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Groei stad en haven hand-in-hand

Door Gert-Jan Nieuwenhuizen 

Precies 30 jaar geleden bereikte Aruba de Status Aparte. Een directe 
aanleiding voor het streven naar meer autonomie was de wens om een 
eigen haven te hebben. De haven vormt immers het hart van de economie. 
Hoe passend is het dat Aruba juist tijdens dit jubileumjaar een mijlpaal 
viert met de officiële opening van de haven in Barcadera! De economische 
groei die Aruba de afgelopen jaren heeft gerealiseerd heeft ook impact 
gehad op de haven in Oranjestad. Er was simpelweg geen ruimte meer 
om goederenoverslag, een cruiseterminal en stadsfuncties te faciliteren op 
één locatie. Het verplaatsen van de goederenhaven naar Barcadera vloeit 
voort uit het klassieke spanningsveld tussen stad en haven en is een grote 
stap voor de verdere economische groei. 
De spanning tussen urbanisatie en havenontwikkeling is het onderwerp 
geweest van menig wetenschappelijke discussie. Zo heeft de OECD 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar stadhavens waarin wordt gesteld 
dat urbanisatie de groeiruimte van havens kan beperken. Dit heeft niet 
alleen betrekking op fysieke ruimte en mobiliteit, maar ook op wat is 
toegestaan qua geluids-, geur- en uitstootoverlast. Vlakbij een woonge-
bied zijn de eisen een stuk strenger. Er zijn diverse mogelijkheden om dit 
op te lossen waaronder het treffen van maatregelen om overlast tegen te 
gaan, het verplaatsen van de haven en het aanleggen van verbindings-
gebieden. 
Port of Amsterdam heeft ervaring met dit spanningsveld. Een mooi 
voorbeeld is de Stadhaven Minerva. Dit historische deel van de haven was 
vroeger een centraal punt voor de houtindustrie. De uitdijende stad en 
demografische veranderingen betekenden dat de behoeften voor dit 
gebied langzaam veranderden. Port of Amsterdam is toen begonnen aan 
een grootschalig transformatieproject om van Stadhaven Minerva een 
verbindingsgebied tussen een nieuwe woonwijk en grootschalige industrie 
verderop in de haven te maken. De houtindustrie werd verplaatst en 
daarvoor in de plaats werd creatieve industrie (fashion, design, advertising 
en media) aangetrokken. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan 
recreatieve faciliteiten en groenvoorzieningen. Nieuwe fietspaden werden 
aangelegd, hippe restaurants streken neer en er werd een prachtig theater 
gebouwd. Port of Amsterdam heeft zo actief bijgedragen aan de integratie 
tussen stad en haven. 
Port of Amsterdam International BV wil de expertise en ervaring van 
soortgelijke projecten graag inzetten voor Aruba. Met de verplaatsing van 
de goederenhaven heeft Oranjestad nu een mooi open haventerrein. Het 
doel van de Arubaanse overheid en Aruba Ports Authority is om dit 
prachtige waterfront toegankelijk te maken voor de Arubaanse bevolking. 
Als havenman word ik altijd blij van de bijzondere uitstraling die de verbin-
ding tussen zee en stad geeft! Port of Amsterdam International BV, Aruba 
Ports Authority en andere belangrijke Arubaanse stakeholders willen 
daarom graag samenwerken om cruise, toerisme, recreatie en haveneco-
nomie op een duurzame manier te verenigen. Zo biedt de verplaatsing van 
de goederenhaven naar Barcadera niet alleen kansen voor de goedereno-
verslag, het versterkt ook de reputatie van Aruba als One Happy Island! 

GASTCOLUMN

Gert-Jan Nieuwenhuizen is 
Managing Director Port of 
Amsterdam International BV.
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Soul Beach
Van 25 tot 30 mei wordt het Aruba Soul Beach  
Music Festival gehouden met o.a. Miguel, The Isley 
Brothers, Tony Rock, Fantasia, Jazmine Sullivan en 
Rip Michaels. Hun optredens worden omlijst door 
comedynights en beach-parties. Door USA Today is 
het festival in de top vijf van Caribbean celebrations 
geplaatst en bij Jetsetter Magazine prijkt het zelfs 
bovenaan de lijst van Caribische zomerfestivals.

I: www.soulbeach.net

 

Summer Music
Enrique Iglesias is een van de vele bekende artiesten 
die op 24 en 25 juni optreden tijdens het Aruba 
Summer Music Festival. Ook het succesvolle  
merengue/urban duo Chino & Nacho is gecontrac-
teerd. Plaats van handeling is het terrein van de 
voormalige containerhaven. Het Aruba Summer 
Music Festival beleefde vorig jaar zijn première met 
winnaars van de International Latin Grammy Awards.

I: www.locoloboaruba.com

 

Electric Festival
Het inmiddels tot ver buiten de Arubaanse grenzen 
vermaarde Electric Festival wordt dit jaar gehouden 
van 3 tot 6 september. Er is nog niet veel bekend over 
de line-up, maar vast staat dat de Australische 
tweelingzussen Nervo er deel van uitmaken.  
De organisatie is mede in handen van Amsterdam 
Dance Event (ADE).

I: www.electricfestival.com
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Naar Rio (1)
Zwemmer Mikel Schreuders heeft zich als vijfde 
Arubaanse atleet geplaatst voor de Olympische 
Spelen die deze zomer in Rio de Janeiro worden 
gehouden. Hij voldeed tijdens een zwemtoernooi in 
de Dominicaanse Republiek op de 200 meter vrije 
slag aan de limiet. Schreuders studeert en traint in  
de Verenigde Staten. 

 

IOC-delegatie
Op verzoek van IOC-president Thomas Bach leidde 
Nicole Hoevertsz de IOC-delegatie bij de 60ste zitting 
van de Commission on the Status of Women (CSW) 
van de Verenigde Naties. 5.500 deelnemers confe-
reerden over de versterking van de positie van 
vrouwen in allerlei sectoren waaronder de sport. 
Hoevertsz die secretaris is van de Raad van Ministers 
van Aruba kwam zelf uit op de Olympische Spelen 
van 1984 in Los Angeles. Ze is sinds 2006 lid van het 
Internationaal Olympisch Comité.

 

Naar Rio (2)
Ook Monica Pimentel heeft een ticket naar de Olym-
pische Spelen bemachtigd. Bij de Pan-Amerikaanse 
kwalificatiewedstrijden in het Mexicaanse Aguasca-
lientes bereikte de taekwondo-atlete via drie overwin-
ningen de finale in de categorie tot 49 kilo. Daarmee 
plaatste ze zich - als zesde Arubaanse sporter - voor 
Rio.
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De onderhandelingen begonnen 
een half jaar geleden. Hoewel de 
aanvankelijke deadline van 31 
maart niet is gehaald heeft minis-
ter Mike de Meza van Energie, 
Communicatie en Economische 
Zaken er vertrouwen in dat het 
complexe overnameproces uiterlijk 
medio mei met succes kan worden 
afgerond. „Voor zeker negentig 
procent zijn we er uit, maar er is 
nog een aantal details waarover 
knopen moeten worden doorge-
hakt voordat we kunnen tekenen. 
Het gaat om zaken op technisch 
gebied, maar ook om financiële en 
juridische aspecten.”
Het is de bedoeling dat de Aru-
baanse overheid de in 2012 stil 
gelegde raffinaderij overneemt van 

Valero en deze vervolgens voor 
een periode van tenminste twintig 
jaar verhuurt aan CITGO. De 
kosten van de modernisering die 
worden geraamd op circa een 
miljard dollar komen voor rekening 

van de nieuwe gebruiker. De 
opstartfase vergt zo’n drie jaar 
voordat de capaciteit van 210.000 
vaten per dag volledig kan worden 
benut. Onafhankelijke experts ach-
ten een rendabele exploitatie zelfs 
bij de huidige lage olieprijs realis-
tisch. Venezuela beschikt immers 
over grote voorraden ruwe olie die 
zonder voorbewerking niet ge-
schikt is voor verdere verwerking 
tot eindproducten zoals benzine.
De Arubaanse regering stelt aan 
de herstart pittige voorwaarden. 
Zo moet de CO2-uitstoot worden 
afgevangen zodat deze kan 
worden geleverd aan een op te 
zetten algenkwekerij. Tevens dient 
als brandstof voor de installaties te 
worden overgeschakeld op 
schoner LNG-gas. Voorts moet 
voorrang worden gegeven aan 
lokaal beschikbare arbeidskrach-
ten en toeleveranciers. De werving 
van de 1.500 tot 2.000 benodigde 
werknemers is inmiddels begon-
nen. De Directie Arbeid heeft in 
San Nicolas een CITGO-loket 
geopend voor Arubanen met 
ervaring in de olie-industrie die na 
de eerdere sluiting ergens anders 
- vaak in het buitenland - aan de 
slag zijn gegaan. Zo wordt alvast 
een pool van potentiële werkne-
mers bijeengebracht waarmee de 
personeelsafdeling van CITGO aan 
de slag kan zodra er een definitief 
akkoord is. 

Uitstel, maar 
geen afstel

CITGO, de in Houston gevestigde Amerikaanse dochter van het 
Venezolaanse staatsolieconcern PdVSA, huidig eigenaar Valero en 
de Arubaanse regering hebben zichzelf zes weken extra gegund om 
finale overeenstemming te bereiken over de overname en herope-
ning van de olieraffinaderij in San Nicolas.

De CO2-uitstoot van de raffinaderij zal worden afgevangen  

ten behoeve van een op te zetten algenkwekerij.

Minister Mike de Meza rekent er op dat uiterlijk medio mei een definitief akkoord 

wordt bereikt over de heropening van de raffinaderij.

6 A r U B A  D U S H I  T E r A



De spectaculaire daling van het 
financieringstekort (komend van 
5,8% in 2014) is grotendeels te 
danken aan twee ingrepen van de 
regering: het akkoord met de SVB 

over de kwijtschelding van een 
schuld van 60,5 miljoen gulden en 
de invoering van het VAS (Voldoe-
ning op Aangifte Systeem) met 
een bate van 74,8 miljoen. 

CAft-voorzitter Bakker wijst er wel 
op dat het om incidentele meeval-
lers gaat. Maar, zo erkent hij, ook 
als deze niet worden meegerekend 
blijft het tekort met 3,2% ruim 
onder het begrote deficit.
De sterk verbeterde resultaten zijn 
eveneens toe te schrijven aan 
kostenbeheersing. De overheids- 
inkomsten waren met 1.253 
miljoen Arubaanse florin exact 
conform de begroting. De uitgaven 
bleven met 1.351 miljoen 33 
miljoen onder de raming. Vooral de 
hervorming van de AOV en de AZV 
heeft zoden aan de dijk gezet. 
Verder is er minder uitgegeven aan 
de inkoop van goederen en 
diensten, huur van gebouwen en 
het leasen van auto’s en aan 
subsidies. Als gevolg van een 
speciaal ingevoerde VUT-regeling 
om de omvang van het overheids-
apparaat te verkleinen is het 
personeelsbestand vorig jaar met 
zo’n 250 ambtenaren gekrompen.

Het lagere deficit over 2015 
betekent tevens dat de toename 
van de Arubaanse schuldquote 
afremt. Voor dit jaar is het tekort 
begroot op 2%, maar dat zou 
opnieuw lager kunnen uitvallen als 
de onderhandelingen over de 
herstart van de raffinaderij succes-
vol worden afgerond. In dat geval 
vloeien er voldoende extra inkom-
sten in de landskas om een 
financieringsoverschot in zicht te 
brengen. 
De jongste cijfers duiden er op dat 
de eigen koers die Aruba heeft 
gekozen om de crisis te overwin-
nen het gewenste resultaat 
sorteert: de economie vertoont 
een stabiele groei van dit jaar rond 
de 2% en de koopkracht is niet 
aangetast. De Arubaanse regering 
heeft de verwijten van politiek Den 
Haag dat zij de begrotingsnormen 
niet serieus zou nemen altijd 
weersproken. 

Het College Aruba financieel toezicht bracht in maart een bezoek aan Aruba.  

Vlnr. Robert Croes, Sybilla Dekker en voorzitter Age Bakker.

Felicitaties voor Aruba van voorzitter Age Bakker van het College 
Aruba financieel toezicht (CAft): „Niet alleen vanwege de viering van 
dertig jaar Status Aparte, maar vooral vanwege de goede resultaten 
over 2015.” Die overtroffen alle verwachtingen, met name van 
politiek Den Haag dat zich naar nu blijkt onnodig zorgen heeft 
gemaakt over de Arubaanse overheidsfinanciën: het tekort over 
2015 is uitgekomen op 2%, bijna de helft lager dan de 3,7% die in de 
begroting was voorzien.
 

Verwachtingen  
ruim overtroffen
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De officiële opening vond eind 
maart plaats. Zes weken daarvoor 
was al het eerste schip aange-
meerd. „Dat bood ons de gele-
genheid de kinderziektes op te 
lossen die bij zo’n groot project 
onvermijdelijk zijn”, aldus interim-
directeur Jossy Figaroa van Aruba 
Ports Authority (APA). Het project 
is niet alleen binnen het geplande 
tijdsbestek uitgevoerd, maar ook 
conform het afgesproken budget 

van 125 miljoen florin. Daarvan 
komt 45 miljoen voor rekening van 
APA, de rest wordt betaald door 
stuwadoorsbedrijf ASTEC dat de 
komende 25 jaar de containerha-
ven zal exploiteren en onderhou-
den. APA blijft verantwoordelijk 
voor het toezicht op het gehele 
complex en de sleep- en loods-
diensten.
Het is een indrukwekkend gezicht. 
De statige kraan die staat opge-

steld langs de 300 meter lange 
kade. Op drukke momenten of 
tijdens onderhoud krijgt deze 
assistentie van zijn kleinere 
mobiele broertje. Op het enorme 
terrein staan stapels containers te 
wachten op verdere distributie 
naar afnemers op het eiland of om 
de reis met een ander schip voort 
te zetten naar hun eindbestem-
ming elders in de Cariben. Ook de 
eerste partijen bulkgoederen zijn 
inmiddels gelost. Directeur Mike 
de L’Isle van ASTEC roemt de 
voortvarendheid waarmee het pro-
ject is gerealiseerd. „Toen ik hier 

Haven is klaar,
dus lossen maar

Met de multicargo sea terminal Barcadera beschikt Aruba over een 
state of the art container- en goederenhaven die door rederijen als 
een regionale overslaghub tussen de continenten is verwelkomd.
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zes jaar geleden kwam werken 
hoorde ik dat er een plan op de 
tekentafel lag. Ik kon me destijds 
niet voorstellen dat we hier 
vandaag zouden staan, op een 
splinternieuw haventerrein dat 
volop in bedrijf is, voor de deur 
van ons prachtige nieuwe kan-
toorgebouw.” Een andere vaste 
gebruiker is Iskes Towage & 
Salvage uit IJmuiden dat na 
Amsterdam, Rotterdam en Frans 
Guyana nu ook sleepdiensten 
aanbiedt op Aruba. Het bedrijf ziet 
het eiland tevens als springplank 
om zijn activiteiten in de Caribi-
sche regio uit te breiden.

De aanleg van de nieuwe haven 
maakt deel uit van de totale 
upgrading van de infrastructuur 
van Aruba om de positie als hub 
te versterken. Een nieuwe weg 
verbindt het haventerrein met de 

in aanbouw zijnde Green Corridor 
tussen Oranjestad en San Nicolas. 
Zodra het eerste deel van de 
vierbaansweg gereed is kunnen 
de vrachtwagens met containers 
van de haven snel het hoofdwe-
gennet bereiken. De toekomstige 
Watty Vos Boulevard, de ring rond 
Oranjestad, vormt straks een 
snelle verbinding met de bedrijven 
in Eagle en de hotelzone aan de 
andere kant van de hoofdstad. 

Een belangrijke partner bij de 
verdere ontwikkeling van de 
havens is Port of Amsterdam. Die 
is nauw betrokken bij de plannen 
voor de herinrichting van het 
vrijgekomen containerterrein in 
Oranjestad. De kaden worden 
benut om de groei van het cruise-
toerisme in goede banen te leiden, 
maar daarnaast is er voldoende 
ruimte voor de bouw van apparte-

menten en een park. Directeur 
Gert-Jan Nieuwenhuizen van Port 
of Amsterdam International: „Wij 
hebben mensen met allerlei 
deskundigheid die we op Aruba 
kunnen inzetten. Die gaan een rol 
spelen bij de ontwikkeling van het 
voormalige havengebied. Wij 
willen er een visitekaartje voor 
Aruba van maken, maar ook voor 
onszelf. Op die manier kunnen we 
vanuit Aruba een regionale positie 
opbouwen in havenontwikkeling- 
en management.”

Zo versterkt de verhuizing van de 
containerhaven niet alleen de rol 
van Aruba als gateway tussen 
Europa en de Amerika’s, maar 
draagt deze ook bij aan de 
verdere uitbouw van een derde 
economische pijler als regionale 
kennishub.
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Uw partner voor :
- Havensleepdiensten
- Zeeslepen 
- Offshore supply services
- Emergency Response op zee

Onze professionele bemanningen en moderne veelzijdige 
sleepboten staan 24/7 tot uw dienst in en om Aruba. 
Voor meer informatie zie  www.iskestugs.nl

Oranjestad

Barcadera Valero Oil terminal Offshore services



U bent Koninkrijksminister.  
Voelt u dat ook zo?
„Absoluut. Als minister van 
Defensie voel ik mij verantwoorde-
lijk voor de bescherming van het 
gehele Koninkrijk. Mede daarom 
heb ik in januari een bezoek 
gebracht aan Aruba. En dit najaar 
zal ik op Curaçao en Bonaire zijn. 
De inzet van Defensie met eigen 
ogen zien en ervaren is van groot 
belang. En dat geldt zeer zeker 
ook voor de contacten met de 
civiele autoriteiten ter plaatse. We 
moeten op elkaar kunnen bouwen. 
De veiligheid van het Koninkrijk 
gaat ons allemaal aan.”

Zes kleine eilanden, die doe  
je er als minister toch gewoon  
even bij?
„De veiligheid van het gehele 
Koninkrijk is van belang. Het 
Caribisch deel doe je er dus niet 
even bij. De presentie van Defen-
sie in dat deel van het Koninkrijk 
laat dit ook zien. Zo zijn we snel 
inzetbaar en kunnen we inspringen 
wanneer de situatie daarom 
vraagt.”

Welke taken heeft Defensie in de 
Cariben?
„Defensie voert overal in het 
Koninkrijk in feite dezelfde taken 
uit: het beschermen van het 

grondgebied, het handhaven van 
de rechtsorde en het ondersteu-
nen van de lokale dan wel natio-
nale autoriteiten. De geografische 
ligging en klimatologische omstan-
digheden kunnen natuurlijk wel 
voor accentverschillen zorgen. 
Noodhulp in geval van een orkaan 
bijvoorbeeld of het feit dat de 
marine in het Caribisch deel  
uitmaakt van een multinationale 
drugsbestrijdingsorganisatie. 
Uiteraard wordt in dezen ook nauw 
samengewerkt met de Kustwacht 
Caribisch Gebied.”

Hoe ziet de aanwezigheid van 
Defensie er uit?
„Om alle taken uit te kunnen 
voeren heeft Defensie diverse 
eenheden gestationeerd in de 
Cariben. Zoals een stationsschip, 
een ondersteuningsschip voor 
strategisch transport tussen de 
eilanden, twee compagnieën 
waarvan er een is gestationeerd 
op de Marinierskazerne Sava-
neta op Aruba en de ander op 
Marinebasis Parera op Curaçao 
en een detachement op Sint 
Maarten. Ook de Curaçaose en 
Arubaanse Militie vallen qua 
opleiding en beheer onder het 
ministerie van Defensie. Daar-
naast is er een brigade van de 
Marechaussee aanwezig in het 
gebied.”

Een Arubaanse nacht 
om nooit te vergeten
Defensie is zoals dat wordt genoemd een Koninkrijksaangelegen-
heid. Onlangs bracht minister Jeanine Hennis-Plasschaert een 
werkbezoek aan Aruba. Een mooie aanleiding om haar te vragen 
naar de rol die Defensie in het Caribisch deel van het Koninkrijk 
vervult.

Een kijkje bij een bijna levensechte noodhulpoefening.
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Waarom is het nodig dat Defensie 
fysiek aanwezig is op de eilan-
den? Niemand die serieus over-
weegt ze aan te vallen.
„Defensie neemt haar drie hoofd-
taken binnen het Koninkrijk 
serieus. Dat gaat verder dan 
’alleen’ het bieden van bescher-
ming bij een aanval. Het behelst 
ook het handhaven van de rechts-
orde. Ik noemde net al de drugs-
bestrijdingsoperaties, maar denk 
bijvoorbeeld ook aan de onder-
steuning van de autoriteiten ter 
plaatse in geval van onlusten in de 
gevangenis of andere ongein. De 
fysieke aanwezigheid zorgt voor 
een korte reactietijd, dus ook in 
geval van nood. Een goed omge-
vingsbewustzijn helpt ons bij het 
anticiperen en het snel en ade-
quaat reageren als de situatie daar 
om vraagt.”

Hoe belangrijk is de samenwer-
king met andere landen in de 
regio?
„Samenwerking met buurlanden is 
cruciaal zoals bij de kustwachtta-
ken. Maar ook bij hulpverlening na 

bijvoorbeeld een natuurramp is 
samenwerking van belang. Zo 
trainen Nederlandse en Franse 
eenheden jaarlijks samen in de 
orkaannoodhulpoefening op Sint 
Maarten.”

Maakt de rol van Defensie in de 
Cariben ook deel uit van het 
buitenlands beleid van het Ko-
ninkrijk als pleitbezorger van 
internationale vrede en veiligheid?
„Het Caribisch deel is de buiten-
grens van het Koninkrijk. Het is 
van groot belang om onze buiten-
grenzen te monitoren en ervoor te 
zorgen dat ze niet geschonden 
worden door statelijke en niet-
statelijke actoren. Dit verwachten 
de internationale partners ook van 
ons. En ja, zeker, dit is dus ook 
van belang met het oog op het 
buitenlands beleid, inclusief onze 
rol als pleitbezorger van internatio-
nale vrede en veiligheid. Niet voor 
niets zijn de Caribische landen 
actief in bijvoorbeeld VN-verband. 
De positionering van het Koninkrijk 
op het wereldtoneel pakken we 
dan ook gezamenlijk op.”

Heeft u concrete voorbeelden 
waaruit blijkt dat de aanwezig-
heid van Defensie in de Cariben 
nuttig is?
„Afgelopen jaar nog, na de tropi-
sche storm Erica op het eiland 
Dominica, heeft het ondersteu-
ningsschip Zr. Ms. Pelikaan 
hulpgoederen en mankracht 
gebracht. Bij de wederopbouw 
van de infrastructuur op het eiland 
heeft Defensie hand in hand 
samengewerkt met de bevolking. 
Maar ook in het verleden verleen-
de Defensie noodhulp op bijvoor-
beeld Haïti na de aardbeving en de 
bovenwindse eilanden die een 
aantal keren zijn getroffen door 
orkanen. Defensie staat ook klaar 
om de civiele autoriteiten te 
ondersteunen. Zo brak er in 2014 
onrust uit in het Korrektie Instituut 
Aruba. Nadat de lokale autoriteiten 
de situatie hadden gestabiliseerd 
heeft een peloton mariniers een 
veiligheidscordon om de gevange-
nis gevormd om zo een eventuele 
nieuwe escalatie te voorkomen en 
de situatie onder controle te 
houden. En zo zijn er vele voor-

Minister Hennis-Plasschaert zocht haar manschappen op in het veld.
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beelden te noemen, klein en groot. 
Defensie draagt bij aan een 
stabiele en veilige omgeving. Dit is 
niet alleen voor de bevolking van 
belang, maar ook voor de toeristi-
sche sector op de eilanden.”

Was er een specifieke reden voor 
uw werkbezoek aan Aruba?
„Ik vind het belangrijk om met 
regelmaat van gedachten te 
wisselen met de civiele autoriteiten 
en ook met eigen ogen kennis te 
nemen van de defensie-inzet in de 
Cariben. Direct contact met de 
militairen ter plaatse acht ik tevens 
van groot belang. En dus ook een 
bezoek aan de marinierskazerne 
Savaneta. Deze kazerne vormt al 
sinds de jaren ’30 een belangrijk 
onderdeel van Aruba.”

Hoe is de relatie met de lokale 
bestuurders?
„De relatie met de regeringen en 
autoriteiten is goed. Ook zij achten 
de rol van Defensie in de Cariben 
van belang en zijn vaak zeer 
betrokken. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het ereteken van ver-
dienste dat ik tijdens mijn bezoek 
heb uitgereikt aan gouverneur 
Refunjol. Sinds zijn aantreden 
twaalf jaar geleden heeft hij met 
woord en daad uitgedragen dat 

Defensie een zaak van het gehele 
Koninkrijk is. Die betrokkenheid  
zorgt voor een goede samenwer-
king. En niet onbelangrijk: Defen-
sie voelt zich daardoor ook echt 
thuis in de Cariben. We staan voor 
een gezamenlijke opgave en dat 
wordt ook zo gevoeld.”

Hoe zag uw programma eruit?
„Dat was erg afwisselend. Aller-
eerst gesprekken met de civiele 
autoriteiten onder wie minister-
president Eman. Dit werd gevolgd 
door een bezoek aan Zr. Ms. De 
Zeven Provinciën dat bezig was 
met een noodhulpoefening. 
Aansluitend ben ik met een snelle 

boot van de marine, een zoge-
noemde FRISC, van Oranjestad 
naar Rodgers Beach gevaren. Hier 
waren de mariniers samen met de 
lokale autoriteiten bezig met een 
scenario voor spanningen rondom 
het Korrektie Instituut Aruba. Na 
afloop van de oefening  ben ik 
uitgebreid bijgepraat over de flora 
en fauna van Aruba. De volgende 
ochtend ben ik door het nationale 
park Arikok teruggegaan naar 
Oranjestad. Tijdens deze reis heb 
ik een goede indruk gekregen van 
het terrein waar onze mariniers 
 zich bewegen.”

Is de politieke en sociale onrust 
in buurland Venezuela nog aan 
de orde gekomen?
„De situatie in Venezuela is zeker 
onderwerp van gesprek. De 
ontwikkelingen aldaar worden 
goed in de gaten gehouden.”

Het verhaal doet de ronde dat u 
tijdens uw verblijf op Aruba op 
een veldbed in een bivakkamp 
hebt overnacht?
„Dat klopt! Het was een bijzondere 
ervaring om met zicht op een 
sterrenhemel de nacht door te 
brengen. Het was een korte nacht, 
maar ook een nacht om nooit 
meer te vergeten.” 

Geen vijfsterrenhotel, maar een veldbed onder de sterrenhemel.

Per snelle boot van de marine op weg naar Rodgers Beach.
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In de OCTA hebben zich de 
landen en gebieden overzee 
(LGO’s) georganiseerd die grond-
wettelijk tot een van de Europese 
lidstaten behoren, maar geen deel 
uitmaken van de interne markt. 
Het gaat om voormalige koloniën 
van Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Denemarken en Nederland 
waaronder Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Sint Maarten, Sint 
Eustatius en Saba. 

De OCTA-landen vormen een 
bont gezelschap van voornamelijk 
kleine eilandstaten die wijd 
verspreid over de wereld liggen, 
van de Cariben tot de Noordelijke 

IJszee en de Indische Oceaan. De 
onderlinge verschillen in ontwik-
keling en ambitie zijn groot. Dat 
maakt het er niet eenvoudiger op 
de leden op één lijn te krijgen. 
Maar ook aan de zijde van de EU 
wordt er niet eenduidig tegen de 
relatie met de LGO’s aangekeken. 
In de loop der jaren is de meer-
derheid van landen die geen 
affiniteit hebben met voormalige 
koloniën fors gegroeid. Die vraagt 
zich af waarom er EU-geld (al is 
dat in zeer beperkte mate) naar 
exotische eilanden moet en is 
ongevoelig voor een appel op een 
uit het verleden stammende 
morele verantwoordelijkheid.

„Ik juich het alleen maar toe dat 
we de klassieke ontwikkelings- 
relatie achter ons laten. De focus 
moet veel meer komen te liggen 
op de toegevoegde waarde die 
wij als LGO’s hebben voor 
Europa. Wij kunnen met concrete 
voorbeelden aantonen dat de 
EU-lidstaten voordeel hebben van 
de band met 22 stepping stones 
in de wereld. Gebruik ons als 
springplank naar verre groeimark-
ten zoals Nederlandse bedrijven 
doen door vanuit een vestiging op 
Aruba Latijns-Amerika te bestrij-
ken”, aldus minister-president 
Mike Eman na het aanvaarden 
van het voorzitterschap.

„We hebben nog wel meer te 
bieden. Ook de EU heeft zich 
gecommitteerd aan de uitkomst 
van de klimaattop in Parijs, maar 
krijgt er nog een hele kluif aan 
zich aan de afspraken te houden. 
De LGO’s zijn bij uitstek geschikt 
als proeftuin voor duurzame 
innovaties. Sterker nog, veel 
eilanden zijn al zo’n eind op weg 
met hun transitie naar hernieuw-
bare energie dat sommige van 
hun ervaringen zo overgeheveld 
kunnen worden naar het niveau 
van steden en landen.”
 

Eervol, maar  
geen makkie
Eervol, maar bepaald geen makkie: Aruba is dit jaar voorzitter van 
de Association of the Overseas Countries and Territories. De over-
dracht vond eind februari plaats tijdens een tweedaagse ministers-
conferentie van de 22 OCTA-landen in het Renaissance hotel in het 
Quartier Européen in Brussel. 

De delegatieleiders met in het centrum EU-commissaris Neven Mimica  

geflankeerd door (links) uittredend voorzitter Ben Whiteman (premier van Curaçao) en de nieuwe voorzitter Mike Eman.
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Onze man in Brussel

„De grote onderlinge verschillen 
tussen de 22 leden maken het 
complex om gemeenschappelijke 
doelstellingen te formuleren, maar 
de Arubaanse regering heeft de 
ambitie het voorzitterschap tot een 
succes te maken. Vandaar dat we 
veel energie in de voorbereiding 
hebben gestoken. Wij willen aan 
het einde van dit jaar tijdens de 
LGO-EU conferentie op Aruba een 
blueprint presenteren om de 
samenwerking tussen de OCTA-
leden, de daaraan verbonden 
lidstaten en de Europese Unie te 
versterken. Dat kan door de focus 
te verleggen naar onze meerwaar-
de, bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzame energie.”
Na te hebben gestudeerd in 
Ottawa keerde Tilma in 1990 terug 
naar het eiland om in de groothan-
del van zijn familie aan de slag te 

gaan. Hij studeerde daarnaast 
door aan de Universiteit van 
Aruba. Van 1995 tot 2001 werkte 
hij als politiek en juridisch adviseur 
voor de kabinetten Henny Eman II 
en III. Vervolgens zette hij zijn 
studie voort in Groningen, speciali-
seerde zich aan de universiteit van 
zijn nieuwe woonplaats Leuven in 
Europees en intellectueel eigen-
domsrecht en vestigde zich als 
advocaat.

„In 2009 werd ik door premier 
Mike Eman benaderd met de 
vraag of ik het Europa-dossier 
voor mijn rekening wilde nemen. 
Zoals hij pleit voor betere samen-
werking binnen het Koninkrijk ziet 
hij ook het belang in van een 
goede relatie met de EU. Er liggen 
kansen voor Aruba, maar om die 
te benutten moet je de weg 

kennen en over het juiste netwerk 
beschikken.”
Het helpt dat Tilma kantoor houdt 
bij de vertegenwoordiging van 
Nederland in Brussel. „De samen-
werking is buitengewoon plezierig. 
We stemmen onze activiteiten af 
en trekken waar mogelijk geza-
menlijk op. Het is voor ons beide 
interessant dat het Nederlandse 
voorzitterschap van de EU en dat 
van Aruba bij de OCTA samenvalt. 
Ik ga ook regelmatig langs bij de 
ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en 
Buitenlandse Zaken om te overleg-
gen waar wij elkaar kunnen ver-
sterken.” Het werk brengt met zich 
mee dat Tilma soms van de ene 
naar de andere bespreking moet 
hollen. „Ik heb vooral te maken 
met de directoraten-generaal van 
de Europese Commissie, maar ik 
zorg er ook voor dat ik mijn 
ingangen heb bij het Europees  
Parlement. Ik werk met een leuk en 
getalenteerd team op Aruba en in 
Den Haag, dat helpt.” 

Voor de vertegenwoordiger van de Arubaanse regering in Brussel 
mr.drs. Cedrick Tilma brengt het voorzitterschap van Aruba van de 
Association of the Overseas Countries and Territories heel wat extra 
werk met zich mee. 
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Op uitbundige wijze heeft Aruba 
op 18 maart gevierd dat het 
dertig jaar geleden met het 
verwerven van de Status Aparte 
een autonoom land in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden is 
geworden. Als een van de 
sprekers roemde oud-vice- 
premier Laurens Jan Brinkhorst 
het zelfbewustzijn van de Aru-

baanse bevolking. „Er is veel 
doorzettingsvermogen nodig 
geweest om tot hier te komen. 
Leiders moesten vaak tegen de 
stroom in roeien en twijfelaars 
overtuigen. Nog wordt Aruba niet 
altijd serieus genomen als het de 
meerwaarde van het Koninkrijk 
benadrukt en verbindingen legt 
tussen Europa en Latijns-Amerika. 

Vandaag deel ik in de vreugde 
over de in de afgelopen dertig 
jaar bereikte successen en wens 
Aruba toe dat de volgende dertig 
nog beter zullen zijn.”

Minister-president Mike Eman 
benadrukte het  verband tussen 
de economische bloei van Aruba 
en de Status Aparte. „De Dag 

Tegen de stroom in sterk geworden
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van Vlag en Volkslied is een 
bijzonder moment voor ons. Wij 
kijken terug op wat vorige 
generaties hebben bereikt. 
Eigenlijk is Aruba maar een kale 
rots waarop niet veel wil groeien, 
maar dankzij de leiders die ons 
voor gingen heeft het eiland een 
vruchtbare ontwikkeling doorge-
maakt. Vaak kregen zij ’nee’ te 

horen, maar met grote vastbera-
denheid hebben zij van ons 
eiland een parel in de Caribische 
zee gemaakt waarvan de bevol-
king zelf de verantwoordelijkheid 
draagt voor de eigen toekomst.” 
De premier dankte de miljoenen 
toeristen die bijdragen aan de 
welvaart van Aruba. „Ze houden 
van ons eiland zoals wij dat zelf 

ook doen. Niet alleen van de zon 
en de natuur, maar vooral van de 
vriendelijkheid en gastvrijheid 
van onze mensen. Onze open-
heid en respect voor anderen 
maken ons tot wie we zijn. Dat is 
wat we moeten meegeven aan 
volgende generaties zoals wij 
hebben geleerd van onze voorva-
deren.” 

Tegen de stroom in sterk geworden

Felicitaties uit 
het Witte Huis
Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry 
heeft namens president Barack Obama en  
de bevolking van de Verenigde Staten Aruba 
gefeliciteerd met dertig jaar Status Aparte. 
Kerry greep de gelegenheid aan het eiland te 
prijzen voor zijn voorbeeldrol.

„In recent years, Aruba has emerged as a key 
force in moving the Caribbean toward a clean 
energy future. This can be seen through the 
nation’s development of one of the largest solar parks in the region, 
its hosting of the sixth annual Green Aruba Conference in 2015, its 
participation in the Caribbean Energy Security Summit in Washing-
ton, D.C., and its support for the COP21 Summit in Paris, which 
yielded an unprecedented multilateral agreement to combat climate 
change. Taken together, these steps reflect Aruba’s commitment to 
sustain-ability and to meeting its goal of being completely indepen-
dent of fossil fuels by 2020. Aruba’s dedication to environmental 
protection and clean energy is matched only by the warm hospitality 
of its citizens, rich culture, and beautiful beaches, which each year 
welcome millions of visitors from the United States. I wish all Aru-
bans a year of peace and prosperity, and a most festive day of 
celebration”, aldus Kerry die voorvechter van de Status Aparte 
Betico Croes roemde als statesman en patriot.
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Het was een emotioneel moment 
toen het volkslied en de vlag van 
het in die tijd nog eilandgebied 
Aruba geïntroduceerd werden. 
Terwijl het Arubaanse dundoek op 
18 maart 1976 voor het eerst werd 
gehesen beleefde ook de compo-
sitie van Padu Lampe en Rufo 
Wever Aruba Dushi Tera haar 

première als het Arubaanse 
volkslied. 

De opname was enkele maanden 
eerder gemaakt in Venezuela onder 
leiding van Anibal Abreu. „Het is 
die versie die nog steeds bij 
officiële gelegenheden wordt 
gebruikt”, vertelt de in New York 

wonende Arubaanse musicus en 
producent Jonathan Vieira. In 
februari nam hij samen met meer 
dan vijftig Arubaanse musici en 
zangers de nationale hymne 
opnieuw op.

Vieira werd op het idee gebracht 
door gouverneur Fredis Refunjol. 
„In 2012 waren we met een klein 
gezelschap onder wie de gouver-
neur en ikzelf in New York voor de 
presentatie van een Arubaanse 
film. Door noodweer konden we 
niet op de geplande dag terug 
waardoor we een paar dagen vast 
zaten in ons hotel. Tijdens een van 
onze gesprekken merkte de 
gouverneur op dat bij elke gele-
genheid steeds dezelfde opname 
van Aruba Dushi Tera ten gehore 
werd gebracht. Ik bedacht dat het 
goed zou zijn meerdere interpreta-
ties te hebben, passend bij ver-
schillende gelegenheden.”

Niet lang daarna verhuisde Vieira 
naar New York en het idee ver-
dween naar de achtergrond. „Een 
paar maanden geleden hoorde ik 
van het op handen zijnde afscheid 
van de gouverneur. Ik moest 
meteen aan ons gesprek terugden-
ken. Het volkslied bestaat veertig 
jaar en daarom leek het mij leuk 
om als afscheidscadeau nieuwe 
opnamen te maken met Arubaanse 
artiesten en begeleiding van een 
filharmonisch orkest.” De musicus/
producent polste bevriende 
zangers. „Ze reageerden heel 
positief en voor ik het wist had ik 
meer dan vijftig artiesten bij elkaar. 
Niet alleen zangers, ook instru-
mentalisten zoals saxofonist 
Delbert Bernabela.”

Volkslied op maat
O, Aruba, dushi tera, nos baranca tan stima. Bij herdenkingen en 
evenementen is het Arubaanse volkslied niet weg te denken.  
De liefde voor het vaderland klinkt door in de tekst die iedere recht-
geaarde Arubaan uit het hoofd kent.

Jonathan Vieira nam geregeld zelf het dirigeerstokje ter hand.
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In New York waar de opnames 
zouden plaatsvinden ontmoette 
Vieira al even veel enthousiasme 
voor zijn bijzondere initiatief. „Een 
orkestleider met wie ik vaker werk 
raadde mij aan zelf een orkest 
samen te stellen. Met zijn hulp 
kregen we een leuke groep musici 
bij elkaar.” Financiële steun kwam 
er van een paar Arubaanse 
zakenlieden. „We hebben het low 
budget uitgevoerd. Alle Arubanen 
werkten belangeloos mee. Alleen 
de vliegtickets en het hotel zijn 
vergoed. Iedereen wilde ter ere 
van Aruba en onze gouverneur een 
bijdrage leveren.” Vieira benadrukt 
dat er niets aan de strijkstok blijft 
hangen. „Mochten er op enige 
wijze toch opbrengsten zijn dan 
komen die ten goede van de lokale 

sportinstellingen die de gouver-
neur altijd heeft ondersteund.”

Het was flink aanpoten in het 
DiMenna Center for Classical 
Music in Manhattan. „Ik was 
bescheiden begonnen met een 
paar arrangementen, maar gaan-
deweg ontstonden er nieuwe 
ideeën. Zo groeide het aantal 
versies gestaag. Iedereen was 
gedreven om tot de mooiste 
resultaten te komen.” Glimlachend 
herinnert Vieira zich de moeite die 
het orkest had om het Arubaanse 
gevoel te ontdekken. „Het was 
eerst een beetje stijf, maar met zijn 
allen hebben we geholpen de 
juiste Caribische sfeer te pakken 
te krijgen. Toen die er opeens was 
werd iedereen heel emotioneel. 

Het besef drong door dat wij met 
elkaar iets heel speciaals voor 
Aruba aan het maken waren.”
Na twee lange dagen doorwerken 
waren de opnamen klaar. „Het zijn 
meer dan veertig versies gewor-
den. Sommige met individuele 
zangers, groepjes of samen als 
koor. We hadden ook een aantal 
kinderen, dat was heel speciaal. 
We hebben tevens enkele instru-
mentale versies opgenomen.” Er 
zijn al verschillende  variaties te 
horen op Youtube. „Het is best 
veel monteerwerk. De komende 
tijd zullen steeds meer versies via 
sociale media te beluisteren zijn.”

Een complete set van alle nieuwe 
opnames is symbolisch cadeau 
gegeven aan gouverneur Refunjol. 
„We wilden wachten tot zijn 
afscheid, maar er was al zo veel 
uitgelekt dat we besloten hebben 
het te doen op 18 maart bij de 
viering van veertig jaar vlag en 
volkslied.” Het is een mooie 
gebeurtenis geworden met Padu 
als eregast. „Hij had die avond 
thuis een feest, maar dat hebben 
we gewoon naar Fort Zoutman 
verplaatst. Hij vond het geweldig. 
Ook de gouverneur was blij met 
het resultaat. Het is dan ook 
prachtig geworden: een represen-
tatieve dwarsdoorsnede van de 
vele muziekstijlen die Aruba rijk is, 
met medewerking van een grote 
verscheidenheid aan artiesten.” 
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De ontwerpwedstrijd dient een 
concreet doel, licht projectleider 
Veronica Olarte van Green’S’Cool 
toe: „In een duurzame maatschap-
pij is geen plaats voor plastic 
wegwerptassen. We organiseren 
deze wedstrijd om consumenten 
er toe aan te zetten bij het winke-
len een boodschappentas van huis 
mee te nemen. De winnende 
ontwerpen worden afgedrukt op 
duurzame boodschappentassen 
die we ook daadwerkelijk in 
productie gaan nemen.” 

Green’S’Cool is een initiatief van 
Bureau Innovatie, een door de 
overheid geïnitieerd platform voor 
duurzame innovatie. „Ons doel is 
het bewustzijn ten aanzien van 

duurzaamheid te stimuleren 
waarbij wij ons vooral op jongeren 
richten. Dat doen we door in 
samenwerking met bedrijven en 
organisaties educatieve projecten 
op te zetten. In ons eerste jaar 
hebben we leerlingen gevraagd 
groene plannen voor hun school te 
bedenken waarbij experts work-
shops gaven. Daarna is voor de 
basisscholen een project georga-
niseerd voor het kweken van 
groenten. Vorig jaar hadden we de 
Green Chair Competition waarvoor 
jongeren stoelen hebben gemaakt 
van afval.”

De nieuwe wedstrijd staat open 
voor alle leeftijden. „In eerste 
instantie dachten we ook nu weer 

aan scholieren, maar omdat het 
onderwerp iedereen aangaat willen 
we ook volwassenen laten mee-
doen. We hebben daarom vier 
leeftijdscategorieën. Arubanen die 
in Nederland of elders in de wereld 
wonen worden eveneens van harte 
uitgenodigd een ontwerp in te 
sturen.” Olarte benadrukt dat de 
deelnemers hun creativiteit de vrije 
loop mogen laten. „Een beeld van 
klei of een werkstuk uit gerecycled 
materiaal, we leggen geen enkele 
beperking op. Mocht een drie- 
dimensionaal ontwerp winnen, dan 
drukken we foto’s ervan af op de 
tassen.”  

De inzendingen worden beoor-
deeld door een deskundige jury uit 
de wereld van kunst en geschiede-
nis. De inzendtermijn sluit op 16 
september. De prijsuitreiking vindt 
op 23 september plaats tijdens de 
tweede editie van TEDxAruba 
waar alle inzendingen ook worden 
tentoongesteld.

„In samenwerking met partners 
willen we elk huishouden en iedere 
hotelkamer op het eiland voorzien 
van een echte Official Aruba 
Reusable Bag. Mochten toeristen 
een tas mee naar huis willen 
nemen, dan kunnen ze er een in 
een winkel of via het hotel te 
kopen. De opbrengst wordt 
gebruikt om andere duurzame 
initiatieven te ontwikkelen.”

Alles over de wedstrijd is  
te lezen op: 
www.facebook.com/ 
GreenSCoolAruba.
 

Weg met die plastic tassen

Projectleider Veronica Olarte van Green’S’Cool.

Aruba in 2046, zestig jaar na het verkrijgen van de Status Aparte. 
Rond dit thema worden creatieve geesten met passie voor duur-
zaamheid uitgedaagd hun visie op het Aruba van de toekomst vorm 
te geven.
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Hall of Fame
La Cabana Beach Resort and Casino is de Interval 
International Premier Resort Designation 2016 
toegekend, een award voor resorts die hun gasten 
een buitengewone vakantiebelevenis bieden. Het aan 
Eagle Beach gelegen La Cabana heeft tevens voor 
het vijfde jaar op rij het TripAdvisor Certificate of 
Excellence gekregen. Dat leverde het resort de 
Certificate of Excellence Hall of Fame award op.

 

CSW60
De wereld komt er heel wat beter voor te staan als 
vrouwen meer betrokken worden bij het zoeken naar 
oplossingen voor grote uitdagingen. Dat was de 
boodschap tijdens de 60ste zitting in New York van 
de Commission on the Status of Women (CSW) van 
de Verenigde Naties. Als lid van de Koninkrijksdelega-
tie trad minister Michelle Hooyboer-Winklaar van 
Onderwijs en Gezin op als gastvrouw van het side 
event Women in Water Diplomacy.

 

Beste hotel
Het Bucuti & Tara Beach Resort heeft als enige in de 
Cariben een plaats bemachtigd in de top-10 van 
beste hotels ter wereld van de TripAdvisor Travelers 
Choice Awards 2016. Het is voor het tweede jaar op 
rij dat het populaire duurzame boetiekhotel tot het 
beste van de regio wordt uitgeroepen. „Een enorme 
eer die het het directe resultaat is van de tomeloze 
inzet van het voltallige team”, aldus eigenaar Ewald 
Biemans.
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Als directeur van de DBB was 
Edwin Abath uiteraard aanwezig 
bij de regioconferentie voor 
ambassadeurs met standplaatsen 
in en rond het Caribisch gebied 
die onlangs op Aruba is gehouden. 
Abath, in Nederland bekend uit de 
tijd dat hij als gevolmachtigde 
minister de Arubaanse regering in 
Den Haag vertegenwoordigde, 
juicht het toe dat de ambassa-
deurs uit de regio regelmatig 
contact met elkaar hebben en dan 
ook over de positie van de Caribi-
sche landen spreken.

„Het is een uitstekende gelegen-
heid om de ambassadeurs van 
specifieke informatie te voorzien. 
Dat stelt hen in staat zowel de 
gezamenlijke belangen als die van 
de individuele landen zo goed 
mogelijk te behartigen.” Belangrijk 
is de inzet van regiocoördinatoren 

die werken op de thema’s veilig-
heid, energie, economie en de 
problematiek rond kleine diploma-
tieke posten. „Voorheen deden we 
alles één op één met de afzonder-
lijke ambassades. Nu ontwikkelen 
we met elkaar een strategie voor 
de gehele regio rond een bepaald 
thema. De regiocoördinatoren spe-
len een cruciale rol door over de 
grenzen heen te kijken. De bilate-
rale contacten blijven, maar de 
genoemde thema’s zijn gebaat bij 
een integrale regionale aanpak,” 
aldus Abath. 

De ambassadeursconferentie werd 
tevens bijgewoond door vertegen-
woordigers van politie en defensie. 
„Zij voeren evenzeer koninkrijksta-
ken uit. Ook voor hen is het 
daarom nuttig te horen wat er in 
de Caribische landen leeft en mee 
te denken waar we de samenwer-

king effectiever kunnen maken, 
bijvoorbeeld bij de aanpak van 
grensoverschrijdende criminaliteit 
en de migratieproblematiek.”  

Ambassadeurs vervullen eveneens 
een rol bij het promoten van 
specifieke activiteiten die de 
eilanden ontwikkelen. Zo heeft de 
Universiteit van Aruba gevraagd 
bekendheid te geven aan de 
nieuwe opleiding transport en 
logistiek die in samenwerking met 
de STC-Group uit Rotterdam in 
Oranjestad wordt aangeboden 
waarvoor deelnemers uit de wijde 
regio welkom zijn. Abath: „De 
relatie die wij als DBB met de 
ambassades op het westelijk 
halfrond hebben is zowel plezierig 
als constructief. Ik merk aan alles 
dat de ambassadeurs en hun 
medewerkers het leuk vinden iets 
voor ons te kunnen betekenen. De 
samenwerking is een tastbare 
meerwaarde van het koninkrijks-
verband.”

I: www.arubaforeignaffairs.com 

Blij met inzet ambassades
„De ambassadeurs zijn er om de belangen te behartigen van alle 
vier landen van het Koninkrijk. Vanuit de Directie Buitenlandse 
Betrekkingen zien we tot ons genoegen dat de ambassades meer 
dan ooit werken vanuit de koninkrijksgedachte.”

De deelnemers aan de regionale ambassadeursconferentie op Aruba met derde van links op de achterste rij DBB-directeur Edwin Abath.
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Het samenspel vergt intensief 
contact tussen Den Haag, Oranje-
stad, Willemstad en Philipsburg. 
Vanuit het departement wordt dat 
gecoördineerd door de Directie 
Westelijk Halfrond (DWH). „Het 
doel van ons bestaan is het 
onderhouden en waar nodig 

verbeteren van de bilaterale 
betrekkingen met de landen in 
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 
en de Cariben. We doen dat 
samen met de ambassades en 
consulaten die onze ogen en oren 
zijn in de regio. Omdat buitenlands 
beleid een koninkrijksaangelegen-

heid is en de ambassades Konink-
rijksambassades zijn is er frequent 
overleg met de drie Caribische 
landen. Daarvoor zijn de Directies 
Buitenlandse Betrekkingen ons 
eerste aanspreekpunt”, licht 
DWH-directeur Joost Reintjes toe.
Als adviseur Koninkrijkszaken 
vervult zijn collega Nout van 
Woudenberg de rol van liaison 
officer. „Ik probeer de specifieke 
belangen van de landen binnen 
het ministerie voor het voetlicht te 
brengen zodat die kunnen worden 
geïncorporeerd in ons buitenland-
beleid en met dat ons bedoel ik 
uiteraard het Koninkrijk. Minister 
Koenders vindt dit zelf ook zeer 
belangrijk en voelt zich ook echt 
een Koninkrijksminister van 
Buitenlandse Zaken. De landen 
geven via hun Directies Buiten-
landse Betrekkingen mede vorm 
aan het buitenlandbeleid. Verder is 
het mijn taak er voor te zorgen dat 

One Kingdom - Four Countries, onder dat motto manifesteert het 
Koninkrijk der Nederlanden zich op internationale podia nadrukkelij-
ker dan ooit als een eenheid. De wereld duidelijk maken dat het 
bordje ’Netherlands’ op de vergadertafels niet alleen voor Nederland 
staat, maar - inclusief Aruba, Curaçao en Sint Maarten - voor een 
heel kwartet landen is wat het koninkrijksministerie van Buitenland-
se Zaken actief uitdraagt.

Als één team 
de wereld in

Directeur Joost Reintjes van de Directie Westelijk Halfrond (links) en adviseur Koninkrijkszaken Nout van Woudenberg.
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ons postennetwerk en de vakde-
partementen in Den Haag voor 
ogen houden dat wij met vier 
landen zijn. Vanuit een ministerie 
kan een delegatie naar een 
internationale conferentie gaan 
waar zaken aan de orde komen 
die ook Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten aangaan. Dan treden wij 
sturend op.”

Reintjes: „Wij leggen in zo’n geval 
het contact tussen het ministerie 
en de landen, als men dat al niet 
uit zichzelf heeft gedaan. Vaak 
leidt dat er toe dat de landen deel 
uitmaken van de delegatie die zich 
dan ook als Koninkrijksdelegatie 
kan presenteren. Dat is gebeurd bij 
de zestigste Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties waar 
alle vier premiers aanwezig waren. 
Bij de klimaatconferentie COP21 in 
Parijs was minister-president Mike 
Eman er ook bij. Dat het samen 
optrekken zin heeft is daar geble-
ken. Aanvankelijk was er in het 
Europese standpunt geen aan-
dacht voor de positie van de small 
island developing states, de SIDS. 
Samen hebben wij voor elkaar 
gekregen dat de problematiek van 
de SIDS op de kaart is gezet. En 
veel meer dan vroeger sluiten de 
Caribische landen zich ook aan bij 

handelsmissies die vanuit Neder-
land worden georganiseerd zoals 
onlangs naar Cuba onder leiding 
van minister van Buitenlandse 
Handel Ploumen en Miami en 
eerder naar Brazilië en Panama.”

Op initiatief van Van Woudenberg 
is er in samenspraak met de 
landen een brochure in verschil-
lende talen vervaardigd waarin uit 
de doeken wordt gedaan hoe het 
Koninkrijk van vier in elkaar zit. 
Daarnaast is er een online leer-
gang Koninkrijkszaken ontwikkeld 
waarvoor grote belangstelling 
bestaat. „Beide zijn bedoeld voor 
ambtenaren van de ministeries en 
het Caribisch deel van het Konink-
rijk plus alle buitenlandse posten. 
Als je op de ambassade in Nairobi 
werkt heb je nauwelijks te maken 
met het Caribisch gebied. Toch is 
het van belang dat ook de mede-
werkers daar zich bewust zijn dat 
zij het gehele Koninkrijk vertegen-
woordigen.”

Reintjes, zelf oud-ambassadeur, 
kan dat beamen. „Een jaar of 
twintig geleden zat ik in Caracas. 
Ik had geen idee wat een ambas-

sade voor toen nog de Nederland-
se Antillen en Aruba kon beteke-
nen, anders dan consulaire taken. 
Na een tijdje realiseerde ik me dat 
onze thuisbasis zich niet alleen in 
Den Haag bevond, maar ook in 
Oranjestad en Willemstad. Nu is 
dat allemaal veel duidelijker. De 
ambassades zijn in de loop der 
jaren steeds klantgerichter gewor-
den met meer aandacht voor 
economische diplomatie. De 
landen zijn zelf ook actiever 
geworden op het terrein van 
buitenlandse betrekkingen. 
Overigens loopt niet alles via onze 
directie. De landen hebben ook 
rechtstreekse contacten met de 
ambassades. Het is maar hoe zij 
het zelf willen: zij vragen en wij 
leveren. Wij bieden, zonder 
onderscheid te maken, maatwerk. 
Voor Aruba en Curaçao is de 
situatie in Venezuela heel relevant. 
Wij houden met elkaar de politieke 
en sociale onrust in de gaten die 
er na de verkiezingen is ontstaan. 
Wat kunnen de economische 
gevolgen zijn, komt er een toe-
stroom van illegalen... De interac-
tie van Aruba en Curaçao met 
Venezuela is groot. Denk aan het 
toerisme, de luchtvaartverbindin-
gen, de raffinaderij... Volgende 
week hebben we een videoconfe-
rentie met alle betrokkenen om de 
situatie te bespreken.”

Een bijzonder DWH-initiatief is 
WestWing. Van Woudenberg: „Het 
is een denktank die uit een pool 
van ruim honderd studenten, ook 
uit de Cariben, bestaat en mee-
denkt over de ontwikkeling van 
ons buitenlands beleid. Een van 
de aandachtsgebieden is konink-
rijkszaken. We hebben inmiddels 
ook al enkele Westwing-activitei-
ten op Aruba georganiseerd. Het is 
een van de voorbeelden waaruit 
blijkt dat Buitenlandse Zaken een 
echt koninkrijksministerie is.” 

„Voor ogen houden dat we met vier 

landen zijn.”

„Buitenlands beleid is een koninkrijks-

aangelegeheid.”
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„Het bezoek van Obama heeft 
bevestigd dat de relatie tussen de 
VS en Cuba definitief anders is en 
dat het proces van verandering 
niet meer te stuiten is. Hoewel de 
standpunten op een groot aantal 
terreinen ver uiteen liggen is er 
wederzijds respect. Het concert 
van de Stones voegde er een 
emotionele dimensie toe: één 
miljoen Cubanen die het gevoel 
kregen er voor het eerst in 55 jaar 

weer bij te horen. Dat Mick Jagger 
zei ’Wat vroeger niet kon, kan nu 
wel. Los tiempos están cambi-
ando’ was een fantastisch mo-
ment. Ik heb mensen zien huilen. 
De tijden veranderen en dat is niet 
tegen te houden.”

Braakhuis is na ambassadeur te 
zijn geweest in Kameroen en 
Sudan sinds 2012 in Havana 
gestationeerd. „Eigenlijk is de 

verandering al in 2007 begonnen 
met het aantreden van Raúl. 
Officieel zijn de veranderingen op 
het partijcongres van 2011 afge-
kondigd. Ze hebben zich daarvoor 
vijf jaar de tijd gegeven, maar er is 
pas twintig procent uitgevoerd. 
Een al 55 jaar vastzittend systeem 
breng je niet zo maar in beweging. 
Door de hiërarchie worden alle 
beslissingen ergens bovenin 
gelegd; de dossiers stapelen zich 
op. Het tempo waarin de verande-
ring zich voltrekt sluit niet aan bij 
de te hooggespannen verwachtin-
gen buiten Cuba. Buitenlandse 

Los tiempos  
están cambiando
Met bloedend hart verlaat ambassadeur Norbert Braakhuis zijn post 
in Havana, net op het moment dat de omwenteling dankzij president 
Obama en de Rolling Stones een flinke impuls heeft gekregen.
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investeerders hadden bijvoorbeeld 
al lang gewild dat er één munt zou 
zijn die bovendien inwisselbaar is 
voor andere valuta. Toch zijn er het 
afgelopen jaar een heleboel dingen 
veranderd, maar die zijn niet 
allemaal aan de oppervlakte waar 
te nemen. Het is als een opwel-
lende golf.”

Europa was al wat langer in 
dialoog met Cuba, de doorbraak 
kwam toen Obama eind 2014 
toenadering zocht. „Amerikaanse 
zakenlieden begonnen meteen 
plannen te maken. Binnen de 
kortste keren lagen er investe-
ringsvoorstellen voor het nieuwe 
havengebied bij Mariel. Iedereen is 
aan het voorsorteren. In de eerste 
helft van vorig jaar hebben de 
Cubanen 1.600 missies ontvan-
gen. Aruba en Curaçao waren er 
ook heel snel bij. En in maart 
hadden we een Koninkrijkshan-
delsmissie onder leiding van 
minister Ploumen. Van de 130 
ondernemers kwam een derde uit 
Aruba en Curaçao.”

Voor het Caribisch deel van het 
Koninkrijk is alertheid geboden. 
„Cuba heeft te maken met een 
vloedgolf van toeristen. Velen 
hebben het idee er snel bij te 

moeten zijn voordat het oude 
Cuba verdwijnt. Dat zal zo’n vaart 
niet lopen. Ik voorzie dat het 
toerisme alleen maar verder zal 
groeien. Binnen vier jaar komt er 
een enorme hoeveelheid hotelka-
mers bij. De Amerikanen hebben 
inmiddels toestemmng om van 14 
naar 110 vluchten per dag te gaan. 
Cuba is honderdduizend vierkante 
kilometer cultuur, natuur, sport, 
oude steden, vrolijke bevolking, 
achtduizend kilometer strand, 
duiken... Wetend dat de Arubaa-
nse economie voor een groot deel 
afhankelijk is van het toerisme is 
het zaak de aantrekkingskracht 

van Cuba niet te onderschatten. 
Tegelijkertijd biedt het ook kansen. 
Aruba heeft een grote voorsprong 
omdat het weet hoe de internatio-
nale toerismesector in elkaar zit. 
Cuba is erg aanbodgericht terwijl 
het moderne toerisme juist vraag-
gericht is. Aruba is in staat daar 
snel op in te spelen, Cuba heeft 
vrij starre structuren omdat het 
toerisme door de publieke sector 
is georganiseerd en daarom qua 
serviceniveau op grote achter-
stand staat. Bij de omslag naar 
bieden wat de toerist wil kan Cuba 
de ervaring en expertise van Aruba 
goed gebruiken. Overigens zul je 
altijd mensen houden die gewoon 
een week in de zon willen liggen 
op een prachtig eiland met een 
fantastisch serviceniveau. Bedenk 
ook dat Cuba weersafhankelijk is, 
op Aruba schijnt de zon altijd. Er is 
geen reden voor paniek, maar je 
moet wel anticiperen.” Braakhuis 
schat in dat kansen en bedreigin-
gen tegen elkaar opwegen. „De 
partij wil de erfenis van de revolu-
tie zoals gratis onderwijs en gratis 
zorg niet opgeven. Daarvoor is 
veel geld nodig dat er niet is. Het 
is alleen in stand te houden door 
een economische groei van 5 tot 
7% per jaar te bewerkstelligen 
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door het aantrekken van buiten-
landse investeringen. Dus ook al 
zijn er in de partij misschien 
stromingen die niet gelukkig zijn 
met de veranderingen, het zal wel 
moeten want er is een groot tekort 
aan deviezen.”

Multinationals staan in de rij, maar 
kleine initiatieven zijn misschien 
nog wel kansrijker. „Je hoeft niet 
per se aan traditionele zaken te 
denken. Ik heb een keer toen ik op 
Aruba was bij iemand die heel 
goed is in het kweken van bou-
gainvillea een paar stekjes meege-
nomen voor in de tuin van de 
ambassadeurswoning. Die doen 
het ongelooflijk goed. Zo zijn er 
waarschijnlijk veel meer dingen te 
verzinnen zonder dat het meteen 
iets groots moet zijn. Kwestie van 
je fantasie gebruiken. En als 
ambassade helpen we iedereen 
graag vooruit; met advies, infor-
matie, het maken van afspraken. 
Over een paar maanden openen 
we zelfs een prachtige ruimte voor 
het bedrijfsleven op de ambas-
sade, ook met internet. Iedereen is 
van harte welkom. Wat ik tijdens 
de handelsmissie heb gemerkt is 

dat er een klik was tussen de 
deelnemers uit onze Caribische 
landen en de Cubanen. Tussen 
Caribeño en Caribeño zit een 
stukje extra warmte en wederzijds 
vertrouwen dat het zaken doen 
versnelt. Die arm om de schouder 
is vanzelfsprekend, een Europeaan 
zal dat minder gemakkelijk voor 
elkaar krijgen. Men begrijpt elkaar 
sneller, ook al omdat er nauwelijks 
een taalbarrière is; veel Arubanen 
en Curaçaoënaars spreken 
Spaans. Dat zij zo veel makkelijker 
overweg kunnen met de Cubanen, 
daarmee kunnen Nederlandse en 
andere Europese bedrijven hun 
voordeel doen door via Aruba of 
Curaçao naar Cuba te gaan. Dat 
maakt de overgang van de Euro-
pese naar de Caribische cultuur 
soepeler. Ik raad het bedrijven 
zeker aan: kijk goed naar de 
hub-functie. Aruba heeft die al 
ontwikkeld, maar ook Curaçao en 
Bonaire hebben potentie. Maak er 
gebruik van!” 

Op de vraag wat de impact van de 
veranderingen op het dagelijkse 
leven van de Cubanen is erkent 
Braakhuis dat die er qua welstand 

nog weinig op vooruit zijn gegaan. 
„Behalve boeren, restauranthou-
ders en kamerverhuurders die 
privé mogen leveren aan toeristen; 
die verdienen goed. Een relatief 
klein deel van de Cubaanse 
bevolking heeft de afgelopen jaren 
meer geld en geeft dat ook uit. In 
duurdere restaurants zie je steeds 
vaker Cubanen. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat de verande-
ringen leiden tot een herverdeling 
van armoede. Iedereen moet er 
beter van worden, maar dat zal 
nog even duren. Dat geldt ook 
voor de mensenrechten. Wij 
vinden dat het te langzaam gaat, 
Raúl zegt juist meer tijd nodig te 
hebben. We hebben tien jaar als 
kemphanen dingen over de 
schutting heen staan roepen. Het 
is dus winst dat het nu in elk geval 
een gespreksonderwerp is. En laat 
één ding helder zijn: wie vaker in 
Cuba komt valt het onmiddellijk op 
dat steeds meer mensen geen 
blad voor de mond nemen. Toen ik 
er zelf negen jaar geleden voor 
eerst op vakantie was durfde het 
personeel niet tegen je te praten 
zonder om zich heen te kijken of er 
niet werd meegeluisterd. Dat is nu 
echt heel anders. De mensen zijn 
veel mondiger. Door het openen 
van het internet worden grote 
stappen gezet. Ook het contact 
met toeristen draagt daar aan bij. 
Communicatie is een beetje de 
snelweg naar meer vrijheid.”

Net nu het wat leuker begint te 
worden verkast Braakhuis van 
Havana naar het onrustige Cara-
cas. „Ja, zo gaat dat, maar ik zie 
het vooral als mazzel: ik kom 
dichter bij onze Caribische landen 
te zitten. De contacten worden 
dus alleen maar intensiever. Als 
ambassade zijn wij er om te 
dienen en dat doen we heel 
graag.”
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Gezichten
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties liet zich bij de opening van de 
tentoonstelling ’Gezichten van Aruba’ door foto- 
journalist Raymond Rutting uitleggen hoe deze 
uitvoering had gegeven aan de opdracht van de 
Aruba Tourism Authority om Arubanen te fotograferen 
op voor het eiland kenmerkende locaties.  

De foto’s zijn te bekijken op:  
http://verhalen.volkskrant.nl/de-gezichten-van-aruba

 

Koen op Aruba
De succesvolle kinderboekenreeks Koen Kampioen is 
uitgebreid met een avontuur op Aruba. Auteur Fred 
Diks deed inspiratie op toen hij het eiland vanwege 
een kinderboekenfestival bezocht. Het voetbalteam 
van hoofdpersoon Koen is uitgenodigd mee te doen 
aan een internationaal jeugdtoernooi, maar voetballen 
in de tropen blijkt niet mee te vallen. Tijdens een 
uitstapje naar de ruïnes van de vroegere goudmijnen 
doet Koen een grote ontdekking .

I: www.koenkampioen.nl
 

Denkboek
Op uitnodiging van voorzitter van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet heeft gevolmach-
tigde minister Alfonso Boekhoudt een handje gehol-
pen bij het uitdelen van het Denkboek 4 en 5 mei. 
200.000 leerlingen van groep 7 in het gehele Konink-
rijk hebben een exemplaar ontvangen. Het eerste 
werd uitgereikt aan jeugdburgemeester van Maduro-
dam Noah van Meekeren.
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„Publiek private samenwerking is 
een instrument om publieke 
ambities te realiseren met behulp 
van creatieve private inbreng, 
gericht op betere dienstverlening 
voor gebruikers en effectieve 
besteding van publieke middelen”, 
zo formuleerde Marcella van 
Valkenburg haar definitie van public 
private partnerships. De juriste van 
Rijkswaterstaat heeft ruime erva-
ring met het tot stand brengen van 
overeenkomsten op basis van 
ppp’s. Vanuit deze deskundigheid 
adviseert zij de Arubaanse regering 
bij het ontwikkelen van wet- en 
regelgeving voor ppp’s en het 
opstellen van projectdocumenten. 
Op Aruba is het ontwikkelen van 

het ppp-concept hand in hand 
gegaan met het realiseren van een 
reeks grootschalige projecten. Het 
meest complexe is de Green 
Corridor tussen Oranjestad en San 
Nicolas. Uitvoerder Caribbean 
Infrastructure Company legt de 
weg aan en is tevens verantwoor-
delijk voor de financiering en het 
onderhoud voor de komende 
achttien jaar. Binnenkort begint 
volgens hetzelfde principe de 
aanleg van de ringweg rond 
Oranjestad. „Zonder het ppp- 
model hadden we deze noodzake-
lijke infrastructurele projecten niet 
kunnen realiseren”, aldus minister 
van Ruimtelijke Ontwikkeling Benny 
Sevinger.

De ervaring die Aruba inmiddels 
met ppp’s heeft opgedaan heeft tot 
ver over de grenzen de aandacht 
getrokken, ook van de Verenigde 
Naties. Die organisatie is reeds 
enkele jaren bezig met het uitzetten 
van ontwikkelingsstrategieën voor 
Small Island Developing States 
(SIDS). In 2014 vond de eerste 
oriënterende conferentie over 
duurzame ontwikkeling plaats op 
Samoa. Voor het vervolg koos de 
VN Aruba als gastland. Under 
Secretary-General Gyan Chandra 
Acharya was er bij namens de VN. 
De rechterhand van secretaris-
generaal Ban Ki-moon sprak 
lovend over de voortrekkersrol van 
Aruba op het gebied van duurzame 
ontwikkeling en de toepassing van 
ppp’s. „De wereld is onderhevig 
aan grote veranderingen. SIDS zijn 
de meest kwetsbare landen als het 
gaat om klimaatverandering. 
Samoa en Aruba laten ons zien dat 
deze behalve uitdagingen ook 
kansen met zich meebrengt. 
Tijdens deze conferentie zijn 
voorbeelden gedeeld van best 
practices, ervaringen en financie-
ringsopties. Het succes van de 
conferentie is dat de deelnemers 
naar huis gaan met concrete 
voorbeelden van succesvolle 
projecten.”
Minister-president Mike Eman 
blikte tevreden terug op een zowel 
inhoudelijk als organisatorisch 
vlekkeloos verlopen conferentie. 
„We hebben vertegenwoordigers 
mogen begroeten van 37 landen. 
Als eilanden delen we uitdagingen. 

Als gastland van de conferentie P3a ontving Aruba eind maart 
tientallen regeringsdelegaties om onder auspiciën van de Verenigde 
Naties te bespreken hoe public private partnerships kleine eiland- 
staten in ontwikkeling kunnen helpen grote uitdagingen het hoofd te 
bieden.    

Hoe kleine landen
grote dingen doen

Under Secretary-General van de Verenigde Naties Gyan Chandra Acharya compli-

menteerde gastland Aruba voor de organisatie van de P3a-conferentie.
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Steeds vaker worden we gecon-
fronteerd met het verschil tussen 
ontwikkelde landen en landen in 
ontwikkeling. Elke SIDS streeft in 
het belang van de eigen burgers 
ontwikkeling na.”
Bij het vervullen van de wens het 
voorzieningenniveau en daarmee 
het welzijn van de bevolking naar 
een hoger niveau te tillen stuiten 
kleine eilandstaten op barrières die 
het gevolg zijn van hun kleinscha-
ligheid en geografische omstandig-
heden. „Eilanden zijn vaak slachtof-
fer van natuurrampen die 
structurele groei in de weg staan. 
Of ze hebben zoals Aruba een 
economie die op slechts één pijler 

rust. Wij hebben met succes het 
toerisme ontwikkeld waarmee veel 
werkgelegenheid is geschapen, 
maar diversificatie blijft nodig”, 
aldus Eman.
De grootste dreiging voor de SIDS  
komt van de opwarming van de 
aarde die niet alleen oorzaak is van 
de stijging van de zeespiegel, maar 
ook leidt tot extremere weersom-
standigheden. „Wij delen deze 
uitdagingen met de rest van de 
wereld, alleen worden eilanden er 
veel harder door getroffen. Het 
stijgende water treft ons meer 
omdat onze stranden de basis zijn 
voor het toerisme. Iedereen moet 
zijn verantwoordelijkheid nemen, 

grote landen en de SIDS, in geza-
menlijkheid. En de private sector 
evenzeer als overheden.”
Eman wees op het Arubaanse sym-
bool van veerkracht en duurzaam-
heid. „Onze divi divi boom groeit in 
de richting die de passaatwinden 
wijzen. Hij kan goed tegen de 
droogte. Deze boom werkt met de 
krachten van de natuur en dat 
moeten wij ook doen. Wij moeten 
gebruik maken van de zon, de wind 
en de zee want die zijn bij de SIDS 
in overvloed aanwezig.” Volgens de 
premier moeten de private sector 
en overheden samenwerken om via 
ppp’s projecten mogelijk te maken 
die de weerbaarheid van kleine 
eilandstaten versterken. „Als we dit 
op de goede manier doen draagt 
dat bij aan een duurzame econo-
mie die alle burgers ten goede 
komt.”
Tientallen sprekers belichtten  
gedurende de drie conferentieda-
gen de onderwerpen oceanen, 
energie, landbouw, toerisme, 
transport en infrastructuur en hoe 
op deze terreinen ppp-constructies 
uitkomst kunnen bieden om landen 
met beperkte financiële middelen in 
staat te stellen complexe projecten 
te verwezenlijken. 
Alle presentaties zijn terug te zien 
op: www.P3a.org. 

Marcella van Valkenburg van Rijkswaterstaat belichtte de mogelijkheden die publiek 

private samenwerking met name kleine eilandstaten biedt.
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„Als de eilanden met elkaar 
verbonden zijn door een fast ferry 
die tweemaal per dag mensen, 
voertuigen en goederen transpor-
teert ontstaat er schaalvergroting 
die tot nieuwe bedrijvigheid kan 
leiden. De komst van een derge-
lijke dienst is een stap dichterbij 
gekomen nu ook de Bovenwindse 
eilanden interesse hebben voor 
een onderlinge veerverbinding”, 
aldus Bikker. Eind vorig jaar is 
opdracht gegeven voor een 
haalbaarheidsstudie. Die wordt 
verricht door de groep Ferry 
Onderzoek Inter Caribbean 
Express en betaald door de 

ABC-eilanden gezamenlijk. Het 
onderzoek moet antwoord geven 
op de vraag of een watersnelweg 
zoals tussen de Canarische 
Eilanden ook in het Caribisch deel 
van het Koninkrijk toepasbaar is. 
„Het gaat om een inventarisatie 
van de randvoorwaarden waaron-
der een dergelijke ferrydienst kan 
opereren. Een snelle turnaround 
op ieder eiland is noodzakelijk. De 
boot moet in dertig minuten gelost 
en geladen zijn. Een vereiste is 
ook dat de tickets betaalbaar zijn. 
De gedachten gaan uit naar tien 
dollar voor een enkele reis per 
persoon en 25 dollar voor een 

auto.” De vaartijd van Aruba naar 
Curaçao zal iets meer dan twee 
uur bedragen waarna het nog een 
goed uur is naar Bonaire. 
Het onderzoeksbureau Icasus 
voert gesprekken met onder meer 
douane- en immigratiediensten 
van de eilanden en de Koninklijke 
Marechaussee. „Het doel is in 
kaart te brengen wat nodig is op 
het gebied van wetgeving en 
beleid”, licht projectmanager Zairo 
Ruiz van het ontwikkelingsfonds 
Fondo Desaroyo Aruba toe dat het 
onderzoek begeleidt. Ton Jansen 
van Icasus: „Het is de bedoeling 
dat je straks voor relatief weinig 
geld heen en weer kan. Het 
maatschappelijk effect van meer 
verkeer tussen de eilanden zal 
groot zijn. Het wordt bijvoorbeeld 
mogelijk om op het ene eiland te 
wonen en op het andere te wer-
ken, te studeren of een medisch 
specialist te bezoeken.”
Ook de Bonaireaanse gedeputeer-
de van Economische Zaken Clark 
Abraham is positief over het 
project: „De totstandkoming van 
een fast ferry-service kan een 
belangrijke impuls geven aan de 
economische ontwikkeling van 
Bonaire. Er zal sprake zijn van een 
flexibelere vrachtaanvoer. Ik 
verwacht dat er nieuwe bedrijvig-
heid ontstaat, met bijbehorende 
werkgelegenheid. Ook voor het 
toerisme kan het relevant zijn. 
Toeristen kunnen makkelijker op 
één dag een ander eiland bezoe-
ken. Het is geen alternatief voor de 
luchtvaart, maar wel een mooie 
aanvulling.’’
Bikker deelt die visie: „Samen kun 
je een schaalgrootte bereiken 
waardoor het voor bepaalde 
ondernemingen aantrekkelijk kan 
zijn zich op een van de eilanden te 
vestigen. Een bedrijf als Ikea komt 
nu echt niet naar Aruba, maar 
misschien wel als het eenvoudig 
en voordelig is voor inwoners van 

Watervlug
eilandhoppen
Een snelle veerbootverbinding tussen Aruba, Bonaire en Curaçao 
zal een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling 
van de eilanden. Statenlid Andin Bikker van Partido Democracia 
Real is een van de trekkers van het plan waarvan de haalbaarheid 
op dit moment wordt onderzocht.

Statenlid Andin Bikker maakt zich hard voor een  

snelle veerbootverbinding tussen Aruba, Bonaire en Curaçao.
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Bonaire en Curaçao om hier te 
komen winkelen en ze hun aanko-
pen veel makkelijker mee terug 
kunnen nemen dan wanneer je op 
het vliegtuig bent aangewezen.” 
Binnenkort zijn de rapporten klaar 
en is het aan de regeringen om het 
groene licht te geven voor een 
openbare aanbesteding.
Statenlid Bikker heeft nog meer 
wensen om barrières in het 
Caribisch deel van het Koninkrijk 
te slechten. „Veel mensen worden 
na hun vakantie onaangenaam 
verrast met roamingkosten waar-
door hun vakantie extra duur 
uitvalt. Veel van die kosten hebben 
te maken met dataverkeer dat je 
niet zelf in de hand hebt. Als je in 
het buitenland even je telefoon 
aanzet komt er meteen van alles 
binnen. Daarvoor krijg je vervol-
gens een gepeperde rekening.”
Tijdens het jaarlijkse congres van 
Parlatino is een resolutie aangeno-
men waarin de parlementen hun 
regeringen oproepen werk te 
maken van het verlagen van de 
roamingkosten in Latijns-Amerika. 
Ook de International Telecom 
Union heeft een aanbeveling 
aangenomen om te streven naar 
verlaging van de roamingkosten. 

Dat dit soort overeenkomsten 
tussen landen mogelijk zijn blijkt 
uit de roamingverordeningen van 
de Europese Unie en van de 
Andino-landen (Bolivia, Colombia, 
Equador, Peru). Naar verwachting 
zal met ingang van juni 2017 de 
Europese Unie één roaminggebied 
vormen waardoor in alle lidstaten 

dezelfde tarieven zullen gelden. 
Bikker wil de mogelijkheden van 
een roamingovereenkomst voor de 
Caribische regio laten onderzoe-
ken. „Het is een lastige materie 
want er is geen sprake van gelijk-
waardige markten. We moeten 
stapsgewijs beginnen. Eerst 
binnen het Koninkrijk, daarna de 
regio en uiteindelijk het hele 
Amerikaanse continent”. Bikker 
heeft de volksvertegenwoordigers 
van de landen van het Koninkrijk 
der Nederlanden mee. Die hebben 
tijdens het Interparlementair 
Koninkrijksoverleg besloten de 
regeringen te vragen een inventari-
satie te maken van alle aspecten 
die een rol spelen bij de roaming 
binnen het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. „Goede en voordelige 
telecommunicatie past in het 
kader van de intensivering van 
economische samenwerking 
waartoe ook een fast ferry en 
directe luchtverbindingen tussen 
de eilanden behoren”, aldus 
Bikker. 

CURACAO

ARUBA

BONAIRE

VENEZUELA

Caribische Zee

Oranjestad

Willemstad

Kralendijk

Een fast ferry-service maakt eilandhoppen nog makkelijker.

M E I  2 0 1 6 ,  N r .  2  33



De Nederlandse minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Jet Bussemaker reageert verheugd 
op het nieuws: „De intensievere 
samenwerking tussen de universi-
teiten van Maastricht en Aruba is 
een positieve ontwikkeling en een 
mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen instellingen binnen het 
Koninkrijk. Dit biedt kansen voor 
zowel de studenten in Maastricht 
als in het Caribisch deel van het 
Koninkrijk.”

De twee organisaties kennen elkaar 
goed, verklaart prof.dr. Anouk 
Bollen-Vandenboorn, masterdirec-
teur International and European Tax 
Law in Maastricht, het initiatief: 
„Onze rechtenfaculteit werkt al vele 
jaren samen met die van de 
Universiteit van Aruba. Zo is onze 
hoogleraar prof.dr. René de Groot 
ook als hoogleraar verbonden aan 
de UA. Daarnaast is onze vice- 
decaan dr. Jos Hamers er gastdo-
cent. Afhankelijk van het onderwijs 
en de thematiek zijn ook al andere 
collega’s als gastdocent werkzaam 
geweest op Aruba. En wanneer de 
collega’s van de UA in Nederland 
zijn komen zij altijd op de UM 
langs. Ook tussendoor houden we 
elkaar op de hoogte van ontwikke-
lingen en bespreken we nieuwe 
mogelijkheden. We hebben dus 
een heel intensief contact.

Vanuit ons departement Belasting-
recht komen we geregeld in 
Latijns-Amerika. Wij hebben vaak 
de vraag gekregen of wij een 
programma International and 
European Tax Law in die regio 
konden bieden. Vanuit Aruba en 
andere delen in het Caribisch 
gebied kwam vanuit de markt de 
vraag of er niet een master op het 
terrein van belastingrecht kon 
komen. Vanwege de bestaande 
samenwerking was het voor ons 
beide heel logisch te bekijken hoe 
we het samen konden oppakken. 
Dat heeft geresulteerd in het 
besluit om gezamenlijk een Double 

Degree Master’s Programma in 
International and European Tax 
Law te ontwikkelen.
Door de samenwerking kunnen we 
studenten een programma aanbie-
den dat gericht is op de arbeids-
markt in Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied. De vakken zijn 
hierop afgestemd. De expertise 
die onze universiteiten op dit 
terrein bezitten wordt in het 
programma samengebracht. Bij 
afronding van het eenjarige 
programma ontvangen de deelne-
mers twee diploma’s: één voor  
de LL.M in International and 
European Tax Law - American 

Hoogleraar Cross Border Pension Tax Law van de  

Universiteit Maastricht prof.dr. Anouk Bollen-Vandenboorn:  

„Wij staan open voor meer samenwerking met de collega’s op Aruba.”

Minister Jet Bussemaker.

De Universiteiten van Maastricht en Aruba gaan samen een Double 
Degree Master Programme in International and European Tax Law 
aanbieden. De Engelstalige studie wordt met ingang van het nieuwe 
academisch jaar verzorgd door de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid.

Eén studie,
twee diploma’s
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specialisation van de Universiteit 
Maastricht en de ander voor de 
LL.M in Arubaans recht - Compa-
rative International Tax Law 
specialisation van de Universiteit 
van Aruba”, aldus Anouk Bollen- 
Vandenboorn. Op de vraag of  
er op meer gebieden samen- 
werkingsafspraken komen  
antwoordt ze zonder aarzelen: 
„We staan daar aan beide zijden, 
zowel UA als UM, zeer zeker voor 
open!”

De Universiteit van Aruba raakt 
steeds meer in trek bij studenten 
uit de regio. Het Double Degree 
Programme dat zich mede richt 
op de Latijns-Amerikaanse markt 
zal die trend alleen maar verster-
ken. „De academische kennis en 
ervaring die de studenten met 
deze opleiding opdoen verbreedt 
hun internationale carrièreper-
spectief”, benadrukt rector Glenn 
Thodé. Mede dankzij de toetre-
ding tot het Erasmus+ program-
ma van de Europese Unie  

beschikt zijn universiteit over een 
groeiend aantal partners in 
Europa en Noord-Amerika waar-
door zich steeds meer uitwisse-
lingsmogelijkheden aandienen.

De samenwerking met de UM is 
een schoolvoorbeeld van hoe de 
meerwaarde van de Koninkrijks-
band kan worden vertaald in een 
concrete win-win situatie. De 
opleiding in Aruba biedt de 
Universiteit Maastricht toegang 
tot de Latijns-Amerikaanse markt 
voor wetenschappelijk onderwijs. 
Voor Aruba betekent het pro-
gramma een versterking van de 
positie als hub tussen Europa en 
de Amerika’s waarmee het 
naadloos aansluit bij de ambitie 
van Aruba zijn rol als kenniscen-
trum voor de regio verder uit te 
bouwen.

Minister Michelle Hooyboer- 
Winklaar van Onderwijs en Gezin 
is net als haar Nederlandse 
ambtgenote ingenomen met de 

samenwerking. „Dit is een prach-
tige ontwikkeling voor de universi-
teit en voor Aruba in het algemeen. 
Het is een duidelijk voorbeeld van 
het optimaal benutten van de 
mogelijkheden binnen het Konink-
rijk der Nederlanden. Voor onze 
universiteit betekent samenwer-
king op dit hoge academische 
niveau een belangrijke stap 
voorwaarts. Het onderstreept het 
vertrouwen dat de UA heeft weten 
te verwerven in de internationale 
academische gemeenschap. Het 
is een erkenning van de kwaliteit 
van het wetenschappelijk onder-
wijs dat op het eiland wordt 
aangeboden. Niet alleen is het 
gezamenlijke programma met 
Maastricht het eerste in zijn soort 
in Aruba, het is ook uniek voor het 
Caribisch gebied. Het is zeker 
onze wens om samen met andere 
universiteiten meer double degree-
programma’s te ontwikkelen.” 

I: www.ua.aw of  
www.maastrichtuniversity.nl 

Vicedecaan Jos Hamers (links) van de Universiteit Maastricht en rector Glenn Thodé van de Universiteit van Aruba ondertekenden 

in het bijzijn van minister Michelle Hooyboer-Winklaar de samenwerkingsovereenkomst.
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Aruba geniet al sinds 1932 een 
uitstekende reputatie op het 
terrein van de efficiënte commerci-
ele toepassing van ontzilting van 
zeewater. „In die tijd nam de 
bevolking enorm toe door de 
komst van de olieraffinaderij. De 
weinige natuurlijke zoetwaterbron-

nen leverden onvoldoende drink-
water. Door zeewater te verdam-
pen en de stoom op te vangen 
werd drinkwater van goede 
kwaliteit gemaakt”, zo begint 
Marchena de geschiedenis van de 
waterproductie op Aruba. Onder 
leiding van de jonge ingenieur 

werd het proces in de loop der 
jaren grondig veranderd. In plaats 
van de energie slurpende verdam-
ping wordt het opgepompte 
zeewater tegenwoordig ontzilt 
door omgekeerde osmose. Bij 
deze techniek wordt met behulp 
van filters en membranen het 
grootste deel van het zout, organi-
sche verontreinigingen en bacte-
riën uit het zeewater gehaald. Daar 
is zeven maal minder energie voor 
nodig. Marchena heeft veel tijd 
gestoken in de training van de 
medewerkers op de waterafdeling 
bij WEB. „Apparatuur koop je. Om 
die zo goed mogelijk te benutten 
is veel kennis en ervaring nodig. 
We koppelen niet alleen naar 
elkaar terug wat het beste werkt, 
maar ook naar de fabrikanten. Zo 
hebben we aanpassingen bedacht 
die de nieuwste apparatuur 
ongeveer tien procent efficiënter 
maken.”

Drie jaar geleden zwaaide hij af als 
hoofd van de waterafdeling, maar 
bleef als adviseur duurzame 
watertechnologie aan het bedrijf 
verbonden. De nieuwe functie 
bood hem de kans zijn studie aan 
de Universiteit van Twente af te 
ronden. Na in 2013 te zijn gepro-
moveerd op het onderwerp 
ontziltingstechnologie werd hij op 
parttimebasis bijzonder hoogleraar 
Duurzame Watertechnologie bij de 
University of Curaçao. „Kennis is 
er om te delen. Ik heb veel in mijn 
hoofd zitten dus als ik er niet meer 
ben is het weg. Dat is mijn drijfveer 
om de educatieve kant op te 
gaan.” Marchena hoopt zijn 
werkgebied te kunnen uitbreiden 
naar de Universiteit van Aruba. 
„Daar is nu nog geen technische 
opleiding, maar ik verwacht dat 
watertechnologie een plaats krijgt 
in de in opbouw zijnde Green 
Faculty.”
 

Waterprof 
met passie

Het kraanwater op Aruba wordt tot ver over de grenzen geroemd: 
smakelijk, zuiver, helder, zacht en ook nog eens betaalbaar. Geen 
geringe prestatie voor een eiland met nauwelijks zoetwaterbronnen. 
Medeverantwoordelijk daarvoor is Filomeno ’Boei’ Marchena die al 
snel na zijn indiensttreding in 1989 bij Water- en Energiebedrijf WEB 
hoofd van de waterproductie werd.
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Om zijn reputatie als voorbeeld op 
het gebied van duurzaamheid 
waar te  maken moet Aruba de 
strijd met de elementen aanbin-
den. Nu worden vrijwel alle 
versproducten geïmporteerd, niet 
alleen uit omliggende landen zoals 
Venezuela en Colombia, maar ook 
uit de VS en zelfs Europa. Dat is 
vanwege het transport niet duur-
zaam en het brengt bovendien 
hoge kosten met zich mee. 
Om ondernemers te stimuleren 
een landbouw- of veeteeltbedrijf te 
beginnen heeft de regering op 
voorstel van de Directie Land-
bouw, Veeteelt en Visserij en 
Markthallen (DLVV), beter bekend 
als Santa Rosa, besloten de 
belastingplicht voor de primaire 
sector af te schaffen. Voor de 
visserij bestond deze vrijstelling al.
Vanwege de klimatologische 
omstandigheden telt Aruba slechts 

een gering aantal agrarische 
bedrijven. Wat er lokaal verbouwd 
wordt ligt vooral in de hobbysfeer. 
Toch is de markt met 110.000 
inwoners en een kleine twee 
miljoen toeristen per jaar groot 
genoeg voor een rendabele 
exploitatie. Fiscale stimulansen 
helpen, maar daar blijft het niet bij. 
Zo wordt de mogelijkheid onder-
zocht om bij de afvalwaterzuive-
ringsinstallatie door middel van 
filtering grijs water te produceren 
dat met tankwagens naar boeren-
bedrijven kan worden gebracht. 
Ook wordt nagegaan of waterover-
schotten van het Water- en 
Energiebedrijf WEB beschikbaar 
kunnen komen voor landbouw-
doeleinden.
Om het streven van de regering de 
productie over vier jaar voor 20% 
’self-sustainable’ te laten zijn pleit 
directeur Nathalie Maduro van 

Santa Rosa voor een integrale 
aanpak. „We willen een nationaal 
plan maken met Economische 
Zaken, de Directie Wetgeving en 
bijvoorbeeld Volksgezondheid om 
regelingen en wetten te maken ter 
bescherming van de primaire 
sector. We hebben ook meer 
terreinen nodig waar landbouw 
kan worden ontwikkeld. Met de 
Directie Infrastructuur en Planning 
zijn we in gesprek om te inventari-
seren waar nog huurgronden zijn. 
Gezamenlijk werken we aan het 
stimuleren van de primaire sector”, 
aldus Maduro.
Om landbouwers een handje te 
helpen organiseert DLVV regelma-
tig markten. Zo was er op 22 april, 
de Dag van de Aarde, een boeren-
markt bij Santa Rosa. „Boeren 
mogen er gratis staan om hun 
producten aan de man te brengen. 
Daarmee leggen we een directe 
link tussen de boer en de consu-
ment.” 

In 2020 moet eenvijfde van het op Aruba geconsumeerde voedsel 
lokaal geproduceerd zijn. Een ambitieuze doelstelling voor een 
eiland waar de thermometer elke dag tot boven de dertig graden 
oploopt, de zon overuren maakt, vrijwel geen zoetwaterbronnen zijn 
en de bodem keihard is.

Directeur Nathalie Maduro van de 

Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij 

en Markthallen.

Stimulans 
voor
lokaal 
produceren
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Enkele weken geleden bleek uit 
een brief van voorzitter Age 
Bakker van het College Aruba 
financieel toezicht (CAft) dat de 
Haagse zorgen over Aruba te veel 
waren aangedikt en dat het 
kabinet-Eman ten onrechte het 
verwijt is gemaakt de financiële 
situatie onvoldoende serieus te 
nemen. Aruba heeft simpelweg 
niet naar de Haagse pijpen willen 
dansen en vastgehouden aan de 
eigen koers.
Niet te ontkennen valt dat de 
wereldwijde crisis ook Aruba heeft 
geraakt. De klap kwam zelfs 
dubbel hard aan doordat de 
raffinaderij in San Nicolas in 2012 
de poorten sloot. De Arubaanse 
regering koos ervoor - in lijn met 
de visie van Nobelprijswinnaar en 
econoom Paul Krugman - de 
gevolgen van de crisis te bestrij-
den door eerst in te zetten op het 
herstel van de economie om zo 
voldoende draagkracht te creëren 
voor een daaropvolgende hervor-

ming van het socialezekerheids-
stelsel. De consequentie van die 
keuze was dat voor het afbouwen 
van het financieringstekort meer 

tijd is genomen en de overheids-
schuld dus nog enkele jaren - tot 
en met 2017 - oploopt. Vanaf 2018 
zal er volgens de meerjarenramin-
gen sprake zijn van een structureel 
overschot.
De Nederlandse regering heeft een 
andere weg gekozen om uit de 
crisis te geraken. Door de bijl te 
zetten in sociaal-maatschappelijke 

ANALYSE

Laat Nederland 
Aruba in de kou 
staan?

In 2013 ondertekenden toenmalig minister van Financiën Mike de Meza en zijn  

Nederlandse ambtgenoot Jeroen Dijsselbloem een akkoord dat Aruba de  

mogelijkheid biedt de staatsschuld tegen een lage rente te herfinancieren,  

maar tot uitvoering is het nog niet gekomen.

De afgelopen twee jaar was er tussen politiek Den Haag en  
Oranjestad gedoe over de Arubaanse overheidsfinanciën. Minister-
president Mike Eman ging medio 2014 zelfs in hongerstaking om 
uiting te geven aan de boosheid onder de Arubanen over de als 
voortijdig en onnodig ervaren bemoeienis uit het ’moederland’. 
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voorzieningen en het doorvoeren 
van lastenverzwaringen heeft zij 
het begrotingstekort snel onder de 
Europese 3%-norm willen bren-
gen. De keerzijde daarvan is een 
hausse aan bedrijfssluitingen, een 
hardnekkige werkloosheid en 
koopkrachtverlies. Op Aruba is de 
koopkracht juist niet aangetast, is 
de economie sneller hersteld dan 
in Nederland en neemt de werk-
loosheid gestaag af. Bovendien 
daalt het financieringstekort in een 
hoger tempo dan verwacht.
Hoe anders is de situatie in de 
zusterlanden Curaçao en Sint 
Maarten die sinds 2010 onder 
door Nederland geregisseerd 
financieel toezicht staan. Beiden 
hebben 2015 afgesloten met een 
klein overschot. Dat is op zichzelf 
een prestatie van formaat, maar de 
prijs die de bevolkingen betalen is 
niet mis. De sterke focus op het 
realiseren van begrotingseven-
wicht heeft een forse impact op de 
economische ontwikkeling van de 
jonge landen wat zich vertaalt in 
aanhoudende werkloosheid, 
armoede, criminaliteit en pessi-
misme over de toekomst.
Vorig jaar heeft het kabinet-Rutte 

met het achteraf door de Raad van 
State onrechtmatig verklaarde 
dwangmiddel aanwijzing ook 
Aruba weten te onderwerpen aan 
begrotingstoezicht. Motivering 
daarvoor: de overheidsfinanciën 
zijn niet houdbaar en in het geval 
Aruba niet meer aan zijn (interna-
tionale) betalingsverplichtingen 
kan voldoen zullen schuldeisers 
wellicht in Den Haag aankloppen. 
Een niet bewezen veronderstelling: 
op de internationale kapitaalmarkt 
wordt niet aan de kredietwaardig-
heid van Aruba getwijfeld.
Nederland kan overigens wel wat 
doen om de risico’s van een 
eventueel bankroet te elimineren. 
Bijvoorbeeld door te helpen de 
Arubaanse overheidsschuld te 
herfinancieren. Het land heeft ruim 
4 miljard florin aan leningen 
uitstaan. Daarover wordt zo’n 5 tot 
7% rente betaald, jaarlijks circa 
240 miljoen gulden. Met andere 
woorden: van elke geïnde belas-
tinggulden is het land ongeveer 20 
cent kwijt aan commerciële 
financiële instellingen. Als er via 
Nederland wordt geleend kan dat 
Aruba op jaarbasis een voordeel 
opleveren van al gauw 160 miljoen. 

Dat bedrag is genoeg om het 
tekort te doen omslaan in een 
surplus.
Een dergelijke regeling leidt niet 
tot een extra risico voor Neder-
land. Dat is er - als we politiek Den 
Haag mogen geloven - immers nu 
ook al. Sterker nog, het risico 
wordt alleen maar kleiner omdat 
Aruba sneller kan beginnen met 
het afbouwen van zijn staats-
schuld. Daar bovenop ontstaat er 
meer ruimte om te investeren in 
verdere economische ontwikkeling 
wat weer tot extra inkomsten voor 
de overheid leidt. Ook vanuit 
Nederlands perspectief is dus 
sprake van een win-winsituatie.
De hamvraag is: wat houdt Neder-
land tegen? Het antwoord: eerst 
moet Aruba het begrotingstekort 
ombuigen in een overschot. Met 
andere woorden: als het niet meer 
nodig is is Nederland bereid te 
helpen. Wellicht dat het in Den 
Haag diepgewortelde wantrouwen 
jegens het Caribisch deel van het 
Koninkrijk Nederland ervan 
weerhoudt de Arubaanse regering 
het rentevoordeel te gunnen. 
Kennelijk bestaat de vrees dat het 
niet benut wordt om de staats-
schuld af te lossen. Het moet 
echter mogelijk zijn daarover harde 
afspraken te maken. De aanwezig-
heid van het CAft biedt Nederland 
de geruststellende zekerheid dat 
zo’n toezegging wordt nageleefd.
Op eigen kracht zal het eerder 
door Den Haag tot ’zorgenkindje’ 
verklaarde Aruba zich ook wel 
redden, zoals het dat sinds het 
verwerven van de Status Aparte 
dertig jaar geleden altijd heeft 
gedaan. Daarvoor heeft het 
Nederland niet nodig, maar het 
zou Den Haag sieren als het laat 
zien dat het Europese deel van het 
Koninkrijk ook nog een warme 
kant heeft.
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Onder regie van huidig minister van Financiën Angel Bermudez is Aruba  

koersvast op weg naar een financieringsoverschot.
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