscheppen van
se p te m b e r
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drugstransporten waarbij grote
successen zijn geboekt, de laatste
tijd eisen andere illegale activiteiten meer en meer de aandacht op.
,,Bij het verschepen van drugs
gaat een heleboel geld om. Voor
dat geld worden spullen gekocht,
bijvoorbeeld wapens. Er is ook
een link naar het terrorisme. Het is
dus zaak om scherp in de gaten te
houden wat er op zee gebeurt.
Wat wij ook steeds vaker zien, zijn
vluchtelingen die via illegale
wegen naar Amerika proberen te
komen."
Bij het waken over de Caribische
Zee is sprake van internationale
samenwerking.
,,We hebben Memorandums of
Understanding met onder andere
Venezuela en de Dominicaanse
Republiek. Binnenkort onderteke-

nen we er een met Colombia en
Jamaica. Verder is er een intensieve samenwerking met de
Kustwachten van Frankrijk - we
delen tenslotte het eiland Sint
Maarten - de Britten en de Amerikanen. Wij hebben het Caribische
bassin verdeeld zodat ieder een
gebied heeft om te bewaken. Er
zijn geregeld counter drugsoperaties die we samen met een van de
andere Kustwachten uitvoeren. Ik
kan niet anders zeggen dan dat de
samenwerking met andere landen
uitstekend verloopt."
In de loop der jaren zijn opzienbarende drugsvangsten gedaan,
maar is ook bij scheeps- en
vliegongelukken levensreddend
opgetreden. ,,Een van mijn voornemens was om de Kustwacht
zichtbaarder te maken zodat
iedereen, ook criminelen, weet dat
wij er zijn, dat wij meekijken wat er
allemaal op zee gebeurt en elk
moment kunnen ingrijpen. De
nadruk is dus meer op preventie
komen te liggen. Of het bestaan
van de Kustwacht zinvol is? Daar
twijfel ik geen seconde aan", aldus
Lodder. ,,De organisatie is in de
loop der jaren sterk geprofessionaliseerd. Wij zijn uitstekend in
staat onze taken uit te voeren.
Maar ook criminele organisaties
worden steeds slimmer. Het is dus
zaak ze voor te blijven."
I: www.kustwacht.org
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Samen op weg
naar VN-klimaattop
Inzet van de komende VN-klimaattop COP21 - van 30 november tot
en met 11 december in Parijs - is een nieuw klimaatverdrag dat het
huidige in 2020 aflopende verdrag moet vervangen. Om het belang
van de top te benadrukken zal het Koninkrijk der Nederlanden met
vier ministers-presidenten vertegenwoordigd zijn.
In de aanloop naar COP21 leidde
de Arubaanse premier Mike Eman
onlangs de Koninkrijksdelegatie bij
een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over de uitdagingen
waarvoor de Small Island Developing States (SIDS) zich op het
gebied van vrede en veiligheid
geplaatst zien.
,,Het is een onderwerp van bijzonder belang voor het Koninkrijk der

Nederlanden omdat drie van de
vier landen binnen het Koninkrijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten in feite SIDS zijn. Ik ben blij en trots
dat we de stem van de kleine
eilandstaten mogen laten horen.
Het eerste dat men voor zich ziet
zijn tropische paradijzen met
palmbomen, omgeven door een
kalme turquoise zee. Dit beeld is
volkomen juist als het gaat om

Minister-president Mike Eman riep in zijn toespraak voor de VN-Veiligheidsraad grote
landen op tot meer samenwerking met de Small Island Developing States
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Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
vele andere SIDS", zo leidde Eman
de Nederlandse bijdrage in.
De premier schetste enkele grote
uitdagingen waarmee de SIDS
worstelen waaronder steeds
extremere weersomstandigheden.
,,Klimaatverandering raakt ons
allemaal, maar degenen die
geconfronteerd worden met de
grootste risico's zijn de ontwikkelende en fragiele staten met de
minste middelen om ze het hoofd
te bieden. Het klinkt misschien
dramatisch, maar sommige SIDS
bevinden zich in de gevarenzone
en zullen misschien over zes of
acht decennia niet meer bestaan.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden is dit is één van de redenen
waarom we ons in Parijs zullen
inspannen voor de totstandkoming
van een ambitieus verdrag.
Sommigen geloven dat alleen grote
landen klimaatverandering effectief
kunnen bestrijden. Maar elk land
kan een bijdrage leveren. In het
kleine Aruba zijn we op zoek naar
wegen om de transitie van fossiele
brandstoffen naar hernieuwbare
energie uiterlijk in 2020 te hebben
gerealiseerd. De lessen die we
onderweg leren, willen we graag
delen met de rest van de wereld,
vooral met andere SIDS. Wij
geloven dat kleine eilandstaten als
living labs kunnen fungeren om te
laten zien hoe deze transitie in alle
landen kan worden bewerkstelligd.
In Aruba is de overgang naar
duurzame energie onderdeel van
onze bredere visie van gedeelde en
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Meer internationale samenwerking op het gebied van duurzaamheid was ook het centrale thema van de bijdrage van
premier Eman bij Toronto Global Forum waarvoor hij als keynote speaker was uitgenodigd.

duurzame welvaart waarin we niet
alleen flinke stappen zetten om
onze fysieke omgeving te behouden voor toekomstige generaties,
maar we er ook voor zorgen dat
onze sociale, economische en
culturele verworvenheden zich op
een goede manier ontwikkelen."
Een andere uitdaging voor kleine
eilandstaten is de bestrijding van
grensoverschrijdende criminaliteit.
,,Veel SIDS missen de capaciteit
om op de immense wateren rond
onze eilanden te patrouilleren. De
dreiging die uitgaat van criminele
netwerken die handelen in drugs en
wapens kan destabiliserende
gevolgen hebben. We bestrijden
deze op Aruba en de andere delen
van ons Koninkrijk met een gezamenlijke Kustwacht die in een groot
deel van de Caribische Zee patrouilleert. De regionale en internationale samenwerking moet verder
worden versterkt om nog effectiever te zijn. Samenwerking draagt bij
aan het vergroten van de mogelijkheden om grensoverschrijdende
criminaliteit te bestrijden. Het
Koninkrijk der Nederlanden benase pt e m b e r
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drukt daarom het belang van de
VN-Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor SIDS. Sterkere
regionale en internationale samenwerking is nodig om de veiligheidsuitdagingen aan te kunnen in het
Caribisch gebied en in andere
regio's waar zich SIDS bevinden.
Dat is ook één van de drijfveren
waarom het Koninkrijk der Nederlanden zich kandidaat gesteld heeft
voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de termijn 2017-2018.
Wij kennen als geen ander de
uitdagingen en belangen van de
kleine en middelgrote landen. Wij
verwelkomen verdere besprekingen
over de internationale uitdagingen
waar SIDS nu en in de toekomst
voor staan, met als doel de solidariteit tussen de grotere en kleinere
leden van de VN te versterken. De
secretaris-generaal heeft opgeroepen partnerschappen te vormen
met SIDS om de uitdagingen op
het gebied van veiligheid het hoofd
te bieden. Dat is wat het Koninkrijk
der Nederlanden, als uw partner
voor vrede, rechtvaardigheid en
ontwikkeling, wil doen.

Wij als Aruba zijn opgegroeid in een
nest van zes SIDS en wanneer we
denken aan onze kleinere gezinsleden - Bonaire, Saba en Sint
Eustatius - doen we dat met een
gevoel van solidariteit en verantwoordelijkheid ten opzichte van
hen. Zo moeten ook grotere
landen, de belangrijke instellingen
van de wereld en evenzeer grote
bedrijven denken over de kleine
eilandstaten: Ik ben mijn broeders
hoeder."
Premier Eman greep de gelegenheid aan om aan te kondigen dat
het Koninkrijk der Nederlanden het
initiatief heeft genomen jaarlijks een
internationale conferentie over
'Globale Veiligheid: Vrede en
Samenwerking in tijden van
klimaatverandering en mondiale
milieu-uitdagingen' te organiseren.
De eerste wordt op 2 en 3 november in het Vredespaleis in Den Haag
gehouden.
De toespraak van premier Eman is
terug te zien via:
https://youtu.be/sfKO97CXDQo
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Eén Koninkrijk
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zich kandidaat gesteld voor een van de in 2017 vrijkomende zetels in de
VN-Veiligheidsraad. Wij legden de ministers-presidenten van de vier landen die samen het Koninkrijk vormen ieder

Mark Rutte (Nederland):
,,We kunnen niet zonder internationale samenwerking, want veel bedreigingen kennen geen grenzen. Nederland is daar door de ramp met
vlucht MH17 weer nadrukkelijk mee geconfronteerd. Maar denk ook aan
het klimaatprobleem, de aanpak van terrorisme of het terugdringen van
armoede. Geen enkel land kan dit soort problemen alleen oplossen. Alles
hangt met alles samen. De VN moet sterk en slagvaardig zijn en geïntegreerder gaan werken. Dat is in het belang van iedereen.
Maar de VN dat zijn wij ook zelf; de lidstaten. Nederland neemt zijn
internationale verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld via de militaire bijdrage
aan de VN-missie in Mali, de bestrijding van ebola en het delen van onze
expertise op het gebied van water. En we blijven actief een constructieve
bijdrage leveren aan de versterking van de VN. Daarom zijn we kandidaat
voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018. Dat
is in het gezamenlijk belang van de vier landen die het Koninkrijk vormen.
Nederland is een betrouwbare VN-partner. Dit staat in een lange traditie.
Nederland is niet alleen één van de oprichters van de VN, maar ook gastland van het enige VN-hoofdorgaan
dat niet in New York is gevestigd: het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Verder hebben we sinds het
ontstaan van de VN aan 63 VN en VN-gemandateerde vredesmissies deelgenomen. We zijn bovendien top 10
donor van de VN. We kunnen dan ook met recht zeggen: the Kingdom of the Netherlands, your partner for
peace, justice and development."

Ivar Asjes (Curaçao):
,,De toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de VN-Veiligheidsraad biedt voor elk land van het Koninkrijk kansen. De landen
zullen elk op hun eigen manier bij kunnen dragen aan het promoten
van internationale vrede en veiligheid. Voor Curaçao bevordert de
toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de VN-Veiligheidsraad de mogelijkheden duurzame economische ontwikkeling internationaal te promoten om handel en internationale vrede en veiligheid te waarborgen. Curaçao is dit jaar voorzitter van de Vereniging
voor Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie (OCTA) en
zet in deze hoedanigheid de economische, ontwikkelings- en
handelsbelangen van de Small Island Development States (SIDS) op
de agenda van de EU. Een lidmaatschap van het Koninkrijk bij de
VN-Veiligheidsraad biedt Curaçao de kans haar verantwoordelijkheid te nemen en dit ook op mondiale schaal te doen."
26
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, vier premiers
dezelfde vraag voor: Wat is het belang voor uw land dat het Koninkrijk der Nederlanden zitting neemt in de VN-Veiligheidsraad en waarom zouden de andere lidstaten op het Koninkrijk moeten stemmen?


Mike Eman (Aruba):
,,Als klein land in een grote wereld ben je voor veel zaken aangewezen op
samenwerking. Niet dat wij ons afhankelijk opstellen, maar samenwerken
zit ons wel in de genen. Wij doen dat zowel in Koninkrijksverband als
daarbuiten, via Caricom, SIDS, de EU, de Wereldbank en uiteraard ook de
Verenigde Naties. We hebben ons vol overtuiging bij al die verdragen
aangesloten die bijdragen aan de ontwikkeling van onze bevolking, op het
gebied van vrede en veiligheid, klimaatbeheersing, mensenrechten, handel
etc. Van al die internationale contacten leren wij. Zoals andere landen
misschien iets kunnen opsteken van onze ambitie om van ons mooie
eiland een vijfsterrensamenleving te maken met vijfsterren woonwijken,
vijfsterrenscholen en vijfsterrenziekenhuizen; waar welvaart geen doel op
zichzelf is, maar een middel om het welzijn van iedere burger te bevorderen. Wij hebben de ambitie om onze economie uiterlijk in 2020 volledig te
hebben vergroend door alleen nog maar hernieuwbare energie te gebruiken. De kennis die wij daarmee opdoen, delen wij graag met andere
landen. De kandidatuur van het Koninkrijk voor de VN-Veiligheidsraad steun ik van harte want het is belangrijk dat
ook de stem van de Small Island Developing States en de landen in het Caribisch gebied wordt gehoord. Nederland geniet een sterke reputatie in de wereld. Voeg daarbij een regionale dimensie en gevoel voor kleinere staten
in de wereld, dan heb je iets heel bijzonders. Dat is ook wat we met elkaar als onze sterke punten zien als kandidaat voor de VN-Veiligheidsraad."

Marcel Gumbs (Sint Maarten):
,, Als een autonome, kleine in ontwikkeling zijnde eilandstaat op een
zodanig niveau als de VN-Veiligheidsraad vertegenwoordigd te zijn geeft
niet alleen een stem aan kwesties waarmee wij worstelen, maar draagt
ook bij aan de geloofwaardigheid van initiatieven die wij op Sint Maarten
nemen om de uitdagingen waarvoor wij en andere kleine eilandstaten
ons dagelijks geplaatst zien te overwinnen. Het Koninkrijk der Nederlanden biedt, samengesteld uit zeven economisch, geografisch en sociaal
zeer diverse landen en gebieden, een rijk scala aan ervaringen en ideeën.
Een positie in de VN-Veiligheidsraad stelt ons daarom niet alleen in staat
de problematiek van kleine eilandstaten op de internationale agenda te
plaatsen, maar ook oplossingen te delen met andere landen."
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leven van onze burgers te verbeteren. We gaan daarvoor nu samen
modellen ontwikkelen, onder meer
voor sociale mobiliteit.” Dat laatste
begrip is een van de speerpunten
van de Wereldbank en houdt in dat
mensen in achterstandssituaties
beter toegang krijgen tot de
arbeidsmarkt. ,,Eerlijke kansen
voor iedereen dus. Maar ook een
systeem waarbij mensen blijven
leren. We willen toe naar een
learning society van continue
ontwikkeling”, aldus de premier.
Minister-president Mike Eman presenteerde in bijzijn van koning Willem-Alexander,
koningin Máxima en (geheel links) minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken de
duurzaamheidsagenda van Aruba.

Wereldbank steunt
duurzaam Aruba
In Washington is begin juni een Memorandum of Understanding
(MoU) ondertekend waarmee de Wereldbank zijn kennis en expertise ter beschikking van Aruba stelt om duurzame ontwikkeling te
bevorderen. Als tegenprestatie gebruikt de Wereldbank de best
practises van Aruba als voorbeeld om andere landen te helpen.
Minister-president Mike Eman
kreeg in het kader van het officiële
bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de
Verenigde Staten de kans om de
ambitieuze groene agenda van zijn
kabinet te presenteren aan de
Wereldbank. Thema van het
rondetafelgesprek - in bijzijn van
president Jim Kim van de Wereldbank - was ‘Sustainable Development from a Small Island Perspective’.
Eman zette met genoegen zijn
handtekening onder het MoU. ,,We
hebben de afgelopen jaren de
banden met de Wereldbank
aangehaald. Men is op de hoogte

28

van onze visie economische groei
te benutten om de kwaliteit van

De Nederlander Frank Heemskerk,
executive director van de World
Bank Group, vertegenwoordigt
twaalf landen in het bestuur van
de Wereldbank. ,,Aruba krijgt met
dit MoU toegang tot de kennis die
bij de Wereldbank aanwezig is
over bevordering van de duurzaamheid. Specifiek gaat het over
het verstevigen van de overheidsfinanciën, het aantrekken van
buitenlandse investeringen, het
creëren van banen en het bestrijden van de armoede. De Wereldbank heeft er zelf ook voordeel
van want wij krijgen toegang tot de
best practices die Aruba ontwikkelt.”




Vicepresident voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Jorge Familiar zette
namens de Wereldbank zijn handtekening onder het MoU. Links executive director
Frank Heemskerk.
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Parlatino bron
van inspiratie

Als autonome landen in het Koninkrijk zijn Aruba, Curaçao en Sint
Maarten gebonden aan koninkrijkswetten, maar dat staat niet in de
weg dat ze een actieve rol vervullen in het Latijns-Amerikaanse
parlement Parlatino.
,,We hebben inderdaad te maken
met wet- en regelgeving die uit
Europa afkomstig is, maar wij zijn
en blijven een land met een
overwegend latino-cultuur. We
hebben bovendien op heel veel
terreinen intensieve banden met
de landen in de regio.” Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp is
dan ook een groot voorstander
van het Arubaanse lidmaatschap
van Parlatino. ,,De debatten die er
worden gevoerd zijn heel herkenbaar. De collega-parlementariërs
uit de andere landen spreken
vanuit een realiteit die dicht bij de
onze ligt. Wij putten inspiratie uit
Parlatino.”
Parlatino is een formeel samense p te m b e r
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werkingsverband van alle LatijnsAmerikaanse volksvertegenwoordigers. ,,Er zijn commissies, net
zoals landenparlementen die ook
hebben. Bij Parlatino zijn er elf
waar Arubanen zitting in hebben.
Alle Arubaanse Statenleden zijn
actief in één van de commissies."
Lopez-Tromp is zelf kortgeleden
benoemd in de Raad van Toezicht
die voorstellen analyseert en van
commentaar voorziet voordat ze
aan het bestuur van Parlatino
worden voorgelegd. Van dat
bestuur is het Arubaanse Statenlid
Marlon Sneek vicevoorzitter.
De rol van Parlatino is om raamwetten op te stellen over actuele
thema's die in meerdere landen

spelen. ,,Ik begon in 1997 in de
commissie waar over jeugdaangelegenheden werd gesproken. Zo
kwam ik er achter dat veel landen
een jeugdparlement hadden en
ook een jeugdbeleid. Bij ons
bestond dat niet, maar geïnspireerd door wat ik hoorde, ben ik
met een collega aan de slag
gegaan. Uiteindelijk is ook op
Aruba een Jeugdparlement
opgericht. Dat is één van de
effecten van Parlatino: je kunt van
elkaar leren hoe je zaken kunt
aanpakken en problemen oplost.”
Als er eenmaal raamwetten zijn,
wordt vanuit Parlatino gevolgd of
landen die ook invullen met eigen
wetten en beleid. ,,Als Aruba
kunnen wij deze raamwetten niet
tekenen omdat wij gebonden zijn
aan de afspraken binnen het
Koninkrijk. Qua wetgeving zijn wij
misschien een buitenbeetje, maar
cultureel voelen wij ons onlosmakelijk verbonden met Parlatino.”
Drie commissies uit Parlatino
vergaderen eind oktober op Aruba.
Daarvoor komen ongeveer 45
buitenlandse parlementariërs naar
Oranjestad. Die buigen zich over
verschillende agendapunten aan
de hand van presentaties van
onder meer de Wereldbank en de
Verenigde Naties. Aan LopezTromp de eer om de openingszitting voor te zitten. De deelnemers
grijpen hun verblijf op het eiland
aan om tevens de conferentie
Green Aruba (27 en 28 oktober) bij
te wonen.
I: www.parlatino.org
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“

Be part of the change,
Share Sustainability,
and let us continue moving
forward together.

”

OCTOBER 27 AND 28
at Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

For more information please visit our website www.greenaruba.org or contact us at info@greenaruba.com

Week van de
duurzaamheid

Directeur Frank Hoevertsz van Utilities:
,,Leren van elkaars ervaringen met duurzaamheid."

De vicepresident van de Verenigde Staten Joe Biden riep eerder dit
jaar de leiders van de Caribische landen op zich meer te richten op
de ontwikkeling van duurzame energie. Hij noemde Aruba een
voorbeeld. ,,Aruba is a country showing demonstrable progress that
has been achieved by uniting government, utilities and businesses
behind a common strategy and action plan.” Volgens Biden kunnen
andere landen veel leren van Aruba.
Die kans krijgen ze eind oktober
tijdens Aruba’s Duurzame Week.
Dan vinden vier evenementen
plaats die allemaal duurzaamheid
op de agenda hebben staan. De
week wordt afgetrapt met het
Aruba Learning Event. Daarvoor
zijn energieministers van tien
Caribische landen uitgenodigd en
twintig topmensen van bedrijven
uit de internationale energiesector.
,,Biden was duidelijk. Volgens hem
komen we als regio het snelste
vooruit als we van elkaar leren",
aldus directeur Frank Hoevertsz
van het organiserende Utilities.
se p te m b e r
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,,Nu gaan we dat concretiseren.
Wij hebben een vernieuwend
concept bedacht door de belangrijkste spelers uit de landen uit te
nodigen om succesvolle ontwikkelingen met elkaar te delen. In
kleine werkgroepen gaan wij
hierover praten om vervolgens
concrete doelen te stellen. Ter
inspiratie bezoeken we verschillende vernieuwende projecten op
Aruba.”
Het Aruba Learning Event loopt
naadloos over in de conferentie
Green Aruba. De alweer zesde edi-

tie (27 en 28 oktober) heeft als
thema: Delen van Duurzaamheid.
Sprekers uit binnen- en buitenland
presenteren de jongste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. In de expositieruimte
zijn de nieuwste innovaties te zien.
,,Zo tonen we afterglow zonnepanelen die na zonsondergang nog
een paar uur stroom leveren”,
aldus Hoevertsz. Green Aruba
heeft in de loop der jaren een
reputatie opgebouwd als verbindende schakel tussen denkers (de
wetenschap) en doeners (het
bedrijfsleven) met een kleurrijk
gezelschap aan visionaire sprekers
onder wie Al Gore en voorzitter
José Maria Figueres van de
Carbon War Room. De andere
twee evenementen in de Duurzame Week zijn de conferentie van
de Economische Commissie van
de Verenigde Naties voor LatijnsAmerika en het Caribisch Gebied
(ECLAC) en een vergadering van
Parlatino, het parlement van
Latijns-Amerikaanse landen. ,,Dat
zijn allebei bijeenkomsten die
toevallig in dezelfde week op
Aruba plaatsvinden. Voor beide
organisaties is duurzaamheid een
belangrijk agendapunt. Wij hopen
uiteraard dat de deelnemers de
kans benutten om mee te denken
over een duurzame toekomst voor
onze regio. Met elkaar kunnen we
een grote stap maken naar meer
internationale samenwerking. Daar
worden we allemaal beter van",
besluit Hoevertsz.
I: www.greenaruba.org
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Energieneutraal
Het multifunctionele wijkcentrum (MFA) in Noord is
het eerste overheidsgebouw op Aruba dat voldoende energie opwekt om geheel zelfvoorzienend te
zijn. Dankzij het energiezuinige ontwerp leveren de
zonnepalen genoeg stroom voor eigen gebruik. Op
zonnige dagen is er zelfs sprake van een overschot
dat wordt toegevoegd aan het net. �Op weg naar
een CO2-neutrale economie in 2020 zullen andere
overheidsgebouwen - waaronder scholen - in hoog
tempo volgen.



Monument
Stichting Monumentenfonds heeft een van de oudste
en meest markante woonhuizen in het historische
centrum van Oranjestad aangekocht: Residencia
Veneranda. Het monumentale pand heeft zware
brandschade opgelopen, maar kan volledig in de
originele staat worden teruggebracht. De restauratie
is mede mogelijk dankzij de steun van particulieren.
Het Monumentenfonds zorgt er voor dat het pand
eenmaal in oude luister hersteld een passende
bestemming krijgt.�



Streetcar
De derde streetcar is op Aruba aangekomen.
De uitbreiding is nodig om de groeiende stroom
toeristen en winkelend publiek naar het prachtig
gerenoveerde centrum van Oranjestad te brengen.
De tram is gefabriceerd in Californië en heeft de
afgelopen tijd een lange reis dwars door de Verenigde
Staten naar Miami en vanaf daar per schip naar Aruba
gemaakt. �De nieuwkomer is uitgevoerd in de vrolijke
koninkrijkskleur oranje.
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TNO creëert smart community

Broedplaats
van innovaties

Algemeen directeur Mart van Bracht van TNO Energy.

Op Aruba worden duurzame innovatieve oplossingen ontwikkeld
waarmee de hele wereld haar voordeel kan doen. Dat stelt algemeen directeur Mart van Bracht van TNO Energy.
Het internationaal gerenommeerde
instituut (voluit: Nederlandse
Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO)
zette vijf jaar geleden voorzichtig
voet op Arubaanse bodem waarna
het hard is gegaan. Tot verrassing
van Van Bracht: ,,Als TNO zijn we
se p te m b e r

2015,

nr.

4 

altijd op zoek naar locaties en
partijen die de ambitie hebben te
innoveren. In 2010 werd ik benaderd door iemand die zei: 'Je moet
eens gaan praten op Aruba, die
willen een groen eiland worden'. In
eerste instantie was ik sceptisch. Ik
word bijna elke week wel gebeld

door �een bestuurder met duurzame plannen. Vaak is dat omdat
het mode is of men dermate naief
is dat de kans op succes klein is. Ik
dacht dat dat met Aruba ook het
geval zou zijn. Ik ben er dus mee
begonnen om te schetsen hoe
complex het allemaal is, in de
veronderstelling dat ze dan wel
zouden afhaken. Maar ze werden
juist steeds enthousiaster. Dus ben
ik naar Aruba gegaan waar ik met
premier Mike Eman heb gesproken.
Ik ontdekte dat ik met iemand aan
tafel zat die echt de visie en de wil
heeft om zijn eiland te verduurzamen en daar al goed over had
nagedacht. Ik merkte ook dat zijn
ideeën breed gedragen werden op
het eiland. De conclusie was:
samenwerking is voor ons beide
interessant."
Nog geen jaar later verrichtte
toenmalig Eurocommissaris Andris
Piebalgs de opening van TNO
Caribbean. ,,Als je zoals Aruba
uiterlijk in 2020 honderd procent
duurzaam wil zijn, moet je planmatig te werk gaan. We zijn daarom
begonnen met roadmapping: het in
kaart brengen langs welke weg en
met welke partijen je dit stapsgewijs kunt bereiken. We kijken naar
het energiedomein in een brede
context. Dit betekent dat we
zoeken naar slimme combinaties
van energie met water, afval en
grondstoffen. De afvalproblematiek
op Aruba is zoals op alle eilanden
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Het door TNO op Aruba ontwikkelde concept 'Smart Sustainable Island Solutions'.

groot. Kan je afval - vanuit de visie
van de circulaire economie - gebruiken als grondstof voor energie
of andere producten? Kun je met
behulp van zonlicht water produceren?
Uiteraard besteden we ook aandacht aan de gebruikers, burgers
en bedrijven. Als je die niet meekrijgt, gaat het nooit lukken. Om die
honderd procent te halen moet het
energieverbruik omlaag. Technisch
is dat het makkelijkste, maar in de
praktijk is dat helemaal niet zo
eenvoudig. Op Aruba hebben we
het daarom andersom gedaan. Als
eerste is het windmolenpark Vader
Piet gekomen, daarna het solar
park bij de luchthaven. Wij zijn
bewust aan de kant van het
opwekken van energie begonnen
om iedereen te laten zien: 'Kijk, het
werkt echt'. Als het geplande
tweede windmolenpark klaar is
zitten we - zolang er geen oplossing is voor de opslag - zo'n beetje
aan het maximum. Het resterende
deel zal dus voor een groot stuk uit
het terugdringen van het gebruik
moeten komen. We hebben
daarmee kort geleden een begin
gemaakt. We hebben een studie
gedaan naar de overheidsgebouwen: hoe kan je die energiezuiniger
maken? Dan zie je dat er veel
laaghangend fruit is. Je kunt snel
grote stappen zetten. De investe-
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ringen zijn relatief klein en worden
binnen een jaar terugverdiend. Het
is dus ook in economisch opzicht
aantrekkelijk. We zijn met hotels in
gesprek want dat zijn grote energieconsumenten. Die willen uiteraard het comfort van hun gasten
op hoog niveau houden. Het
mooie: voor hotels zitten er meerdere aantrekkelijke kanten aan. Het
spaart niet alleen kosten uit, de
consument geeft steeds vaker de
voorkeur aan een duurzaam hotel.
Koelen met gebruikmaking van
koud zeewater is technisch een
optie, maar wij kijken vooral naar
eenvoudiger oplossingen. Is het
wel nodig alle ruimtes te koelen of
kun je dat plaatselijk, alleen boven
het bed, doen? Iets anders is de
manier van bouwen. Oudere huizen

op Aruba die op een traditionele
manier gebouwd zijn, zijn altijd koel
van binnen. Daar kunnen we van
leren.
Wij zijn partner in de Aruba Smart
Community. Dat is een buitengewoon belangrijk traject. Niet alleen
voor ons, maar ook voor heel veel
andere partijen op Aruba en
daarbuiten. Wij ontwikkelen een
test- en demonstratiewijk waar in
live omstandigheden onderzoek
wordt gedaan welke energie-,
water- en afvaloplossingen het
beste werken. Het wordt een
locatie waar bedrijven nieuwe
technologie kunnen uitproberen en
demonstreren aan potentiële
afnemers. Aruba is voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de
Latijns-Amerikaanse en de Amerikaanse markt een gunstige plek. Er
komt daarom een bezoekerscentrum waar bedrijven klanten
kunnen ontvangen. We merken dat
er bij Nederlandse, maar ook
Amerikaanse bedrijven veel belangstelling bestaat. Ik schat in dat er
heel wat bedrijvigheid gaat ontstaan. Het wordt een broedplaats
van innovaties.
Het concept past uitstekend in de
visie van Aruba zich te ontwikkelen
tot een hub tussen Europa en de
Amerika's. Multinationals die
kansen zien in Panama of in

De Smart Community Aruba wordt een broedplaats van innovaties.
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De Smart Community Aruba krijgt
wegen (Solaroad) die energie leveren.

Argentinië gaan er gewoon heen.
Voor MKB-bedrijven is dat echter
een sprong in het diepe. Als je
Aruba gebruikt als springplank zit je
op een eiland dat deel uitmaakt van
het Koninkrijk waar de regels voor
een groot deel gelijkwaardig zijn
aan die in Nederland en Europa en
waar je qua taal met Nederlands
prima uit de voeten kunt. Aruba is
een mooie plek voor bedrijven om
er hun spullen neer te zetten, uit te
proberen en te demonstreren aan
markten waar vraag naar hun
producten is. Wij gaan ook kantoorfaciliteiten bieden om de
drempel voor kleinere bedrijven te
verlagen. Daarmee wordt het
marktbereik voor een relatief kleine
inspanning heel groot. Het stelt
bedrijven in staat stappen te zetten
die ze zonder Aruba nooit zouden
kunnen doen."
Het succes van de TNO-vestiging
op Aruba bewijst dat die formule
werkt. ,,In 2010 deden wij nog
helemaal niets in de regio. Nu
hebben we projecten in Brazilië,
Chili, Peru, Colombia, Suriname,
Costa Rica, Belize, Mexico, Cuba,
Jamaica, Sint Maarten, Sint
Eustatius, Saba, Barbados, Trinidad & Tobago, Curaçao en Bonaire.
Cuba heeft bij de conferentie
'Europe meets the Americas'
gezien wat wij op Aruba aan het
doen zijn. Het concept 'Smart
Sustainable Island Solutions' dat
uitgaat van het maximaal benutten
van de lokale mogelijkheden sprak
ze enorm aan. Ze willen heel graag
se pt e m b e r
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het Aruba-model overnemen. Ik
verwacht dat we binnen enkele
maanden de onderhandelingen
afronden zodat we begin volgend
jaar met een pilot kunnen beginnen."
Van Bracht kan uren vertellen over
baanbrekende innovaties die op
Aruba in ontwikkeling zijn en die na
te zijn getest wereldwijd kunnen
worden toegepast. Een daarvan is
een pump and storage centrale.
,,Achter het windmolenpark ligt een
oude groeve die we willen gebruiken als energiebuffer. Op de
momenten dat er een overschot
aan wind- en zonneenergie is dat je
niet kunt opslaan, wordt water in
het reservoir gepompt. Zodra er
een tekort aan energie-aanbod is,
laat je het reservoir leeglopen om
energie op te wekken. Een unieke
waterkrachtcentrale die op heel
veel plekken in de wereld uitkomst
kan bieden. We hebben dit soort
oplossingen op Aruba nodig om
honderd procent duurzaam energiegebruik te halen. Het zal nog
een zware dobber worden om dat
in 2020 te realiseren, maar het is
goed de lat hoog te leggen."
Van Bracht benadrukt dat wat TNO
doet op Aruba en in de regio geen
vorm van 'ontwikkelingshulp' is.

Het bewijs in beeld dat Aruba voor TNO
als springplank fungeert.

,,Er zit geen euro Nederlandse
subsidie in. Het wordt mij vaak
gevraagd: 'Is dit Nederlands
belastinggeld?'. Nee, het wordt
allemaal betaald door onze opdrachtgevers. Een deel wordt
extern gefinancierd, onder meer
door de Inter-American Development Bank. We zijn nu plannen aan
het maken voor de komende vier
jaar. We gaan er van uit dat onze
activiteiten in die periode verdubbelen. Het is een zakelijke operatie,
maar wel één met voor alle betrokkenen een win-win perspectief."
I: www.tno.nl


Een schematische weergave van hoe TNO op Aruba gaat aantonen dat met behulp
van zonlicht drinkwater kan worden geproduceerd.
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Seaway Heavy Lifting
kiest Aruba als hub
Opnieuw is een bedrijf van wereldfaam neergestreken op Aruba.
Seaway Heavy Lifting heeft een operationeel kantoor in Oranjestad
geopend om van daaruit een grote opdracht voor de kust van
Venezuela in goede banen te leiden. Hoewel nooit eerder op Aruba
geweest, lag de keuze voor de hand, verklaart Senior Vice President
Koen van der Perk.
,,Seaway Heavy Lifting is bijna 25
jaar geleden opgericht als offshore
installatie aannemer. Alles wat met
offshore energiewinning te maken
heeft en met een kraan geïnstalleerd moet worden, kunnen wij. Je
moet denken aan platforms voor
olie- en gaswinning, substations en
funderingen voor offshore windparken, onderwaterstructuren zoals
templates en pijpleidingen etc.
Daarnaast houden we ons bezig
met decommissioning: het ontmantelen van offshore structuren die na
jaren van operatie moeten� worden
verwijderd. Een aparte tak is diep
water. We kunnen tot zo'n drie
kilometer diepte installeren. We
hebben twee kraanschepen: de
Oleg Strashnov en de Stanislav
Yudin."
Die laatste wordt ingezet voor het
project in Venezuela. Eind vorig jaar
werd Seaway Heavy Lifting benaderd door opdrachtgever Cardon
IV, een joint venture van de Italiaanse oliemaatschappij ENI en het
Spaanse Repsol. In februari is het
contract getekend en in maart lag
de Yudin al in Venezuela en werd
het kantoor in Oranjestad geopend.
Het zogeheten Perla-project
behelst drie gasproductieplatforms
voor de kust van Punto Fijo die
gekoppeld moeten worden aan een
reeds bestaande pijpleiding naar
de wal. Het is aan Seaway Heavy
Lifting om de platforms veilig van
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de Golf van Mexico naar hun plaats
van bestemming te brengen en in

70 meter diep water te installeren
met de bijbehorende verbindingen
met de pijpleiding.
Project Directeur Hans van Maris:
,,Het project duurt zo'n negen
maanden. Op het kraanschip zijn
continue circa 160 man in wisselende ploegen aan het werk en nog
eens zo'n 40 op de sleepboten en

Senior Vice President Koen van der Perk (rechts) en
Project Directeur Hans van Maris.
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pontons die we inzetten. Gemiddeld vliegen we elke week 40 man
in en uit. En er moeten allerlei
materialen worden aangevoerd.
Voor de logistiek heb je een
site-office nodig. Als Nederlandse
onderneming ben je dan al gauw
geneigd te zeggen: Aruba is voor
ons de meest handige plek om als
hub te gebruiken. Aruba heeft
goede vliegverbindingen, voldoende hotelcapaciteit en havenfaciliteiten. De ploegen die elkaar afwisselen komen aan op Aruba,
overnachten er en gaan de volgende ochtend per boot naar het werk.
Het voordeel is dat Aruba dichter
bij het project ligt dan de dichtstbijzijnde haven in Venezuela. Bovendien is op Aruba alles op redelijk
korte termijn te regelen."
Van der Perk en Van Maris hebben
dankbaar gebruik gemaakt van de
diensten van het Arubahuis in Den
Haag. ,,Ze hebben ons een aantal
keren op het goede spoor gezet
hoe we bepaalde zaken op Aruba
moesten aanpakken. Waar nodig
hebben ze ons geassisteerd om
met de juiste mensen in contact te
komen. Als we ergens tegen
aanlopen, kunnen we altijd bij het
Arubahuis aankloppen."
Seaway Heavy Lifting, exponent
van Hollands Glorie, houdt er naast
het hoofdkantoor in Zoetermeer
vestigingen op na in onder meer
Aberdeen, Parijs, Hamburg,
Cyprus, Glasgow en Houston. Op
kantoor werken zo'n 275 man, op
elk van de twee kraanschepen zo'n
150 tot 200. Wereldwijd is er maar
een handjevol bedrijven dat
dezelfde zware klussen aankan.
Van der Perk: ,,Op de Yudin staat
een 2.500 tons kraan. Hoeveel dat
is? Nou, dat zijn ongeveer 2.000
middenklasse auto’s die je in één
keer aan gewicht kan optillen. Ons
nieuwste schip, de Oleg Strashnov,
heeft een nog grotere kraan: 5.000
se p te m b e r
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Het kraanschip Stanislav Yudin in volle actie.

ton dus dubbele capaciteit. In
principe werken we wereldwijd,
maar we zullen niet gauw in het
Verre Oosten komen. Je verliest
dan heel veel vaardagen en met
varen verdienen wij geen geld. Ons
werkgebied ligt grof gezegd tussen
het Suezkanaal en de Amerika's.
We doen veel in Europa en ook wel
in het Midden-Oosten. En dan
hebben wij nu dat project in
Venezuela. Eerder hebben we ook
in Mexico gewerkt. Gezien de
ontwikkelingen in Latijns-Amerika
zouden er meer opdrachten in die
regio kunnen volgen. We weten al
dat we een project gaan doen in
Trinidad."
Het site-office op Aruba is direct

verbonden met de werkzaamheden
in Venezuela. ,,Als we daar klaar
zijn kan het kantoor in Oranjestad
in principe dicht. Of we het toch
aanhouden hangt heel sterk af van
nieuwe opdrachten in die regio.
Voor een project van vijf dagen ga
je geen kantoor openhouden. De
ervaring met Aruba is in elk geval
goed en we hebben met gevolmachtigde minister Boekhoudt
afgesproken later dit jaar onze
ervaringen met Aruba te evalueren
en te kijken wat we eventueel op
een wat langere termijn nog voor
elkaar kunnen betekenen. Het
bevalt ons er tot nu toe goed."
I: www.seawayheavylifting.com.cy/
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Bij de start van Happy Flow (vlnr) Ben Swagerman (vicepresident KLM Security Services), Jos Nijhuis (president en CEO Schiphol
Group), minister van Justitie Arthur Dowers, Jim Fazio (CEO Reina Beatrix), Miguel Leitmann (senior vicepresident Vision-Box),
minister-president Mike Eman en Ronald Harmsma (generaal Koninklijke Marechaussee).

Happy Flow
ready for take-off
Luchthavens in de hele wereld kijken met verhoogde interesse naar
Aeropuerto Reina Beatrix waar een uniek experiment van start is
gegaan met een innovatief systeem dat de controle van reizigers
sneller, klantvriendelijker en waterdichter maakt: Happy Flow.
Op het vliegveld van Aruba is
naast de bekende balies waar
immigratiebeambten de reisdocumenten van vertrekkende passagiers controleren ruimte gemaakt
voor een futuristisch ogend geheel
van poortjes en beeldschermen
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dat tot taak heeft paspoorten
elektronisch te controleren.
Mensenhanden en -ogen komen
er niet meer aan te pas. Passagiers hoeven bij aankomst in de
terminal nog maar eenmalig hun
paspoort te tonen. Door middel

van gezichtsherkenning kan men
vervolgens inchecken, de bagage
inleveren, de grens passeren en
aan boord gaan van het vliegtuig
zonder dat telkens paspoort of
boarding pass te voorschijn moet
worden gehaald. Het bijzondere is
dat hiervoor het publieke proces
van de grenscontrole en het
private passagiersproces met
elkaar verbonden zijn. Happy Flow
is een samenwerkingsverband van
ARUBA
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de overheden van Aruba en
Nederland, Aruba Airport, Schiphol Group en KLM. Na een aanbestedingstraject is de uitvoering van
het project gegund aan Vision-Box
waarvan het hoofdkantoor in
Portugal staat.
Aruba's minister-president Mike
Eman: ,,Happy Flow is een uiterst
innovatieve en belangrijke stap
voor de passagiers, niet alleen
voor Aruba, maar wereldwijd.
Aruba is trots op dit unieke
concept dat publieke en private
partijen bij elkaar brengt. Happy
Flow is een nieuwe mijlpaal in het
creëren van een duurzame kenniseconomie in Aruba en het versterken van de ontwikkeling van Aruba
als hub tussen Europa en LatijnsAmerika."
President en CEO Jos Nijhuis van
de Schiphol Group: ,,Met Aruba
Happy Flow hebben we gezamenlijk een volgende innovatieve stap
gezet om het reizen voor de
reiziger te veraangenamen. Dit is
een uniek project, mede door het
aan elkaar koppelen van publieke
en private passagiersprocessen. Ik
heb goede verwachtingen van de
resultaten. Als de ervaringen en
testresultaten positief zijn dan
gaan we dit systeem verder
ontwikkelen."

Beatrix: ,,Als Happy Island's
nationale luchthaven zijn we trots
om Aruba Happy Flow te introduceren. Dit project is een bewijs van
onze inzet voor de verbetering van
het reizigerscomfort en het introduceren van nieuwe technologische oplossingen om onze toekomstige groei te accommoderen
en daarbij het hoogste niveau van
veiligheid te blijven handhaven. Dit
project is een uitzonderlijk voorbeeld van hoe de publieke en
private sector samen grote resultaten kunnen bereiken."
Senior vicepresident Miguel
Leitmann van Vision-Box: ,,We
schrijven geschiedenis op Aruba
door het starten van een nieuw
tijdperk in de luchtvaartsector.
Happy Flow is de eerste honderd
procent self-service passagiersflow
gebaseerd op het gebruik van
biometrie. Het is veilig, snel en
eenvoudig. Bovendien biedt het de
autoriteiten een krachtig end-toend beheersplatform. Dat maakt
het mogelijk het gehele passagiersproces met meer veiligheid en
efficiency te monitoren met het
behoud van respect voor de

privacy van reizigers.”
De pilot gaat voor de duur van
twee jaar draaien. In eerste
instantie wordt een beperkte groep
KLM-reizigers met een EU-paspoort uitgenodigd mee te doen
waarna de proef geleidelijk kan
worden uitgebreid naar grotere
groepen reizigers. Ook een
integratie met bijvoorbeeld het
securityproces of de introductie
van Happy Flow op Amsterdam
Airport Schiphol behoort tot de
mogelijkheden.
Aruba ziet de pilot als een opstap
naar de introductie van zogeheten
pre-clearance vluchten naar
Europa waarbij reizigers al op
Aruba de Europese grenscontrole
ondergaan. Dat gebeurt nu al met
succes voor vluchten van Aruba
naar de Verenigde Staten. Het
streven naar een pre-clearance
service voor Europavluchten past
in de verdere uitbouw van Aruba
als handelshub tussen Europa en
Latijns-Amerika. Vooral voor
zakenreizigers is het een groot
pluspunt als ze na een lange
vlucht niet meer in de rij hoeven te
staan voor de paspoortcontrole. 

Vicepresident KLM Security
Services Ben Swagerman: ,,KLM
kijkt altijd naar mogelijkheden om
het reizen van haar passagiers zo
comfortabel mogelijk te maken.
Daarom leveren we graag onze
bijdrage aan dit innovatieve
project wat ertoe leidt dat het
proces vanaf het moment van
inchecken tot en met het aan
boord gaan van het vliegtuig
eenvoudiger en sneller kan omdat
je nog maar één keer je reisdocumenten hoeft te laten zien.”
Directeur James Fazio van Reina
se p te m b e r

2015,

nr.

4 

39

Ons
hoogseizoen.
Ons
hoogseizoen.

Ons
laagseizoen.
Ons
laagseizoen.

Bon Bini op Aruba. Waar we alles in het werk stellen om te zorgen dat iedereen een stuk ontspannender ons eiland
verlaat. Daarvoor zetten we niet alleen de witte stranden en de azuurblauwe zee in maar ook een heel scala aan
spa en wellness behandelingen. Zo kun je in een bamboehutje op het strand een heerlijke massage nemen en
vervolgens een ontspannende aromatherapie-sessie. Maar het kan ook andersom, want op Aruba mag alles maar
moet er helemaal niks.

Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa.
Kijk nu op www.aruba.com

