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Dagje Aruba
Door Roelof van Laar
Bij aankomst op Aruba is al duidelijk dat het land grote plannen heeft. De
bouw van een enorm dak van zonnepanelen boven het parkeerterrein
van de luchthaven is in volle gang. Binnenkort levert het vliegveld meer
stroom op dan het zelf nodig heeft. Een goed plan, zoals we er op Aruba
nog meer zullen zien. Ik ben maar een dag op Aruba. Zelfs in die korte
tijd maakt het land indruk.
In mijn eigen stad, Leiden, hebben we geprobeerd een tram door de
hoofdstraat aan te leggen. Eigenlijk om dezelfde reden als Aruba dat wil,
om reizigers die om het centrum heen reizen naar de binnenstad te
trekken. Door politieke tegenwind is dat in Leiden niet gelukt. In Aruba
wel! De hoofdstraat van Oranjestad ziet er prachtig uit en het ritje met de
tram is een attractie. Vergezeld door premier Mike Eman hebben we het
centrum verkend. We hoorden dat veel winkeliers hun pand ook nog
gaan opknappen en dat er een nieuw hotel komt. Ik kijk al uit naar mijn
volgende bezoek, dan ziet het er vast nog beter uit!

Roelof van Laar is woord
voerder Koninkrijksrelaties voor
de Tweede Kamerfractie van
de PvdA. Het Interparlementair
Koninkrijksoverleg dat begin
januari op Curaçao is gehouden,
werd door de leden van de
Tweede Kamercommissie voor
Koninkrijksrelaties benut om
ook de andere eilanden te
bezoeken. Voor Van Laar
betekende dat een kennis
making met het Caribische deel
van het Koninkrijk.

Belangrijker dan de investeringen in de Caya Grandi zijn de plannen voor
de wijken. Goede voorzieningen zijn essentieel; naast de toeristen
verdienen ook de Arubanen zelf alle aandacht. Mijn partij, de Partij van
de Arbeid, maakt zich zorgen over hoe kinderen opgroeien. Op Aruba
komen overgewicht en tienerzwangerschappen veel voor. Gelukkig
worden onze zorgen hierover door Arubaanse politici gedeeld. Investeren
in de zorg, het onderwijs en het toekomstperspectief van jongeren is
nodig om hen op Aruba te houden en de problemen te verminderen.
Het is goed dat Aruba bij het stimuleren van economische groei verder
kijkt dan toerisme. Aruba wil een schakel zijn tussen Europa en LatijnsAmerika en dat is een kansrijke functie. Bijvoorbeeld op het gebied van
duurzame energie zien we daar nu al goede voorbeelden van. Het zou
mooi zijn als alle Caribische eilanden over kunnen stappen van olie naar
groene energie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de
koopkracht van de bewoners van de eilanden. Dat alles zo duur is, komt
mede door de hoge energiekosten.
Ook de rest van de dag maakte Aruba indruk. Het landschap, de oude
huizen, de vuurtoren en het kapelletje, de geschiedenis en de toekomst
leven hand in hand op Aruba. Hopi danki voor de warme ontvangst en
hopelijk tot snel!
n
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Strenge
schatkist
bewaarder
De nieuwe minister van Financiën en Overheidsor
ganisatie Juan David Yrausquin heeft er geen gras
over laten groeien door meteen na zijn aantreden
zijn visitekaartje af te geven als strenge schatkist
bewaarder. Hij verwacht van zijn collega-ministers
dat zij heel kritisch kijken naar elke cent die ze
uitgeven. Op die manier kunnen de jaarlijkse
overheidsuitgaven onder het bedrag blijven van
1.350 miljoen florin. ‘Stabilisering van de uitgaven
in combinatie met stijgende inkomsten moet ons
land financieel weer gezond maken’, stelt de
bewindsman.

tekend. Ook de leden van de Statenfractie van de
AVP hebben er hun handtekening onder gezet. Het is
namelijk de bedoeling om harde financiële normen
vast te leggen in wetgeving.
Minister Yrausquin ziet streng toe op zijn collega’s.
‘We hebben een brief gestuurd naar alle ministers en
naar alle departementen om aan te geven dat de
Directie Financiën vooraf goedkeuring moet geven
voor vrijwel alle uitgaven.’ Yrausquin heeft een lange
lijst van mogelijke besparingen zodat nog tijdens deze
regeerperiode een structureel begrotingsevenwicht
kan worden gerealiseerd. ‘Op dit moment ligt bij
iedere minister een conceptbegroting met het verzoek
Een van de eerste afspraken die het kabinet-Mike
om op de eigen beleidsterreinen te schrappen in
Eman II met zichzelf heeft gemaakt, is de overheidskosten. Daarnaast willen wij waar mogelijk algemene
uitgaven te beperken tot het niveau van de goedgekosten terugdringen. Zo gaan we samen met TNO
keurde begroting van 2013. Daartoe hebben alle
een traject in om drastisch te bezuinigen op de
ministers het zogenaamde begrotingsakkoord onderkosten van energie. Een quick scan heeft uitgewezen
dat we vrij eenvoudig drie tot vijf
miljoen kunnen besparen met
kleine maatregelen.’
De minister van Financiën wil ook
verandering in de manier waarop
de overheid inkopen doet. ‘Jaarlijks
schaffen we voor miljoenen florins
aan producten aan. Als we een
speciale inkoopafdeling creëren,
kan er centraal worden ingekocht
zodat je kunt onderhandelen voor
betere prijzen.’ Ten aanzien van de
inkomsten ziet Yrausquin de
toekomst positief tegemoet: ‘De
Centrale Bank bevestigt een
economische groei voor de komende jaren van rond de 3 procent per
jaar. Daardoor nemen de ontvangDe nieuwe minister van Financiën en Overheidsorganisatie Juan David Yrausquin.
sten voor de overheid toe. Voor dit
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jaar begroten we de inkomsten conservatief op 1.150
miljoen florin. Met een effectievere inning kan dat nog
meer worden.’ Op de wat langere termijn verwacht
Aruba’s schatkistbewaarder veel van een efficiënter en
effectiever overheidsapparaat, de vereenvoudiging van
het belastingregime en de verdere hervorming van het
socialezekerheidsstelsel.
Ambitieus is de bewindsman zeker, maar hij heeft dan
ook geen enkele keus. ‘De sluiting van de olieraffinaderij heeft onze financiële situatie geen goed gedaan.
Daar konden we niets aan doen, maar het herstel
hebben wij wel in eigen hand. We moeten de kosten
beheersen en de inkomsten verhogen.’ Nederland en
Aruba hebben vorig jaar een overeenkomst gesloten
over de herfinanciering van de staatsschuld. Die
houdt in dat Aruba gebruikmakend van de reputatie
van Nederland tegen een voordeliger tarief geld kan
lenen op de internationale kapitaalmarkt. Voorwaarde
daarvoor is dat het begrotingstekort niet hoger mag
zijn dan drie procent. ‘Daar zijn we nog niet, maar in
de loop van 2015-2016 wel. Op dat moment kunnen
we een concreet verzoek indienen. Dan kunnen we
miljoenen besparen op rentelasten. Dat komt direct
ten goede aan ons land. Met dat geld kunnen we de
uitstaande schulden gaan verminderen, iets wat nog
nooit is gebeurd sinds Aruba in 1986 een autonoom
land werd’, aldus Yrausquin.
n

De minister verdedigt in de Staten zijn strenge beleid.

Pensioenleeftijd omhoog
De Arubaanse regering is er reeds
anderhalve maand na haar aantreden in geslaagd parlementaire
goedkeuring te krijgen voor een
ingrijpende hervorming van het
pensioenstelsel. Het kabinet-Mike
Eman II heeft na consultatie van de
vakbonden en de werkgeversorganisaties besloten de pensioengerechtigde leeftijd (thans 60) vanaf 1
januari 2015 jaarlijks met 6 maanden te verhogen totdat in 2024 de
grens van 65 jaar is bereikt. Tevens
is de premie-inkomensgrens per 1
januari 2014 verhoogd van Afl.
65.000 naar Afl. 85.000 en wordt
de premie in 2014 en 2015 telkens
met 1 procent verhoogd, gelijkelijk
verdeeld over werkgevers en
werknemers. De pensioenleeftijd
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van ministers wordt op 1 januari
2015 in één keer verhoogd van 60
naar 65 jaar nadat deze voorziening in 2010 reeds sterk was
versoberd door het kabinet-Mike
Eman I.
Met de hervorming van het
pensioenstelsel stelt de Arubaanse
regering de uitbetaling van ouderdomsuitkeringen voor de langere
termijn veilig. Zonder maatregelen
zouden de reserves van het
zogeheten AOV-fonds in de loop
van volgend jaar niet langer
toereikend zijn geweest om aan de
verplichtingen te voldoen. Kort na
de start van het eerste kabinetMike Eman in 2009 bleek het
AOV-fonds zo goed als uitgeput.
Om een doemscenario te voorko-

men werd, vooruitlopend op de
thans afgekondigde ingreep, een
aantal middellange termijnmaatregelen genomen.
De herziening van het pensioenstelsel maakt deel uit van een veel
meer omvattend hervormingsprogramma waarvan ook het ziektekostenstelsel en het belastingregime deel uitmaken. Parallel
hieraan zet het kabinet-Mike Eman
het succesvol gebleken investeringsbeleid uit de eerste regeerperiode onverminderd voort. Dat
beleid werpt zijn vruchten af: de
Arubaanse economie groeit dit en
komende jaren met ruim 3% terwijl
vanaf 2015/2016 sprake zal zijn
van een structureel begrotings
n
evenwicht.
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Royaal onthaal
De zon scheen warm aan de vrijwel wolkenloze
hemel toen de auto met daarin koning WillemAlexander en koningin Máxima kwam voorrijden.
Er was bijna geen wind dus de temperatuur was al
behoorlijk opgelopen. Toch was het welkom dat
het koningspaar eind november op Aruba ten deel
viel nog net een graadje warmer. Honderden
belangstellenden onder wie bussenvol schoolkin
deren stonden geduldig te wachten op de komst
van hun nieuwe koning en koningin. Het geduld
werd beloond: breed lachend en enthousiast
zwaaiend keerde het paar zich naar het publiek.
De officiële ontvangst in het bestuurscentrum in
Oranjestad vormde het startpunt van het koninklijke
bezoek. Het begon plechtig met de volksliederen,
gevolgd door de inspectie van de erewacht. Anders
dan zijn moeder die er de tijd voor nam, kweet de
koning zich in rap tempo van die ceremoniële taak.

6

Zo snel zelfs dat de tientallen cameralieden en foto
grafen de grootste moeite hadden het staatshoofd bij
te houden. Vervolgens stonden ontmoetingen met
gouverneur Fredis Refunjol, de Staten en de Ministerraad op het programma. Tussendoor was het feest.
Het kinderkoor van Maybelline Arends-Croes zong de
hoge gasten toe. Er was gezellige Caribische muziek
van het ensemble van Muziekschool Rufo Wever.
Leerlingen van dansschool Club di Moviemiento lieten
een staaltje van hun kunnen zien.
‘s Middags was Aruba’s tweede stad San Nicolas aan
de beurt. Daar was het koninklijk gezelschap getuige
van de debatvaardigheden van Arubaanse studenten.
Die spraken gedreven over hun toekomstdroom voor
Aruba en hoe ze die denken te realiseren. Ook was er
een expositie van het werk van jongeren die hun kijk
op de toekomst in één foto hadden moeten zien te
vangen. De eerste dag van het bezoek werd in de
ARUBA
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avond afgesloten met een groot muziekspektakel
waarvoor de ruïnes van de goudsmelterij te
Bushiribana het feeërieke decor vormden. Artiesten
uit Aruba en uit Nederland - maar dan wel met
Arubaanse roots - verzorgden een spetterende show
waarop duizenden burgers waren afgekomen.
Zichtbaar genietend bleef het koninklijk paar veel
langer dan gepland.
Na het denderende vuurwerk beklom Willem-
Alexander met Máxima het podium en sprak de
menigte toe. ‘Aruba, masha danki. Deze avond, dit
concert, deze show heeft ons diep geraakt.’ De
koning bedankte alle artiesten, musici, technici en
organisatoren voor het spektakel. ‘Wij danken de
bevolking die ons vandaag in Oranjestad en San
Nicolas heeft begroet op een manier die wij nooit
zullen vergeten.’ Vervolgens haalde de koning
herinneringen op. ‘Het spektakel van vanavond deed
me even terugdenken aan 1987. Toen zaten we in de
Lighting Parade. Aruba stond net op eigen benen als
jong land binnen het koninkrijk. Hierachter was nog
de Natural Bridge. Nu is Aruba een zelfverzekerd land
binnen het koninkrijk. Aruba is de natuurlijke brug
tussen het Europese deel van het koninkrijk en de
Amerika’s. Maar Aruba is ook de grote broer met twee
kleine broertjes in het koninkrijk. Als oudste broer
weet ik dat je je kleine broertjes altijd moet steunen.
Daarom roep ik ertoe op dat wij op basis van gelijkwaardigheid schouder aan schouder doorgaan met
het bouwen en onderhouden van de goede relaties
binnen het koninkrijk.’ De koning eindigde zijn
toespraak met lof uit te spreken voor de geweldige
dag. ‘Wat Aruba vandaag gedaan heeft, is werkelijk
fantastisch. Daarvoor allemaal bedankt en vooral
bedankt voor deze mooie avond.’
De tweede dag was op verzoek van het paar geheel
gewijd aan de kinderen van Aruba. Duizenden
scholieren hadden zich verzameld in het stadion voor
F ebruar i
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een ochtend sport en spel. Toen de koning en
koningin arriveerden, werden ze vergast op een
‘koninklijke jump-up’. Daarna splitste de jeugd zich
op in groepen voor allerhande sportieve activiteiten.
Willem-Alexander en Máxima gingen apart van elkaar
overal kijken. Later waren ze getuige van de oprichting van het ‘Fondo Gobernador Fredis Refunjol’.
Een fonds dat bedoeld is om jongeren die willen
sporten, maar daar het geld niet voor hebben,
financieel te ondersteunen. De eerste donaties, voor
een bedrag van meer dan 70.000 florin, zijn gestort
door lokale serviceclubs. ‘Ik heb heel veel jongeren
gecoacht en zo heb ik van dichtbij kunnen meemaken hoe belangrijk sport is voor opgroeiende kinderen. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook voor
het ontwikkelen van het vermogen om in teamverband te werken en om te gaan met tegenvallers’,
aldus Refunjol. ‘Met dit fonds is er een blijvende
herinnering aan het eerste bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.’
In de middag waren de koning en koningin getuige
van de start van een ander bijzonder initiatief, name-

8

lijk de aftrap van het programma ‘Kansen voor
Jongeren Cariben’. ‘Majesteit, bij uw inhuldiging op
30 april zei u: Als koning wil ik bevorderen dat mensen gebruik maken van de mogelijkheden die ze
hebben. Vandaag laten we u zien hoe deze wens in
vervulling gaat’, aldus Etienne Ys, adviseur van de
Caribische afdeling van de Samenwerkende Fondsen.
Zoals de naam al aangeeft, is het programma bedoeld om kansarme jongeren een steuntje in de rug te
geven. Het gaat om een ambitieus project. In vier jaar
tijd moeten alle voortijdig schoolverlaters aan een
diploma of aan werk geholpen zijn. Na de door de
gouverneur aangeboden receptie zat het bezoek er
weer op, al bleef het koninklijk paar nog wel een paar
nachtjes op Aruba slapen om van daaruit kennismakingsbezoeken te brengen aan Venezuela en Colombia.
Na een intensieve reis van bijna twee weken door het
Caribische deel van het koninkrijk kreeg het paar voordat de thuisreis werd aanvaard - de kans nog een
paar uurtjes te ontspannen op het Arubaanse strand
en een zeiltochtje te maken.
n
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Aflossing in
Den Haag
Alfonso Boekhoudt heeft de naar zijn geboorteëiland teruggekeerde
Edwin Abath afgelost als gevolmachtigde minister voor Aruba in
Den Haag. De ‘gevmin’ vertegenwoordigt de Arubaanse regering in
de Rijksministerraad en behartigt de belangen van het land en de
Arubaanse gemeenschap in Nederland. Nieuw is de taak om inten
sief te werken aan de positionering van Aruba als gateway tussen
Europa en Zuid-Amerika. Analoog aan de Koninkrijksambassades
zal het Arubahuis naast de reguliere taken het accent de komende
jaren nadrukkelijker leggen op economische diplomatie. Dat laatste
verklaart de keuze voor de uit het bedrijfsleven afkomstige Boek
houdt die tot aan zijn benoeming directeur was van de Aruba Ports
Authority.
hebben gevonden om ons land in
Minister-president Mike Eman
Nederland te vertegenwoordigen.
roemde bij de beëdigingsceremoBoekhoudt beschikt over de
nie de indrukwekkende staat van
noodzakelijke kwalificaties om een
dienst van de nieuwe man in Den
succes te maken van deze missie.
Haag. ‘Ik ben blij dat we in zo
Als econoom kan hij een belangkorte tijd een geschikte kandidaat
rijke bijdrage leveren aan de

Aruba’s nieuwe man in Den Haag:
gevolmachtigde minister Alfonso
Boekhoudt.

diversificatie van de Arubaanse
economie door het uitbouwen van
onze hubfunctie ten behoeve van
het Nederlands/Europese en het
Zuid-Amerikaanse bedrijfsleven
die zaken met elkaar willen doen.
Met zijn bestuurlijke ervaring als
voorzitter van het Rode Kruis heeft
hij bovendien de benodigde
diplomatieke vaardigheden
ontwikkeld die voor deze functie
onontbeerlijk zijn.’ Eman heeft er
alle vertrouwen in dat ook de
Arubaanse studenten en andere

De vertrekkende gevolmachtigde minister Edwin Abath met echtgenote Dynia en (rechts) diens opvolger Alfonso Boekhoudt met
echtgenote Hanneke aan weerszijden van premier Mike Eman en echtgenote Doina.
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burgers van Arubaanse origine in
Nederland bij Boekhoudt in goede
handen zijn. ‘We zijn er zeker van
dat hij al deze uitdagingen op de
juiste manier ter hand zal nemen.
Als directeur van het havenbedrijf
heeft hij ruime ervaring in het
leiden van een complexe, dienstverlenende organisatie en het
samenwerken met zowel publieke
als private partners. In Boekhoudt
krijgen wij een intelligente vertegenwoordiger van wie bekend is
dat hij zich met hart en ziel inzet
voor de doelen waar hij voor staat.
We hadden ons geen betere
kandidaat kunnen wensen’, aldus
Eman.
Boekhoudt zelf zei klaar te zijn voor
deze nieuwe fase in zijn leven. ‘Ik
ben zeer vereerd dat de regering
mij heeft aangezocht voor dit
belangrijke werk. Ik zal er alles aan
doen om het tot een succes te
maken. Ik ben mij bewust van het
belang de rol van gevolmachtigde
minister naar beste vermogen te
vervullen. Naast het op een waardige manier vertegenwoordigen
van mijn land in de Rijksministerraad zie ik het als een essentiële
taak om de belangen van Aruba in
Nederland en van de Arubanen die
er wonen - onder wie zo’n vijftienhonderd studenten - te behartigen.’
Voor Boekhoudt kwam het verzoek
om naar Den Haag te gaan als een
grote verrassing. Hij was niet
politiek actief en heeft als directeur
van het havenbedrijf onder zowel
een MEP- als een AVP-regering
gewerkt. Begin december vertrok
hij halsoverkop naar Nederland
waar zijn voorganger Abath nog
even was gebleven om hem
wegwijs te maken. Premier Eman:
‘Edwin Abath heeft de afgelopen
vier jaar belangrijk werk verzet.
Toen hij in 2009 aantrad, was de
relatie tussen Aruba en Nederland
bepaald niet goed te noemen.
F ebruar i
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Op kennismakingsbezoek - met een kalender van de Aruba Birdlife Conservation - bij
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mede dankzij zijn inzet is de relatie
hersteld. Het is nu aan zijn opvolger om voort te bouwen op het
vertrouwen dat er in Nederland
weer is in Aruba.’
Voor Boekhoudt is het allemaal
snel gegaan: ‘Ik wist wel dat de
minister-president al enige tijd
bezig was met het ontwikkelen
van een wat andere taakinhoud
voor deze functie. De wens was
om iemand naar Den Haag af te
vaardigen met bekwaamheden om
naast de constitutionele verantwoordelijkheden ook te werken
aan het profileren van Aruba als
geschikte investeringslocatie en
als springplank naar Zuid-Amerika.
Met zocht dus een ondernemer
met bestuurlijke ervaring. Ik dacht
niet aan mezelf als kandidaat,
maar toen men bij mij uitkwam,
hoefde ik niet lang na te denken.’
Boekhoudt beschouwt het werk
van zijn voorganger als uiterst
waardevol voor zijn eigen functioneren. ‘Edwin Abath heeft gewerkt
aan het versterken van de relatie
met Nederland. Dat is de basis
waarop ik verder kan bouwen. Hij

heeft het vertrouwen, de samenwerking en het partnerschap tot
stand gebracht dat ik nodig heb
om de komende jaren concrete
resultaten te boeken.’ De nieuwe
gevmin heeft al een lijstje bedrijven
en organisaties waar hij contact
mee wil opnemen om hen te
interesseren zich op Aruba te
vestigen, naar de succesvolle
voorbeelden van TNO en de
Rietveld Academie.
Boekhoudt verhuist naar Den
Haag in gezelschap van zijn
echtgenote Hanneke en zes
kinderen in de leeftijd van vijf tot
vijftien jaar. ‘En dan hebben we er
nog drie die al in Nederland zitten.
De jongste kinderen kennen
Nederland van vakanties en
hebben het idee dat ze nu een
vakantie van vier jaar tegemoet
gaan. De oudere hadden meer
moeite met het achterlaten van
hun vrienden op Aruba. Dat geldt
ook voor mij en mijn vrouw.
Ondanks alle elektronische
communicatiemogelijkheden gaat
er niets boven face-to-face
contact.’
n
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energy independency
with a smart island
approach

TNO is supporting Aruba to become the first energy
independent island in the Caribbean. To achieve this,
TNO-Caribbean develops in 2014 together with (local)
companies and the government the Smart Community.
You can become a partner!
Go to TNO.Nl/CARIBBEAN for more information.

tno.nl/
cariBBean

Marion Kappeyne van de Coppello: Aruba is de ideale gateway

Directeur Mart van Bracht van TNO Energy: Succesvol dankzij

tussen Europa en Latijns-Amerika.

Arubaanse begeleiding.

Waar blijven

de anderen?
‘Ik begrijp niet waarom niet meer bedrijven gebruik
maken van Aruba als springplank naar Zuid-Amerika.’
Dat zei directeur Mart van Bracht van TNO Energy
aan het slot van een bijeenkomst in Den Haag waar
gastspreker Marion Kappeyne van de Coppello,
koninkrijksambassadeur in Chili, terugblikte op de
vorig jaar op Aruba gehouden conferentie ‘Europe
meets the Americas’ (EMA). Kappeyne was als
oud-ambassadeur in Colombia in afwachting van een
nieuwe post door Buitenlandse Zaken ‘uitgeleend’
aan Aruba om te helpen bij de organisatie. Steun
kwam er van onder meer het Agentschap Nederland,
het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en
MKB-Nederland. Ook lokale organisaties zoals de
Kamer van Koophandel, ATIA en Arina zetten hun
schouders er onder. En niet onbelangrijk: de koninkrijksambassades in Zuid- en Midden-Amerika spanden zich in om bekendheid te geven aan EMA. ‘Wij
hoopten op 400 deelnemers. Het werden er 743 uit
24 landen. Er vonden 500 business-to-business
meetings plaats en er werden 12 samenwerkingsovereenkomsten getekend. Het succes heeft ons
overvallen. Aruba is als gateway op de kaart gezet.’
Kappeyne erkende dat er meer landen in de Cariben
zijn die zich opwerpen als gateway, maar twijfelt er niet
aan dat Aruba het meeste te bieden heeft aan het
Europese bedrijfsleven dat zaken wil doen in LatijnsF ebruar i
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Amerika: rechtszekerheid, stabiel bestuur, een ondernemersvriendelijk klimaat, de goede infrastructuur, de
aanwezigheid van professionele dienstverleners en het
aanbod van goed opgeleid arbeidspotentieel dat
viertalig is en vertrouwd is met de cultuur van zowel
het Nederlands/Europese bedrijfsleven als dat in
Latijns-Amerika. Die argumenten overtuigden niet
iedereen: ‘Waarom zou ik mij als ondernemer op Aruba
vestigen als ik zaken wil doen in Zuid-Amerika? Dan
kan ik toch beter daar rechtstreeks naar toe gaan?’
aldus een vraag uit de zaal. Kappeyne: ‘Grote ondernemingen als Shell en Unilever redden zichzelf wel,
maar voor het midden- en kleinbedrijf ligt dat anders.
Voor kleinere organisaties is het veel lastiger de weg te
vinden in vreemde, verre landen waar heel andere
regels gelden. Vandaar dat een organisatie als MKBNederland enthousiast is over het concept van Aruba.’
TNO-directeur Van Bracht kon dat uit eigen ervaring
beamen. ‘Wij hebben in 2011 een kantoor op Aruba
geopend. Wij hebben er nu al tien man werken en we
doen volop zaken in de regio. Zonder de begeleiding
vanuit Aruba zou ons dat niet zijn gelukt. Wij zijn het
bewijs dat het gatewayconcept van Aruba goed
werkt. Ik begrijp niet waarom er nog niet veel meer
bedrijven gebruik van maken.’
In oktober wordt ‘Europe meets the America’s II’
gehouden.
n

15

Plan voor
gas-hub
Shell onderzoekt de mogelijkheid om een overslagcentrum voor
Liquid Natural Gas (LNG) neer te zetten op Aruba. Van daaruit zou
dan niet alleen Aruba, maar ook de andere eilanden in de Cariben
kunnen worden voorzien van vloeibaar gas. LNG is goedkoper en
bovendien aanzienlijk schoner dan de dieselolie waarop de energie
centrales in de regio nu draaien.
Premier Mike Eman kreeg tijdens
zijn recente werkbezoek aan
Den Haag van president-directeur
(en voormalig staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken) Dick
Benschop van Shell Nederland te
horen dat de haalbaarheidsstudie
binnenkort wordt afgerond. ‘Hij
heeft mij gezegd dat de Arubaanse
regering binnen afzienbare tijd een
conceptcontract krijgt voorgelegd.
Daarna kunnen we de volgende
stap zetten die moet leiden tot de
uiteindelijke realisering van de
plannen. Als het een beetje meezit,

kunnen we over niet al te lange tijd
tekenen’, aldus Eman. Nadat
Aruba in gesprek raakte met de
Nederlandse Gasunie over de
toepassing van gas als transitiebrandstof op weg naar de algehele
verduurzaming van de Arubaanse
energievoorziening in 2020 toonde
Shell zijn interesse. Aruba wil niet
tot 2020 wachten met het uit
bannen van dure en vervuilende
diesel voor de opwekking van
elektriciteit. In het kader van de
ambitieuze groene agenda van het
kabinet-Mike Eman heeft het

President-directeur Dick Benschop van Shell Nederland had goed nieuws voor
premier Mike Eman.
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energiebedrijf WEB daarom de
afgelopen jaren fors geïnvesteerd
in generatoren die zowel op diesel
als op gas kunnen werken. Zodra
er gas beschikbaar is, kan moeiteloos worden overgeschakeld
totdat er in 2020 voldoende
hernieuwbare energie voor handen
is om honderd procent duurzaam
te opereren. Bij de vorig jaar in
Oranjestad gehouden conferentie
‘Europe meets the Americas’ werd
een memorandum of understanding
getekend waarmee Shell toetrad
als partner van de Arubaanse
regering, de Gasunie en Anthony
Veder. Afgesproken werd niet
alleen te onderzoeken hoe WEB
van LNG kan worden voorzien,
maar ook wat de mogelijkheden
zijn om aan andere eilanden in de
regio te leveren. Daarvoor kunnen
eventueel de buiten gebruik
gestelde tanks op het terrein van
de raffinaderij in San Nicolas
worden benut.
Volgens Shell is mede vanwege de
prijsstijgingen van andere brandstoffen sprake van een groeiende
markt voor LNG. Veel eilanden in
de regio zoeken naarstig naar
goedkopere energie. ‘Als het
doorgaat, is dit project van grote
economische betekenis voor
Aruba. Het zal ook goed zijn voor
de werkgelegenheid in de tech
nische sector. Maar voordat het zo
ver is, moet er nog wel het een en
ander gebeuren. Ik kijk uit naar de
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek’, aldus Eman.
n
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Relatie met EU
wordt volwassen
Aruba heeft het voortouw genomen om te komen
tot een strategisch partnerschap tussen de
Europese Unie en de (ei)landen die een staat
kundige band hebben met een van de lidstaten.
Minister-president Mike Eman greep een overleg
in Brussel tussen de zogeheten Landen en
Gebieden Overzee (de LGO-staten) en de EU aan
om zijn visie toe te lichten.
‘Aruba is hier om een nieuwe LGO-regeling te helpen
ontwikkelen die inhoud heeft. Van de oude regeling
is niets meer over omdat alle mogelijkheden voor
handelsvoordelen zijn weggestreept. Wij willen duidelijk
maken dat de LGO’s geen onderontwikkelde landen
zijn die financiële hulp nodig hebben. Wij presenteren
ons hier als partners die iets te bieden hebben dat
toegevoegde waarde heeft voor Europa. Van een
intensievere samenwerking op economisch gebied
worden niet alleen de eilanden beter, maar Europa ook.’
Eman haalde TNO als voorbeeld aan dat een zeer
succesvolle vestiging op Aruba heeft van waaruit een
groeiend aantal klanten in de regio wordt bediend.
‘Onze geografisch gunstige ligging tussen Europa en het
Amerikaanse continent is de basis voor ons gatewayconcept waarmee wij het Europese bedrijfsleven een
springplank bieden naar de Latijns-Amerikaanse markt.’
Op de agenda stond onder meer ook een onderhoud
met Eurocommissaris Neelie Kroes en haar adjunctkabinetschef prins Constantijn. Kroes heeft Vrije markt
en Digitalisering in haar portefeuille. Juist vanwege
haar kennis ten aanzien van handel en IT was het
gesprek met haar van betekenis. ‘Voor de ontwikkeling van Aruba is telecommunicatie enorm belangrijk.
We zijn tenslotte een eiland. Om onze rol als gateway
waar te maken, moeten we voorop lopen in telecommunicatie en investeren in goede relaties met de EU’,
aldus Eman die Kroes vertelde blij te zijn met het
nieuwe LGO-verdrag dat op 1 januari van kracht is
geworden. ‘De regeling is terecht geëvolueerd van een
ontwikkelingsrelatie naar een gelijkwaardig partnerschap waarin het gaat om de vraag op welke terreinen
wij kunnen samenwerken op een manier waarvan wij
F ebruar i
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EU-commissaris Neelie Kroes verwelkomt premier Mike Eman
en zijn staf.

allemaal, zowel de LGO’s als de EU-lidstaten, de
vruchten kunnen plukken. Dat sluit naadloos aan op
de Arubaanse visie op de relatie met Europa.’
Kroes toonde tijdens het gesprek grote belangstelling
voor de ontwikkeling van Aruba tot kennis- en innovatiehub en beloofde dat op geëigende momenten onder
de aandacht van haar Europese contacten te brengen.
Met prins Constantijn werd uitgebreid van gedachten
gewisseld over de mogelijkheden om de strategische
positie ten opzichte van Europa verder uit te bouwen.n

Met prins Constantijn werd van gedachten gewisseld over de
mogelijkheden de relatie met de EU tot wederzijds voordeel uit
te bouwen.
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Een hartelijk weerzien tussen president Santos van Colombia en premier Mike Eman.

Gastvrije buren
Voor een nieuwe koning(in) is het goed gebruik om in het eerste jaar
na de beëdiging alle buurlanden te bezoeken. Dus was het voor veel
Europese Nederlanders misschien een verrassing, maar daarom niet
minder logisch dat na onder meer Duitsland en België koning
Willem-Alexander en koningin Máxima eind november hun opwach
ting maakten in Colombia en Venezuela. Logisch want buurlanden:
tussen Aruba en Venezuela ligt hemelsbreed maar 30 kilometer
water en ook Colombia is niet verder dan een kort vluchtje.
Op uitnodiging van de koning
reisden premier Mike Eman en
diens collega’s Sarah WescotWilliams van Sint Maarten en Ivar
Asjes van Curaçao mee. In Bogota
werd het koninklijk paar met
militair ceremonieel ontvangen bij
het presidentieel paleis Casa de
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Nariño. Colombiaanse media
toonden veel belangstelling voor
het bezoek. Nadat de volksliederen waren gespeeld, inspecteerde
Willem-Alexander de erewacht
waarna president Juan Manuel
Santos Calderón en zijn echtgenote María Rodriguez het konink-

lijk paar met gevolg uitnodigde
binnen te komen. Later op de dag
opende koning Willem-Alexander
het Casa de Holanda, een ontmoetingsplek voor ondernemers
uit Nederland en Colombia waarvoor het Nederlands Centrum voor
Handelsbevordering het initiatief
heeft genomen. ‘Colombia and the
Kingdom of the Netherlands are
neighbours that grow better
acquainted, and value each other’s
friendship more, with each passing
year. The closer we work together,
the more we appreciate the ties
we share. And the more opportunities we see for broadening and
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deepening those ties. This is felt
strongly in the Netherlands and on
the Caribbean islands that are part
of our kingdom. Our partnership is
like a young tree. Each year, its
trunk grows stronger. Each year,
its crown spreads wider. And each
year, its branches bear more fruit’,
aldus de koning.
Een dag later verraste de erewacht
bij het presidentieel paleis Miraflores in Caracas het paar met een
huzarenstukje: de honderd manschappen zongen tijdens de
welkomstceremonie in goed
verstaanbaar Nederlands uit volle
borst het Wilhelmus.
‘Ons volkslied is moeilijk te zingen,
het is indrukwekkend hoe uw
mannen dit voor ons hebben
gezongen’, aldus Willem-Alexander tot zijn Venezolaanse gastheer
president Nicolás Maduro. Minister
Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken sprak van een ‘heel
mooi en menselijk’ bezoek. Aan de
orde kwamen onder meer de
samenwerking met de kustwacht
in het Caribisch gebied, energiezaken voor Aruba en Curaçao en het
toerisme naar de eilanden. ‘Het
accent lag op dit deel van het
koninkrijk’, onderstreepte Timmermans. ‘De koning gaf de premiers
van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten alle ruimte om hun eigen
zaken ten aanzien van Venezuela
aan de orde te stellen.’
Willem-Alexander vertelde zich bij
zijn aantreden te hebben voorgenomen om in het eerste jaar als
staatshoofd ‘alle bevriende
buurlanden te bezoeken’. Venezuela is het grootste buurland van
het koninkrijk, aldus de koning die
er aan toevoegde ‘blij’ te zijn het
land te kunnen bezoeken. Hij
benadrukte dat Aruba, Curaçao en
Sint Maarten integraal deel uitmaken van het koninkrijk en zei uit te
kijken naar verdere samenwerking
met Venezuela, zoals nu al met de
kustwacht het geval is.
n
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In het presidentieel paleis in Bogota spraken koning Willem-Alexander en president
Santos over de goede verstandhouding tussen het koninkrijk en Colombia.

Koning Willem-Alexander verrichtte de opening van het Hollandhuis in Bogota waar
Nederlandse en Colombiaanse ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.

De verwelkoming door president Nicolás Maduro van Venezuela en zijn vrouw Cila
Flores in het presidentieel paleis Miraflores.
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De vrouw

met de hamer
Tik, tik, tik. De voorzittershamer van Staten
voorzitter Marisol Lopez-Tromp onderbreekt de
spreker tijdens het debat over de verhoging van
de pensioenleeftijd. Zijn opmerkingen ontlokten
gejoel en gejuich op de publieke tribune. LopezTromp legt rustig uit dat toehoorders wel het
debat mogen aanhoren, maar zelf niet gehoord
mogen worden. Dan krijgt de spreker
toestemming om zijn betoog voort te zetten.
De 44-jarige Lopez-Tromp is sinds november in
functie, maar heeft de wind er goed onder in de
Staten. ‘Mijn ervaring als Statenlid en als minister
komt me goed van pas. Bij elkaar zit ik al
zestien jaar in de politiek.’ Als geen
ander weet ze wat een politieke
functie op Aruba inhoudt.
Haar vader Dominico was
jarenlang politiek leider van
de partij PPA toen Aruba nog
deel uitmaakte van de
Nederlandse Antillen.
‘Parlementariër was destijds
een parttime functie. Mijn vader
was van beroep onderwijzer. Voor
Statenvergaderingen moest hij naar Curaçao dus hij
was vaak weg.’ Tussen de vergaderingen door was
huize Tromp het toneel van politieke bijeenkomsten.
‘Politiek aan huis, zo ging dat in die tijd. Er was geen
partijkantoor.’ Mede door de grote dosis politiek die ze
in haar jeugd meekreeg, had Lopez-Tromp in het geheel
niet de ambitie om in de voetsporen van haar vader te
treden. Ze koos ervoor pedagogische wetenschappen
te studeren. ‘Ik heb zeven jaar in Nederland gewoond
en heb mij gespecialiseerd in gezinspedagogiek. Ik liep
stage op Aruba en kreeg na mijn studie een baan bij
de Directie Sociale Zaken. Daar deed ik onderzoek
naar levens- en gezinsvraagstukken. Zo heb ik van
dichtbij kennis gemaakt met welke problemen
Arubaanse gezinnen werden geconfronteerd.’

Twee jaar later werd Lopez-Tromp benaderd door de
MEP. De partijleiding herkende haar talent en wist van
haar familieachtergrond. Inmiddels was bij haar zelf
ook iets gaan kriebelen: ‘Ik hield van mijn werk, maar
kreeg toch het gevoel dat ik meer wilde en kon
betekenen voor de maatschappij. Het sociale veld
werd verwaarloosd door de politiek waar vooral ‘harde’
onderwerpen als financiën en economie aandacht
kregen.’ Dankzij voorkeursstemmen belandde ze na de
verkiezingen van 1997 in de Staten, met een pak
waarschuwingen van haar moeder. Die schreef een
gedicht waarin ze de politici met de clowns in een
circus vergeleek die zich tot het uiterste inspannen
om het iedereen naar de zin te maken,
maar stank voor dank krijgen...
Lopez-Tromp was als Statenlid
erg actief. Samen met anderen
was ze verantwoordelijk voor
een flink aantal initiatief
wetsontwerpen die vooral te
maken hadden met het
bestrijden van kindermishandeling en -misbruik, een verschijnsel dat ze was tegengekomen
tijdens haar werk bij Sociale Zaken. Na
de verkiezingswinst van de MEP in 2001 werd
Lopez-Tromp minister. Zij trok acht jaar lang aan de
touwtjes op verschillende beleidsterreinen zoals
Sociale Zaken, Onderwijs en Infrastructuur. Over de
vraag wat voor haar de hoogtepunten waren, hoeft ze
niet lang na te denken: ‘De instelling van Bureau
Sostenemi, het centraal advies-, meld- en coördinatiepunt inzake kindermishandeling. Daarnaast de oprichting van het Jeugdparlement, om jongeren een stem te
geven zonder dat ze vanuit een bepaalde partij aangestuurd worden. Een derde hoogtepunt was de bouw
van de openbare basisschool Kudawecha. Dat was
lastig want de kosten konden niet vanuit een begroting
worden gefinancierd. Daarom zijn we halverwege het
jaar begonnen om zo de investering te kunnen sprei-

‘Ik kreeg het gevoel
dat ik meer wilde en kon
betekenen voor de
maatschappij’
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Statenvoorzitter Lopez-Tromp bij de ontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

den over twee b
 egrotingsjaren terwijl de bouw wel
achter elkaar kon doorgaan. Het is een fantastische
school geworden, toegankelijk voor iedereen. Ik heb
meteen mijn dochter ingeschreven.’
In 2009 won de AVP de verkiezingen en verhuisde
Lopez-Tromp naar de oppositiebankjes. Kort daarna
ontstond een meningsverschil binnen de MEP. De
partijtop en een deel van de Statenfractie waren het
niet met elkaar eens over het voorstel van het kabinetMike Eman I om de pensioenregeling voor ministers en
parlementariërs te versoberen. Lopez-Tromp kon zich
vinden in het argument dat politici het goede voorbeeld moesten geven en kwam daardoor, net als twee
gelijkgestemde fractiegenoten, in botsing met de
partijleiding. ‘Na dertien jaar werd ik uit de partij
geschopt. Achteraf gezien een verademing om onafhankelijk Statenlid te kunnen zijn. Je zit in alle commissies dus je krijgt alle informatie. Je kunt je eigen
ideologie vormen en je eigen mening ongezouten
uiten.’ Desondanks besloot Lopez-Tromp zeven weken
voor de verkiezingen van 2013 om zich als lijstduwer
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op de kieslijst van de AVP te laten zetten. ‘Ik wilde me
niet tussen mensen wringen die al jarenlang hard
werkten voor de partij. Ik wilde hun vertrouwen, hun
acceptatie verdienen.’ Aan die beslissing ging een aantal indringende gesprekken met AVP-leider Mike Eman
vooraf. ‘Wat mij vooral raakte, was dat hij wilde praten
over wat ons bindt en niet over wat ons scheidt.
Volgens mij een unicum op Aruba.’ Ook raadpleegde
Lopez-Tromp haar achterban. ‘Ik wilde weten hoe zij er
tegenaan keken. Mijn aanhang bleek heel positief
omdat ook zij veel waardering hadden voor het werk
van kabinet-Mike Eman I.’ Lopez-Tromp redde het
opnieuw op voorkeursstemmen en was daar heel
gelukkig mee. Vervolgens werd ze door haar collega’s
gekozen tot Statenvoorzitter. ‘Ik ging niet voor een
ministerschap. Statenlid zijn is super. Ik ben minister
geweest en dat is bepaald geen glitter en glamour. Je
wordt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat geleefd
door je agenda.’
Haar blik wordt ernstig als ze praat over haar gezin.
‘Ik heb veel opgeofferd, misschien te veel. Toen ik
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trouwde, was ik al minister. We hebben onze huwelijksreis beperkt tot drie dagen. Mijn man heeft ook
een verantwoordelijke baan en we vonden allebei dat
we niet langer weg konden. Onze beide dochters zijn
geboren tijdens mijn ministerschap. Dat heeft nogal
wat gedoe veroorzaakt. De heren-collega’s m
 eenden
dat ik als jonge moeder niet naar behoren zou
kunnen functioneren en wilden mijn
portefeuilles herverdelen. Niet dus.’
Achteraf twijfelt Lopez-Tromp wel
eens aan de wijsheid van haar
keuzes. ‘Vaak was de balans
zoek. Je moet veel offers
brengen in dit vak. Ik denk dat
ik gewoon een te sterk verantwoordelijkheidsgevoel heb. Door de
jaren heen heb ik geleerd beter te
relativeren. Nu laat ik de balans doorslaan naar wat
echt belangrijk is en kies ik vaker voor mijn gezin.’
Lopez-Tromp legt als Statenvoorzitter dan ook de
nadruk op een goede organisatie en planning. ‘Wij
zijn het enige land in het koninkrijk dat het normaal
vindt dat het parlement met Kerst en Nieuwjaar
vergadert. Dat was in de loop der jaren een slechte
gewoonte geworden waarmee ik heb g
 ebroken. Je
hoort dan bij je familie te zijn. We hebben tenslotte

niet alleen met onszelf te maken, ook de staf leed
eronder.’
Een ander streven is de onafhankelijke positie van de
Staten beter uit de verf te laten komen. ‘Mensen
realiseren zich dat niet, maar de regering gaat nog
steeds over ons budget. Dat is onlogisch aangezien
het onze taak is om de regering te controleren.’ Haar
belangrijkste doel is echter om het
aanzien van de Staten naar buiten
toe te verbeteren. ‘Dat begint bij
onszelf. Nog te vaak uiten
Statenleden zich op een onvolwassen manier. Er wordt door
elkaar heen geschreeuwd en
soms zelfs gescholden. Dat kan
en moet anders. Het is niet mijn
ambitie om de hele dag met de
voorzittershamer te timmeren om mijn collega’s tot de
orde te roepen, maar als ze het te bont maken, zal ik
niet aarzelen.’

‘Ik heb veel
opgeofferd, misschien
te veel’

Dat voornemen brengt Lopez-Tromp in een pittig debat
over de hervorming van het pensioenstelsel consequent in praktijk als ze ingrijpt op momenten dat de
emoties te hoog oplopen. ‘Dit is een openbare vergadering met regels. Wilt u zich daar wel aan houden?’ n

Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp: Dit vak vraagt veel offers.
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Ritz-Carlton:

baden in luxe

Projectontwikkelaars staan in de rij om een graantje
mee te pikken van Aruba’s populariteit als zon
zekere strandbestemming. Ze krijgen, hoe veel
belovend verpakt hun plannen ook zijn, echter geen
poot aan de grond. Meer hotelkamers betekent
meer toeristen en een zwaardere b
 elasting van de
infrastructuur, voorzieningen en natuur en minder
leefruimte voor de eigen bevolking. Niet groeien in
kwantiteit, maar in kwaliteit. Dat is kort gezegd het
speerpunt in het toerismebeleid van de Arubaanse
regering. Dat betekent dat er na het eind vorig jaar
geopende Ritz-Carlton geen beachresorts meer
bij komen.

aan landschappen en cultureel erfgoed dat nergens
anders te vinden is. We hebben er alle vertrouwen in
dat zelfs de meest verwende reizigers hier een
onvergetelijke ervaring beleven’, aldus Marriott.
Premier Eman gaf eerlijk toe dat hij aanvankelijk zijn
reserves had bij de bouw van nog een hotel. ‘Gaande
weg ben ik echter tot de conclusie gekomen dat het

Bill Marriott, oprichter van het naar hem vernoemde
wereldwijde hotelconcern waarvan ook Ritz-Carlton
deel uitmaakt, was speciaal voor de opening naar
Aruba gekomen. De hotelmagnaat heeft een warm
plekje in zijn hart voor het eiland en probeert er altijd
bij te zijn als zich in een van zijn hotels een bijzondere
gelegenheid voordoet. ‘Aruba is een unieke reis
bestemming, met mooie stranden, grote diversiteit

24

ARUBA

DUSHI

T ERA

Ritz-Carlton met al zijn luxe ons
juist helpt in ons streven om de
kwaliteit van het toerisme te
verhogen.’ Dat Marriott de moeite
nam om de premier persoonlijk op
te zoeken om de plannen toe te
lichten, heeft zeker geholpen. ‘Hij
heeft mijn bedenkingen aangehoord en samen hebben we een
manier gezocht om dit project op
een voor alle betrokkenen verantwoorde wijze te realiseren. Vandaag zie ik met eigen ogen dat wij
daarin ook zijn geslaagd’, stelde
de premier tevreden vast.
De ontwerpers van het resort
hebben zich laten leiden door de
Bill Marriott (midden) was zelf naar Aruba gekomen om, geassisteerd door gouver
neur Fredis Refunjol en premier Mike Eman, ‘zijn’ Ritz-Carlton te openen.
ambitie van Aruba de economie zo
duurzaam mogelijk in te richten. Zo
aanzien van het toerisme. Het instituut biedt onze
zijn in de kamers sensoren geïnstallokale bevolking de kans een opleiding te volgen op
leerd die de airco uitschakelen zodra de balkondeur
het gebied van het toerisme zodat men de kans heeft
wordt geopend. De verlichting in het hotel is energieom hogerop te komen. Het is de bedoeling dat op
zuinig, die buiten het gebouw werkt op zonne-
termijn ook hotels in de regio hun personeel hier
energie. Waar mogelijk zijn duurzame materialen
kunnen laten opleiden. Daarmee wordt kennis een
toegepast. Het resort telt ruim driehonderd kamers,
exportproduct’, aldus Eman.
allemaal met een balkon met uitzicht op zee. Ook zijn
Volgens directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes van de
er een spa, vier restaurants, winkels en tal van andere
Aruba Tourism Authority (ATA) heeft het Ritz-Carlton
faciliteiten, allemaal passend bij de status van RitzResort belangrijke meerwaarde voor het toerisme.
Carlton en dus van hoge kwaliteit. Trots is het
‘De luxe die dit complex uitstraalt, draagt bij aan het
management dat negentig procent van de staf uit
totale product Aruba. Maar het stimuleert ook andere
lokale arbeidskrachten bestaat.
ondernemers op het eiland om producten en diensten
te ontwikkelen voor de op luxe gestelde reiziger die
Bij de feestelijke opening werd bekend dat Aruba een
bovendien oog heeft voor duurzaamheid. Aruba wint
Bill Marriott Tourism Institute krijgt. In samenwerking
door de komst van een hotel met deze allure dus over
met de Arubaanse overheid gaat het instituut bij
de hele linie aan kwaliteit.’ ATA verwacht dat het
dragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie
toerisme in 2014 mede dankzij het nieuwe Ritz-
als nieuwe economische pijler voor het eiland. ‘We
Carlton Resort met ongeveer zes procent groeit.
n
hebben veel ervaring en know-how op Aruba ten
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar een beperkt
aantal tafeltjes beschikbaar in dit restaurant.
Bon Bini op Aruba. De ideale plek voor een verwenvakantie, waarbij ook je smaakpapillen niet worden vergeten.
Meer dan tweehonderd chefs staan klaar om je te betoveren met een keur aan gerechten. Of je nu zin hebt in
avant-gardistische sushi of in een traditionele Arubaanse stobá: we hebben altijd een tafeltje met uitzicht.
Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa. Kijk nu op aruba.com

C_220x276_Delicious.indd 1
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Toerisme
in de plus
Voor het eerst in de geschiedenis heeft Aruba in een maand tijd meer
dan 100.000 verblijfstoeristen verwelkomd. Het waren er in december
om precies te zijn 100.290, ruim 10.000 meer dan een jaar eerder in
dezelfde maand oftewel een groei van dik 11 procent. En dat tegen
de wereldwijde (dalende) trend in. De Aruba Tourism Authority (ATA)
concludeert dat de begin 2013 ingezette ontwikkeling zich krachtig
voortzet. ‘De cijfers tonen aan dat Aruba een stevige positie heeft in
de toeristische industrie. Onze aanpak blijkt structureel vruchten af
te werpen; de groei is geen tijdelijke zaak.’
Met de mooie cijfers over december sluit ATA een buitengewoon
succesvol jaar af. ‘We hadden een
zeer ambitieus doel gesteld van
6 procent groei voor het verblijfstoerisme. Nu blijkt dat we dat doel
ruimschoots hebben overtroffen’,
aldus ATA-directeur Ronella Tjin
Asjoe-Croes.
In cijfers uitgedrukt ontving Aruba
in 2013 maar liefst 979.256
verblijfstoeristen. Dat is een groei
van 8,33 procent ten opzichte van
2012. Daarnaast groeide het
cruisetoerisme met ruim 18
procent. De meeste toeristen zijn
afkomstig uit de Verenigde Staten,
met name uit het noord-oosten.
De Amerikaanse markt groeide
vorig jaar met 4,78 procent tot
556.258 bezoekers en bereikte
daarmee een marktaandeel van
56,8 procent. Canada was goed
voor 44.338 toeristen, een marktaandeel van 4,5 procent. Uit het
nabijgelegen Venezuela kwamen
vorig jaar 188.020 bezoekers wat
19,2 procent is van het totaal.
Europa was na Noord- en LatijnsAmerika de derde markt met
76.438 bezoekers (een aandeel
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van 7,81 procent ). Ook voor de
buureilanden blijkt Aruba een
aantrekkelijke vakantiebestemming: 30.861 bezoekers waren
afkomstig uit de regio. Een bevestiging dat Aruba de toerist meer te
bieden heeft dan zon, strand en
zee alleen.
Hoe indrukwekkend de resultaten
ook zijn, ATA-directeur Tjin AsjoeCroes is niet van plan op haar

lauweren te rusten. ‘Waar de
cijfers niets over zeggen, is wat de
kwaliteit is van onze gasten. Daar
doen we voortdurend onderzoek
naar want wij streven niet zozeer
absolute groei na, maar verhoging
van de kwaliteit. Dat is iets waar
we ons intensief mee bezig
houden.’ Een maatstaf voor de
kwaliteit van het toerisme is de
prijs die toeristen bereid zijn te
betalen voor hun verblijf. De
‘Average Daily Rate’ (ADR) lag in
december 2013 met 13,7 procent
aanzienlijk hoger dan in 2012.
Gemiddeld werd in de laatste
maand van vorig jaar een bedrag
van 296.50 dollar per nacht
uitgegeven. De opbrengst per
kamer (de RevPar) pluste
eveneens; met 7,2 procent tot
202.54 dollar.
n

Toeristen flanerend en shoppend in de prachtig opgeknapte Caya Grandi.
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200 jaar Koninkrijk
In de jaren 1813-1815 werd de
basis gelegd voor het koninkrijk
en de ontwikkeling ingezet naar
een democratisch bestel zoals
we dat nu kennen. Wie de start
van de viering van het 200-jarig
bestaan van het Koninkrijk der
Nederlanden heeft gemist,
heeft nog alle tijd om de schade
in te halen. De festiviteiten zowel in Europees Nederland
als in het Caribische deel van
het koninkrijk gaan door tot en
met 26 september 2015.
Tijdens de viering wordt stilgestaan bij het gezamenlijke verleden, heden en toekomst waarbij de nadruk
ligt op wat alle inwoners van het koninkrijk bindt: een
democratie met gelijke rechten en plichten voor

iedereen. De viering begon op
30 november onder stormachtige
omstandigheden op het strand
van Scheveningen. Onder het
toeziend oog van koning WillemAlexander en koningin Máxima,
genodigden en enkele duizenden
toeschouwers werd de historische
landing van prins Willem Frederik
(een rol die met verve werd
vertolkt door Huub Stapel) in 1813
nagespeeld. In de Ridderzaal
vond vervolgens tijdens een
plechtige bijeenkomst de officiële opening van de
viering plaats. Het programma werd 's avonds
afgesloten met een speciale uitvoering van het
jaarlijkse Koninkrijksconcert in het Circustheater.
Daar traden artiesten uit alle delen van het koninkrijk
op. Het concert werd door vrijwel de voltallige

Koning Willem-Alexander bij de officiële start van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.
Op de voorgrond gouverneur Fredis Refunjol van Aruba.
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koninklijke familie bijgewoond. Aruba werd
vertegenwoordigd door gouverneur Fredis Refunjol
en minister-president Mike Eman.
Aanjager van de viering is het Nationaal Comité
200 jaar Koninkrijk dat onder voorzitterschap staat
van oud-staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties
Ank Bijleveld. Het comité dat zelf de organisatie van
zes grote nationale evenementen voor zijn rekening
neemt, moedigt landelijke en lokale organisaties aan
eigen activiteiten te ontplooien. Op 29 maart staat
een 'Grondwetfestival' op de agenda. Het volledige
programma is te raadplegen op de website
www.200jaarkoninkrijk.nl
n

Prinses Beatrix begroet voor de aanvang van het Koninkrijks
concert premier Mike Eman.

Heel vaak komt het niet voor dat de koning alle vier de

Na afloop bedankte het koninklijk paar de artiesten persoonlijk.

premiers van het koninkrijk tegelijk treft.

Rechts Caro Emerald die trots is op haar Arubaanse roots.

Een keur aan artiesten uit het gehele koninkrijk trad op tijdens het Koninkrijksconcert.
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Onze man in
Dus zijn er volop kansen voor Nederlandse bedrijven?
‘Cuba is nog altijd een wat ingewikkeld land. Het is
aan het veranderen, maar als je vijftig jaar hetzelfde
systeem hebt gehad, gaat het aanpassen niet zonder
horten of stoten. Het is twee passen vooruit en een
achteruit. Alleen voor Nederland is het dubbel
interessant dat Cuba beweegt want wij zijn een grote
handelspartner. Met wij heb ik het over het koninkrijk
en niet alleen over Nederland.’

Koninkrijksambassadeur in Cuba Norbert Braakhuis.

De koninkrijksambassadeurs van het westelijk
halfrond zijn vorig jaar in het kader van de
conferentie ‘Europe meets the Americas’ op de
hoogte gesteld van de ontwikkelingen op Aruba.
Zij wilden vooral weten hoe zij vanuit hun stand
plaats het concept Gateway Aruba kunnen
uitdragen. Een van hen is Norbert Braakhuis,
onze man in Cuba.
‘Een belangrijk deel van mijn carrière heeft zich in
Afrika afgespeeld. Ik zit sinds augustus 2012 in Cuba
en dat bevalt uitstekend. Daarvoor zat ik als ambassa
deur in Sudan en weer daarvoor in Kameroen.’
Hoe gaat het met Cuba?
‘De ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Mensen die
Cuba de laatste twee jaar niet hebben gevolgd,
hebben het beeld dat alles altijd hetzelfde blijft, maar
die tijd is voorbij. Cuba zit in de situatie dat het wel
moet veranderen. Er zijn maatregelen genomen die
tot vormen van privatisering leiden. De private sector
groeit terwijl de publieke sector kleiner wordt. Bedrijven verzelfstandigen, de economische en financiële
sector als geheel iets minder, maar het komt eraan.
Het is in beweging en dat is een onvermijdelijkheid.
Je ziet dat Latijns-Amerika en de Cariben Cuba
omarmen nu de economie in beweging komt.’
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Waar liggen de kansen?
‘Dat is gevarieerd. We zijn heel groot geweest en nog
steeds heel zwaar geïnteresseerd in nikkel, of het nu
export van het Cubaanse nikkel betreft naar andere
delen van de wereld of het vervoer daarvan. We zitten
in het containervervoer, de haven, de scheepsbouw,
de olieopslag, de natte bouw voor de kust, de landbouw en we zitten zelfs in de export van springpaarden die worden gefokt in Cuba. En niet te vergeten
het toerisme.’
Zijn er Nederlandse bedrijven die zich al in Cuba
vestigen?
‘Daar is het nog iets te vroeg voor. Ik ben er wel aan
toe gekomen een heleboel contacten te leggen. En ik
ben naar ‘Europe meets the Americas’ gekomen om
met Aruba te praten over de komst van de Kamer van
Koophandel van Buitenlandse Betrekkingen naar
Cuba voor een oriënterende reis. Het is een kwestie
van aftasten wat de prioriteiten voor Cuba zijn en hoe
deze sporen met de prioriteiten van Aruba. Interessant
is dat Cuba een enorm energieprobleem heeft. Ook op
het gebied van landbouw, logistiek, technologie en
toerisme zijn de problemen groot. Op al die terreinen
is Aruba een voorloper in de regio. Er zit dus een
potentieel van kruisbestuiving tussen wat Aruba aan
het doen is en kan bieden aan de andere Caribische
eilanden. Je moet wel vergelijken wat vergelijkbaar is.
Aruba heeft 100.000 inwoners, meet 240 vierkante
kilometer en krijgt jaarlijks 1.7 miljoen toeristen. Cuba
heeft 11 miljoen inwoners oftewel 100 keer meer, is
110.000 vierkante kilometer groot en trekt 2.7 miljoen
toeristen. Mijn conclusie: er valt ten aanzien van het
toerisme voor Cuba heel veel te leren van Aruba. Aan
de andere kant: als ze wakker worden, is het wel de
leeuw van de Cariben die ontwaakt. Als het reizen
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Cuba
vanuit de VS helemaal vrij wordt, heb je een probleem.
Dus de vraag is: hoe kun je die dreigende concurrentie
omzetten in samenwerking met wederzijds profijt? Er
is genoeg dat Cuba met Aruba verbindt. Aan het begin
van de twintigste eeuw trokken Arubanen in grote
aantallen naar Cuba. Met Papiamento kun je in Cuba
op sommige plekken nog uit de voeten. De banden
zijn er, het gaat er om hoe je die kunt versterken.’
Hoe goed is Aruba bekend in Cuba?
‘Het is natuurlijk nooit genoeg. Cubanen kennen de
Cariben heel goed. Ze weten dus ook precies waar
Aruba ligt, maar zijn er niet van op de hoogte hoe ver
het voorloopt. Soms denk ik dat dat maar goed is
ook: als de Cubanen wisten hoe goed de pensioenvoorzieningen op Aruba zijn, zouden ze misschien met
z’n allen daar naartoe gaan. Aan de andere kant is er
op Cuba zelf ook veel te bereiken. Het is, misschien
na Aruba, het hoogst opgeleide volk, niet alleen in de
Cariben, maar in heel Centraal-Amerika. De medische

sector bijvoorbeeld is heel goed en erg groot, ze doen
veel onderzoek en productontwikkeling.’
Wat moeten bedrijven weten die zaken willen doen
in Cuba?
‘Je moet tijd hebben, het is een stroperige overheid
met heel veel regels waar heel veel mensen zich met
hetzelfde bezighouden. Je komt in Cuba binnen op
basis van langere aanwezigheid, vertrouwen.’
Wat vindt u van het concept Gateway Aruba?
‘Fascinerend. We hebben het in feite over twee
gateways. Je hebt de gateway van Aruba naar het
Caribisch gebied, naar Centraal- en Zuid-Amerika,
maar je bent ook de gateway via Nederland naar
Europa. Beide gateways komen samen op Aruba. De
Arubanen kunnen de Latijnse en de Europese wereld
aan elkaar koppelen, ze hebben de charme, de
warmte en talenkennis om die slag te maken. Dat
mag van mij nog meer worden benadrukt.’
Wat vindt u van de stelling van minister-president
Mike Eman dat de meerwaarde van het koninkrijk
onvoldoende wordt benut?
‘Hij heeft honderd procent gelijk. Wij realiseren ons
onvoldoende dat Aruba een geweldige brugfunctie
kan vervullen.’
n

Begin januari bracht minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan Cuba waar hij onder meer sprak
met zijn ambtgenoot Bruno Rodriguez (links).
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Premier Mike Eman geeft uitleg aan André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP).

Aruba

op zijn Japans
‘Heel goed, echt indrukwekkend.
We staan erg positief tegenover
Aruba en de plannen van de
regering.’ Dat zei Jeroen Recourt
(PvdA), voorzitter van de Tweede
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties aan het einde van een kort
informeel bezoek aan Aruba. In een
paar uur tijd werden de Kamerleden
bijgepraat over de jongste ont
wikkelingen en werd ook nog een
tramritje door het fraai opgeknapte
centrum van Oranjestad gemaakt.
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Begin januari vond het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)
plaats op Curaçao. Parlementariërs
van de vier landen spraken over
onderwerpen die in alle delen van
het koninkrijk spelen, maar ook
over het door samenwerking beter
benutten van economische kansen.
Rondom de vergaderdagen bezocht de Kamerdelegatie de andere
eilanden in het Caribische deel van
het koninkrijk. Aruba was de laatste
stop van een intensieve reis. ‘Het is

belangrijk om de cultuurverschillen
binnen het koninkrijk echt te voelen
zodat we elkaar beter kunnen
begrijpen. We hebben gezien dat
Aruba niet alleen plannen bedenkt,
maar ze ook uitvoert. De andere
eilanden zijn nog niet zo ver.’
Volgens Recourt is de commissie
onder de indruk van wat Aruba in
korte tijd tot stand heeft gebracht.
‘Aruba spant zich in als land binnen
het koninkrijk om te ontdekken hoe
de landen elkaar kunnen versterken
ARUBA
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VVD-Kamerlid André Bosman en minister Paul Croes van Sociale
Zaken, Jeugd en Werkgelegenheid.
Minister van Financiën en Overheidsorganisatie Juan David Yrausquin
in gesprek met commissievoorzitter Jeroen Recourt (PvdA).

VVD-Kamerlid André Bosman en minister Paul Croes van Sociale
Zaken, Jeugd en Werkgelegenheid.

De Kamerleden (vlnr) Roelof van Laar, Jeroen Recourt,
Gert Jan Segers en Wassila Hachchi luisteren aandachtig naar
een presentatie van de op stapel projecten.

en zo de meerwaarde van het
koninkrijk te benutten. Daarin zijn
al concrete stappen gezet, bij
voorbeeld tijdens de conferentie
‘Europe meets the Americas’
waarbij bedrijven uit Nederland op
Aruba in contact werden gebracht
met handelspartners uit LatijnsAmerika. Heel goed. Wij willen
graag een bijdrage leveren om de
natuurlijke brugfunctie van Aruba
verder te ontwikkelen, door
bedrijven te stimuleren die weg te
kiezen.’
De delegatie sprak met ministerpresident Mike Eman en minister
van Financiën en Overheids
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organisatie
Juan David
Yrausquin
ook over een
onderwerp
dat sinds het
uitbreken
van de crisis
Wassila Hachchi bij het afscheid van premier Eman.
alle landen in
het koninkrijk bezighoudt: de
over en weer dat de vertegen
overheidsfinanciën. ‘Aruba is een
woordigers van de landen elkaar
autonoom land en gaat over zijn
beter leren begrijpen. ‘Het is
eigen financiën. Ik heb alle
essentieel om moeilijke onder
vertrouwen in de aanpak van Eman
werpen te kunnen bespreken
en Yrausquin.’
zonder elkaar verwijten te maken.
Volgens Recourt is de grootste
Het vertrouwen is gegroeid en dat
n
winst van regelmatige bezoeken
hebben we kunnen merken.’
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TED Talks in de
Ridderzaal
Global challenges, Dutch
solutions. Dat is het thema
van TEDxBinnenhof 2014
dat op 31 maart in Den
Haag plaatsvindt. Een
commissie onder leiding
van astronaut André
Kuipers heeft uit een groot
aantal nominaties de tien
beste ideeën geselecteerd
die vanaf de catwalk in de
Ridderzaal gepresenteerd
zullen worden, de zo
geheten TED Talks.

zich al 25 jaar succesvol richt
op ‘Ideas worth spreading’.
Sinds 2009 worden er overal
in de wereld TEDx-events
gehouden. TED is in de loop
der jaren uitgegroeid tot een
internationale, creatieve en
enthousiasmerende beweging
met een grote impact. TED
Talks worden dagelijks via
www.TED.com door miljoenen
mensen gedownload.
In 2012 werd de eerste
TEDxBinnenhof gehouden.
Behalve in de zaal kijken via
een livestream nog eens
miljoenen mensen mee met
de events. Voor de komende
editie worden bijvoorbeeld
door de Koninkrijksambassades, maar ook door universiteiten wereldwijd zogeheten
viewing parties georganiseerd.

Het gaat om de meest
innovatieve oplossingen voor
grote uitdagingen waarvoor
de wereld zich geplaatst ziet
op het gebied van vergrijzing,
duurzame landbouw en
energievoorziening, klimaatverandering, grondstoffenInitiatiefnemer van TEDxBinnenhof Jim Stolze.
schaarste en cyberveiligheid.
Tot het selecte gezelschap van
tien sprekers behoort ook Aruba’s minister-president
TEDxBinnenhof is een initiatief van innovatie-expert
Mike Eman. Hij zal presenteren hoe Aruba op weg is
Jim Stolze (ook bekend van het televisieprogramma
het eerste land in de wereld te worden dat het gebruik
De Toekomstmakers) waarbij de Nederlandse overvan dure en vervuilende fossiele brandstoffen in de
heid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen een
ban doet. De duurzame samenleving die zijn kabinet
platform bieden voor slimme Nederlandse innovaties
nastreeft, beperkt zich overigens niet tot de energiemet als doel anderen waar dan ook ter wereld te
voorziening. Dat betekent dat er naast vijfsterrenhotels
inspireren en te laten zien waarom en hoe vindingen
voor de toeristen gewerkt wordt aan de totstandkode kwaliteit van het leven verbeteren.
ming van vijfsterrenwoonwijken, vijfsterrenonderwijs,
Partners van TEDxBinnenhof zijn onder meer Microvijfsterrengezondheidszorg etc. voor de inwoners.
soft, ING en de ministeries van Buitenlandse Zaken
en Economische Zaken. Minister Henk Kamp zal op
TED (Technology, Entertainment & Design) is een
31 maart de opening verrichten. Het volledige proAmerikaanse non-gouvernementele organisatie die
gramma is te vinden op: www.tedxbinnenhof.nl
n
Het Arubahuis organiseert op 31 maart een viewing party waar TEDxBinnenhof via een livestream kan worden gevolgd.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: info@arubahuis.nl
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Het echtpaar Mike en Doina Eman met de schrijver René Zwart

Tante Es wilde tijdens haar optreden op Aruba alles weten over

van ‘Visie, passie en lef’.

het boek.

Wat doet Aruba

slimmer dan Nederland?
Doina Eman, de echtgenote van Aruba’s minister-president Mike
Eman, heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste
exemplaar van ‘Visie, passie en lef’ in ontvangst genomen.
Het boek van de Nederlandse
journalist René Zwart (parlementair
correspondent in Den Haag voor
het Antilliaans Dagblad) gaat over
de verschillen tussen Nederland
en Aruba in de aanpak van de
crisis. Waar het kabinet-Rutte
heeft gekozen voor bezuinigingen
en lastenverzwaringen, investeert
het kabinet-Eman juist in de
economie en koopkrachtherstel.
Worstelt Nederland met zijn
begrotingstekort, loopt de werkloosheid op en wil de economie
maar niet echt op gang komen, op
Aruba daalt het begrotingstekort,
neemt de werkloosheid af en kent
de economie een gezonde groei
van boven de 3 procent. ‘Visie,

passie en lef’ geeft antwoord op
de vraag wat Aruba slimmer doet
dan Nederland.
De architect van wat de auteur
noemt ‘het wonder Aruba’ is
minister-president Mike Eman die
met een grote gedrevenheid werkt
aan het realiseren van zijn ambitie
om van zijn eiland een vijfsterrensamenleving te maken. Over het
hoe en waarom vertelt de premier
uitvoerig in ‘Visie, passie en lef.’
Ook zijn opvoeding, schooltijd,
inspiratiebronnen en de jaren in de
oppositie komen aan de orde.
Verder bevat het boek hoofdstukken over de strijd van Aruba voor
de status aparte, de eerste bloeitijd na 1986, het verval in de

periode 2001-2009, het opmerkelijke herstel daarna en de verkiezingen van 2013. Het voorwoord is
geschreven door ex-astronaut en
duurzaamheidsgoeroe Wubbo
Ockels.
Het boek is opgedragen Eman’s
echtgenote Doina want: geen
sterke premier zonder sterke
partner. De presentatie vond
plaats op de Reina Beatrix-basisschool. Drie oud-schooldirecteuren die de ‘minpres’ als leerling
hebben meegemaakt, voerden het
woord. Bij de aanbieding van het
eerste exemplaar maakte de
auteur bekend dat de opbrengst
van het boek bestemd is voor het
kindertehuis Imeldahof in Oranjestad. Om zelf ook een exemplaar
te bemachtigen, moest de minister-president daarom de portemonnee trekken.
n

‘Visie, passie en lef’ (160 pagina’s, hard cover) kost Afl. 25,00 en is op Aruba te koop bij
De Wit & Van Dorp, Plaza Bookshop, Bruna, Friends of God Bookstore, Antraco, DA en Superfood.
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Een beetje meer ruimte,
veel meer comfort
Verbazingwekkend, wat extra beenruimte en
een verder verstelbare rugleuning doen
voor uw reis. Geniet van extra comfort
met Economy Comfort. Beschikbaar
op alle KLM-vluchten. Ga naar
klm.nl/economycomfort

