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Toen ik als jong Marineofficier in de zeventiger jaren voor het eerst Aruba 
bezocht, was ik onmiddellijk getroffen door en onder de indruk van de 
ondernemersgeest, gastvrijheid en vriendelijkheid van de inwoners. Niet 
voor niets is Aruba uitgegroeid tot het vakantieeiland van Noord-Amerika 
en Europa. Maar met toerisme alleen red je het nu niet meer. Zo kwam ik 
ruim twee jaar geleden maar nu als lid van de Raad van Bestuur van TNO 
weer in contact met Aruba. 
De strategische geopolitieke ligging van Aruba is van oudsher bekend 
maar is ook uniek voor de rol als business hub tussen Europa, Latijns-
Amerika en de Verenigde Staten. Bedrijven die zich richten op de Cariben 
kunnen rekenen op steun en medewerking  van de lokale overheid. Maar 
Aruba biedt meer. Het is een geweldige test- en ontwikkelomgeving voor 
duurzame oplossingen, onder extreme klimatologische omstandigheden. 
Aruba, de Green Gateway voor Europa naar Amerika en visa versa, dat is 
de ambitie van Aruba. Ondernemerschap, samenwerken, kennis, diver-
sificatie en kwaliteit zijn van cruciaal belang voor het realiseren van deze 
ambitie. 
In 2010 benaderde Aruba TNO om samen te werken aan de realisatie van 
deze ambitie. Die ambitie sluit nauw aan bij één van de kerntaken van TNO 
om kennis en technologie op gebied van duurzame energie te ontwikkelen 
en toe te passen. Ook dragen wij bij aan het welzijn van de samenleving 
en de concurrentiekracht van Aruba. TNO opende eind 2011 haar deuren 
op Aruba. Op dit moment werken er al zes kenniswerkers onder wie vier 
Arubanen in een dynamisch team. Speerpunten zijn duurzame energie- 
water- en afvalsystemen, Green Campus, testen en certificering en ser-
vices op het gebied van duurzaam gebruik van de ondergrond. 
Vanuit dit Caribbean Branch Office TNO (CBOT) werkt TNO samen met 
lokale partners. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het project Smart Com-
munity Aruba: Een wijk met twintig huizen en een state of the art Smart 
Grid waarin duurzame technologieën getest kunnen worden in een gecon-
troleerde maar levensechte omgeving. Bedrijven kunnen op deze manier 
hun duurzame technologie vertalen naar de omstandigheden van een ei-
land en tropische omstandigheden. Smart Community Aruba nodigt bedri-
jven uit zich aan te sluiten om ook hun duurzame technologieën te testen. 
De verwachting is dat het project Smart Community Aruba een showcase 
wordt op het gebied van duurzame technologieën voor de gehele regio. 
Het biedt een unieke kans voor Europese bedrijven die hun markt willen 
uitbreiden naar de Cariben of richting Zuid-Amerika, of vice versa. Zo kunt 
u met uw bedrijf tijdens de handelsconferentie Europe meets the Americas 
van 5 tot en met 8 mei deze en andere mogelijkheden in de regio nader 
verkennen.
Voor mij persoonlijk geeft het een enorme voldoening nadat ik eerst mijn 
steentje heb kunnen bijdragen aan de veiligheid van Aruba ik nu met TNO 
Aruba kan helpen met zijn duurzame en technologische ambities. Me dunkt 
een voorbeeld hoe de samenwerking binnen ons Koninkrijk hoort te zijn. 

Voorbeeld

Jan Willem Kelder is lid van de Raad van 
Bestuur van TNO.

Door Jan Willem Kelder

GASTCOLUMN
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Ondernemers van Nederland: Wees zo slim als de handelaren 
van twee, drie eeuwen geleden die maximaal profiteerden van 
de strategische ligging van de Nederlandse eilanden in de Ca-
riben. ,,Zij zaten helaas in een foute bedrijfssector maar ze 
hadden wel precies door dat je er groot voordeel van hebt als 
je bij het zakendoen met een ander continent over een brug-
genhoofd beschikt. Het concept Gateway Aruba is dus eigen-
lijk niets anders dan de herontdekking van een in de praktijk 
met succes beproefd model. Als wij dat concept anno 2013 
voor de goede business gebruiken wordt iedereen daar beter 
van: Het Nederlandse bedrijfsleven, de Nederlandse econo-
mie en Aruba. Een pure win-win situatie.” 
Aan het woord is minister-president Mike Eman. Aanleiding 
voor het gesprek is de internationale handelsconferentie Eu-
rope meets the Americas waarvoor Aruba van 5 tot en met 
8 mei het gastland is en die in samenwerking met het Ned-
erlandse ministerie van Economische Zaken wordt georgani-
seerd. ,,De conferentie staat symbool voor de hubfunctie die 
Aruba in het economisch verkeer tussen Europa en Latijns-
Amerika vervult maar die nog veel beter door het Neder-
landse bedrijfsleven kan worden benut. Met deze conferentie 

maken wij zichtbaar dat Aruba de ideale ontmoetingsplek is 
voor ondernemers en investeerders uit Europa, Noord-, Mid-
den- en Zuid-Amerika die de oversteek over de oceaan wil-
len maken en daarvoor een springplank kunnen gebruiken. 
Wij liggen net als een paar eeuwen geleden nog altijd op een 
kruispunt van drukke internationale handelsstromen.”
De vraag is waarom uitgerekend Aruba die ‘stepping stone’ 
moet zijn, er zijn meer eilanden die gunstig liggen. ,,Ik claim die 
gelukkige toevalligheid ook niet als een verdienste van Aruba. 
Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de ligging. Er spelen 
heel veel meer factoren een rol waardoor Aruba geschikt is 
als vestigingslocatie voor bedrijven die vanuit Nederland en 
Europa hun vleugels willen uitslaan naar Latijns-Amerika. Laat 
ik er een paar in willekeurige volgorde opnoemen: Aruba heeft 
een voor containeroverslag goed geoutilleerde zeehaven, een 
modern in samenwerking met Schiphol gemanaged vliegveld 
met uitstekende verbindingen in de regio en het achterland, 
state of the art telecommunicatievoorzieningen, een meertalig 
arbeidspotentieel dat vertrouwd is met zowel de Europese als 
de Latijns-Amerikaanse cultuur en een leefklimaat van kwali-
tatief hoog niveau.”

Premier Mike Eman
De herontdekking van
een beproefd concept
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Jan Peter Balkenende bracht premier Mike Eman onlangs verslag uit van het onderzoek dat Ernst & Young heeft gedaan naar de kansen die 
er voor Nederlandse bedrijven liggen in Latijns-Amerika en hoe zij Aruba kunnen benutten als springplank. 

,,Aruba is met ruim 105.000 inwoners weliswaar een klein 
land maar de economie is aanzienlijk groter dan je bij zo’n 
bevolkingsomvang zou verwachten. Naast het toerisme en 
de olie-industrie is een derde economische pijler in ontwik-
keling. Wij zijn hard op weg een internationaal kenniscentrum 
te worden voor duurzaamheid. TNO dat zich op Aruba heeft 
gevestigd speelt daar een belangrijke rol in door onder meer 
een complete woonwijk in te richten als living lab. De expertise 
die zo wordt opgebouwd passen wij meteen toe. Vanaf 2020 
zijn wij als eerste land in de wereld voor onze energievoorz-
iening niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Wij 
zien duurzaamheid overigens breder dan uitsluitend ener-
gie. Wij werken aan een samenleving die in al haar aspecten 
duurzaam is en dus ook een hoog welzijns- en voorzieningen-
niveau heeft met niet alleen vijfsterren hotels maar ook vijfster-
ren scholen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en een overheid 
die een vijf sterren dienstverlening biedt.”
Opmerkelijk: Aruba lijkt goed bestand tegen de wereldwijde 
economische crisis met een economische groei dit jaar van 
5,1% en een al sinds 2010 dalend begrotingstekort dat naar 
verwachting in 2016/2017 tot 0 is teruggebracht. ,,Dat wil 
niet zeggen dat niet ook wij last hebben van economische 
tegenwind. Het voordeel van een klein land is dat je snel kunt 
schakelen. Bovendien, veel van de hervormingsplannen had-
den wij klaar voordat de crisis uitbrak. Wij hadden al eerder 
voor onszelf de keuze gemaakt ons stelsel te moderniseren.”
,,Van de Nederlandse bedrijven die zich reeds hier hebben 
gevestigd krijg ik te horen dat zij vanuit Aruba een goede 

toegang hebben tot landen als Colombia, Panama en Bra-
zilië. Natuurlijk kunnen ondernemingen zich ook in die landen 
vestigen. De multinationals doen dat. Maar voor minder grote 
bedrijven ligt dat een stuk lastiger. Dan is het slimmer om een 
regiokantoor op Aruba neer te zetten en van daaruit de ver-
schillende markten te bewerken. Een groot voordeel is dat 
je heel dichtbij die markten zit maar toch ook de pré’s van 
het Koninkrijk hebt ten aanzien van politieke en maatschap-
pelijke stabiliteit, rechtszekerheid en een zakelijke dienstver-
leningssector die aan de hoge Europese standaard voldoet.”
Gerenommeerde instituten als de Harvard University en het 
MIT volgen de ontwikkelingen op Aruba met verhoogde be-
langstelling. Regelmatig wordt Eman uitgenodigd om er lez-
ingen te geven over de smart community die hem met Aruba 
voor ogen staat. ,,Ik ervaar dat als bijzonder eervol. Tegeli-
jkertijd realiseer ik me dat het succes van Aruba meerdere 
vaders kent. Dankzij de inzet van vakbonden en het bedrijfs-
leven bij de Sociale Dialoog, onze variant van het polderover-
leg, is het draagvlak voor hervormingen groot. Maar ook de 
samenwerking met Nederland is van belang, bijvoorbeeld in 
het samen optrekken bij handelsmissies. En niet te vergeten: 
De Koninkrijksambassades in de regio steunen ons heel goed 
bij het leggen van contacten.” Eman tot slot: ,,Wie niet zonder 
meer van mij wil aannemen dat Aruba bij uitstek geschikt is als 
uitvalsbasis voor het exploreren van nieuwe groeimarkten is 
welkom om het met eigen ogen te komen zien. Europe meets 
the Americas biedt daarvoor een uitgelezen kans.”
I: www.eumeetsamericas.com
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Als het om de Koninkrijksbanden gaat kijkt Nederland te veel 
naar het verleden en te weinig naar de toekomst. En daardoor 
worden kansen gemist, vindt prof.mr. Laurens Jan Brinkhorst. 
Nederland kan veel leren van Aruba, bijvoorbeeld op het vlak 
van economische diplomatie richting de zich snel ontwik-
kelende economieën in Latijns-Amerika, aldus de hoogler-
aar internationaal en Europees recht, voormalig vicepremier, 
minister van o.a. Economische Zaken, Tweede Kamerlid, Eu-
roparlementariër en EU-ambassadeur in Tokyo. ,,Nederland 
heeft tot op de dag van vandaag meer moeite met de ver-
houding tot de vroegere koloniën dan andersom. Het dekolo-
nisatieproces is niet erg goed verlopen. Wij hebben er bijna 50 
jaar over gedaan om te erkennen dat 17 augustus 1945 van-
uit Indonesië gezien de dag van de bevrijding was, het begin 
van de onafhankelijkheid. Wij zijn een gevecht om West Irian 
aangegaan dat we wel moesten verliezen. Suriname hebben 

wij met heel veel pijn en moeite tot de onafhankelijkheid ge-
forceerd terwijl een groot deel van de bevolking het daar niet 
mee eens was. De Antillen hebben we altijd als een gevaar-
loos kind gezien maar toen dat kind naar zelfstandigheid be-
gon toe te groeien vonden we dat maar raar en vooral lastig.” 
Aruba zette door en verwierf in 1986 de Status Aparte, overi-
gens nadat het eiland toegegeven had aan de Nederlandse 
eis om tien jaar later uit het Koninkrijk te treden. ,,Aruba gaf 
het signaal: Wij willen af van de oude koloniale relatie want wij 
kunnen ons alleen maar ontwikkelen en volwassen worden 
als wij ons onafhankelijk kunnen gedragen. De beide Emans, 
ik moet hier ook broer Henny van huidig minister-president 
Mike Eman bij betrekken, hebben op een bijzondere manier 
leiding gegeven aan dat proces. 
De trots van de bevolking op de eigen positie als land binnen 
het Koninkrijk hebben zij weten te realiseren zonder anti-Ned-

Wij kunnen wat leren 
van Aruba

Prof. mr. Laurens Jan Brinkhorst
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erlands te worden. En dat terwijl er van-
uit Nederland toch vaak vernederende 
opmerkingen worden gemaakt. Je kunt 
van de Tweede Kamer niet zeggen dat 
er een heel erg positieve houding is ten 
opzichte van het gezamenlijke verleden. 
Die houding is onderdeel van het naar 
binnengericht denken van Nederland.”
Voor Aruba is de Status Aparte enorm 
positief uitgepakt, stelt D66-prominent 
Brinkhorst met bewondering vast. Wel-
vaart en welzijn hebben een grote vlucht 
genomen en het zelfbewustzijn ontwik-
kelde zich zelfs zo sterk dat Nederland 
er van kon worden overtuigd de voor-
waarde te laten vallen dat Aruba in 1996 
het Koninkrijk zou verlaten. ,,Wij kunnen 
van elkaar leren en elkaar versterken. 
Het kabinet Mike Eman zit op het goede 
spoor dat het Koninkrijk uit meer besta-
at dan alleen de historische band maar 
ook in het hier en nu meerwaarde heeft 
en dat sprake is van een win-win situ-
atie. Aruba ziet hoe aan de ene kant de 
crisis in Europa toeslaat en aan de an-
dere kant hoe landen in Latijns-Amerika 
zich ontwikkelen om zich vervolgens 
aan te bieden als draaischijf tussen de 
beide continenten. Iedereen wil dat nat-
uurlijk zijn, de kunst is om je unieke as-
pecten naar voren te brengen. Dat doet 
Aruba door heel helder te maken wat de 
toegevoegde waarde is. Met het organ-
iseren van de conferentie Europe meets 
the Americas geeft Aruba concreet ge-
stalte aan de draaischijffunctie door er 
voor te zorgen dat bedrijven uit Europa 
en Zuid-Amerika elkaar kunnen ontmo-
eten”, aldus Brinkhorst die er zelf bij zal 
zijn als een van de discussieleiders.
,,Het Nederlandse bedrijfsleven zou niet 
alleen veel meer gebruik kunnen maken 
van de geografisch gunstige ligging van 
Aruba maar ook van de klimatologische 
omstandigheden. Duurzame energie 
is de toekomst. Op Aruba heb je altijd 
zon en wind. Daarom heeft TNO er een 
vestiging geopend die zeer succesvol 
functioneert. Op Aruba is een living lab 
ingericht waar nieuwe technologieën 
worden getest maar dat tegelijkertijd als 

etalage dienst doet om de landen in de regio te laten zien wat TNO te bieden 
heeft. De mensen van TNO maken daarbij dankbaar gebruik van de contacten die 
Aruba in Latijns-Amerika heeft en de kennis van de cultuur.”
,,Op school leer je niet hoe je zaken moet doen in een voor Nederland vreemde 
cultuur. Dat leer je door je open te stellen voor het andere maar daar zijn wij Ned-
erlanders niet zo sterk in. Wij zijn geneigd te zeggen: Lieve Heer, dank u wel dat ik 
beter ben dan mijn buurman. En dan onze directheid. Eerlijkheid wordt misschien 
wel gewaardeerd maar hoffelijkheid, geciviliseerd optreden, begrip opbrengen 
voor de ander.... dat zijn voorwaarden voor succesvolle economische diplomatie. 
Met de houding ‘I am Dutch so I can be blunt’ maak je geen vrienden. Arubanen 
hebben wel gevoel voor de culturele dimensie. Als een Nederlandse ondernemer 
iets wil verkopen in Colombia of Brazilië heeft hij aanzienlijk meer kans op suc-
ces als hij een Arubaan meeneemt. De multinationals zullen Aruba misschien niet 
nodig hebben maar voor het midden- en kleinbedrijf heeft het absoluut een toe-
gevoegde waarde als het zich laat faciliteren door Aruba.”
,,Mike Eman heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de relatie met Neder-
land te verbeteren. Hij heeft er voortdurend op gewezen dat het Koninkrijk betek-
enis heeft als de meerwaarde wordt erkend en er aan beide zijde bereidheid is 
van elkaar te leren en elkaar te versterken. In het begin was hij misschien een 
roepende in de woestijn maar als ik nu met politici in Den Haag spreek merk ik 
dat zijn boodschap steeds meer gehoor vindt. Premier Eman doet het anders dan 
anderen: Hij komt niet naar Den Haag om zijn hand op te houden maar om te 
praten over hoe wij door samenwerking beter in staat zijn economische kansen 
te benutten. Met zijn beleid heeft hij in Nederland veel krediet verworven, ik denk 
dat de oogsttijd is aangebroken.”
Brinkhorst is zich in 2008 voor Aruba gaan interesseren. Hij gaf een lezing op 
Curaçao waarvan in de lokale media verslag werd gedaan. Mike Eman, toen nog 
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als AVP-Statenfractieleider in de oppositiebankjes, las het en 
nam contact op. 
,,Hij zei: Als ik de volgende premier wordt moeten wij eens 
praten over de relatie Aruba-Nederland-Europa. Nadat hij 
een jaar later de verkiezingen won hebben wij elkaar opnieuw 
gesproken en gezegd: Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? 
Ik heb het een en ander meegemaakt in het leven, internatio-
nale verhoudingen zijn mijn huiswerk geworden. Voor Mike 
Eman ben ik een soort oliemannetje, ik denk met hem mee 
en leg contacten. Ik doe dat vanuit een onafhankelijke positie. 

Ik hoef hem niet naar de mond te praten, daar heb 
ik geen enkel belang bij. Ik vind hem de moeite 
waard. Hij wil wat, hij heeft visie en werkt daar met 
een enorme inzet aan. Dat is wat je weinig meer 
tegenkomt in de politiek.”
,,Je staat ervan te kijken wat er allemaal de laatste 
jaren gebeurt op Aruba. Niet alleen qua projecten, 
het is vooral de mindset die is veranderd. Er is am-
bitie, men ziet kansen en wil daar ook iets mee 
doen. Wie niet sterk is moet slim zijn. Slim is de 
aanpak van Aruba zeker. Er wordt kennis van bu-
iten gehaald, destijds om het toerisme te ontwik-
kelen, daarna om de luchthaven te managen en 
nu om duurzaam te worden. De know how die 
zo wordt verkregen wordt tot een nieuwe econo-
mische pijler ontwikkeld: Het naar andere landen 
in de regio exporteren van de opgedane exper-
tise.”
Brinkhorst staat geheel achter de wens van Aruba 
om op de luchthaven Reina Beatrix de preclear-
ance service die nu al voor de USA bestaat uit te 
breiden naar Europa. ,,Dat is belangrijk voor het 
verder uitbouwen van de gatewayfunctie. Het is 
vreemd dat dat er wel is voor vluchten van Aruba 
naar de VS die bij aankomst daar als een binnen-
landse vlucht kunnen worden afgehandeld. Maar 
passagiers die uit Aruba op Schiphol arriveren 
worden behandeld alsof ze uit de gevangenis zijn 
ontsnapt. Dat is raar, wekt ergernis en is een vorm 
van belediging. Dat past niet bij de nieuwe volwas-
sen verhoudingen. Als je de Schengengrens ver-
legt naar Aruba is dat niet alleen in het voordeel 
van het eiland maar ook van de KLM, Schiphol 
en het Nederlandse bedrijfsleven. Wij zitten in één 
Koninkrijk dus mag Aruba erop rekenen dat Ned-
erland zijn volle medewerking verleent.”
Laurens Jan Brinkhorst komt er rond voor uit te 
hopen dat premier Mike Eman zijn werk na de 
verkiezingen van september kan voortzetten. 
,,Wat hij met Aruba wil bereiken kan niet in vier 
jaar, dat is een acht- of waarschijnlijk zelfs twaalf-
jarig project. Van Aruba wordt een parel gemaakt, 
een plek waar je wil zijn. Het is bewonderenswaar-
dig hoe hij leiding geeft aan dat proces. Wat mij 
ook in hem bevalt is dat hij een pragmatisch politi-
cus is die niet verder springt dan zijn polsstok lang 
is. Hij weet dat hij nooit zo groot kan worden als 
Obama en daar doet hij het ook niet voor. Of hij 
een goede premier voor Nederland zou zijn? Dat 
zou ik wel denken, ja.”
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Minister Ronald Plasterk

Warmte die inspireert
Op Aruba heeft een goede wending plaatsgevonden. Die 
conclusie trok Ronald Plasterk na zijn eerste werkbezoek als 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan 
Oranjestad waar minister-president Mike Eman hem de vele 
positieve ontwikkelingen liet zien van het door zijn kabinet in-
gezette beleid. Plasterk nam afscheid met de woorden: ,,Ik 
dank u allen voor de warme ontvangst en dan bedoel ik niet 
alleen de temperatuur maar ook de innerlijke warmte van de 
mensen. Het is inspirerend om te zien hoe jullie hier samen-
werken.”
,,Aruba toont aan dat het met veel creativiteit, passie en inzet 
de economie, de werkgelegenheid en vergroening stimuleert. 
Daartoe zoekt Aruba samenwerking binnen het Koninkrijk en 
daarbuiten. Aruba heeft de ambitie met Nederland op basis 
van gelijkwaardigheid en ten voordele van ieders economie 
intensief samen te werken”, zo schreef de bewindsman de 
Tweede Kamer over zijn werkbezoek.
,,Aruba legt momenteel de nadruk op de ontwikkeling van een 
hubfunctie tussen het Nederlandse en Europese bedrijfsleven 
en de opkomende economieën in Zuid- en Midden-Amerika. 
Men is daarvoor goed gepositioneerd. Het is gemakkelijk 
gezegd dat je gateway tussen Europe en de Amerika’s wil 
zijn. Als je zegt springplank te zijn naar Zuid-Amerika komt 
onmiddellijk de vraag: Hoe doe je dat dan? Het antwoord is: 
Door heel hard te werken, door een indrukwekkende lijst van 

bedrijven die naar Zuid-Amerika kijken aan te spreken en de 
vraag te stellen: Waarom doe je dat niet via Aruba? Hier zie je 
een duidelijke win-win situatie, voor Nederland, voor Neder-
landse bedrijven en voor Aruba.”
,,Daarnaast houdt men oog voor de verdere ontwikkeling van 
het toerisme. Je ziet dat veel eilanden in de Cariben gaan voor 
het fastfoodtoerisme. Ze lopen daarmee het risico dat de cul-
tuur en de natuur worden aangetast. Aruba zoekt juist een 
balans tussen economische ontwikkeling en duurzaamheid. 
Aruba investeert in duurzame energie. Voor Nederland biedt 
dat ook mogelijkheden,  bijvoorbeeld op het terrein van alter-
natieve energie: Het getij, de zon en de wind zijn er in hoge 
mate. Het is dan ook goed dat TNO er nu een vestiging heeft 
om onderzoek te doen.”  
,,Het expansieve economische beleid dat Aruba voert bergt 
wel een zeker risico in zich omdat er sprake is van een open 
economie. Mocht de wereldeconomie inzakken dan zijn de 
kosten wellicht voor de baten uitgegaan. Het is uiteraard aan 
de regering van Aruba om daarmee rekening te houden. Dat 
is overigens een afweging die in elke economie moet worden 
gemaakt. Als je immers niet investeert in de toekomst van je 
land komt er niets van. Ik heb veel respect voor de manier 
waarop dat nu op Aruba gebeurt. Ik heb de stellige indruk dat 
men daar goed bezig is en dat men op een goede manier  sa-
menwerking in het Koninkrijk zoekt”, aldus minister Plasterk.

Even een moment van overdenking tijdens een druk werkbezoek.
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Aruba Investment Agency (Arina) is speciaal opgericht om 
als Aruba’s officiële autoriteit het leven van buitenlandse in-
vesteerders aangenamer te maken. De organisatie heeft er 
voor gezorgd dat de beruchte red tape heeft plaatsgemaakt 
voor een rode loper. Directeur Sharon Erasmus legt uit dat Ari-
na bedrijven wegwijs maakt in de Arubaanse zakenwereld en 
hen helpt met de noodzakelijke praktische aspecten van het 
vestigen van een onderneming. ,,Wij vertellen hoe de proce-
dures werken en bij wie ze moeten zijn. Maar wij kunnen voor 
opdrachtgevers die dat op prijs stellen zelfs de benodigde 
vergunningen aanvragen. Zij hoeven alleen te tekenen en te 
betalen, de rest doen wij.” Erasmus haast zich te verduideli-
jken dat Arina niets in rekening brengt voor zijn dienstverlening 
maar dat aan vergunningen natuurlijk legeskosten verbonden 
zijn. ,,Onze rol is als intermediair tussen de overheid en de 
private sector op te treden. Daardoor worden nieuwe bedri-
jven en investeerders niet geconfronteerd met administratieve 
rompslomp en kunnen zij zich volledig concentreren op het 
opstarten van hun Arubaanse vestiging.” Op de vraag hoe het 
gesteld is met het investeringsklimaat brengt Erasmus naar 
voren dat Aruba een open markteconomie is, over een goed 

opgeleide bevolking beschikt en open staat voor investerin-
gen.  ,,Voor investeerders zijn er vooral goede mogelijkheden 
op het gebied van groene technologie, regionale distributie, 
retail, zakelijke en financiële dienstverlening en cultuur.” Aruba 
heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan 
een nog gunstiger investeringsklimaat zoals de Vrije Zone, een 
concurrerende winstbelasting (28%) en zeer lage invoerrech-
ten op groene producten (2%), lage leges op vergunningen 
en bovendien een extra stimulans in de vorm van invester-
ingsaftrek. ,,Andere pluspunten van ons eiland zijn de strat-
egische ligging, de toegankelijkheid door de lucht en over zee, 
de preclearance faciliteiten van de Amerikaanse douane op 
Aruba, de veiligheid, de aan de Amerikaanse dollar gekop-
pelde munteenheid, de politieke stabiliteit en het Nederlandse 
juridische stelsel,” somt Erasmus op. Volgens haar biedt de 
zakelijke infrastructuur op het eiland volop mogelijkheden voor 
extra bedrijvigheid en economische ontwikkeling. ,,Wij helpen 
een handje door informatie te verstrekken over de mogeli-
jkheden op Aruba maar wij bieden ook heel praktische hulp 
door investeerders te faciliteren.”

Geen red tape
maar red carpet

Arina-directeur Erasmus

I: www.arina-aruba.com
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,,De vrije zone van Aruba functioneert al jaren als een 
gateway.” Dat stelt de directeur van FreeZone Aruba 
NV (FZA) Greg Peterson. ,,Door gebruik te maken van 
aantrekkelijke fiscale regelingen kunnen bedrijven zich 
beter positioneren om internationaal handel te drijven 
en diensten te verlenen. De locatie, veiligheid en sta-
biliteit worden door veel klanten aangegeven als de 
belangrijkste redenen om te kiezen voor vestiging in 
de vrije zone van Aruba.”
FZA is belast met het beheer en de ontwikkeling 
van de vrije zone. Dat gebeurt onder meer door 
klanten te ondersteunen bij de opzet van een vrije 
zone-bedrijf. FZA is bevoegd om zelf toelatings-
beschikkingen te verstrekken wat grote tijdswinst 
oplevert. Bedrijven in de vrije zone mogen boven-
dien voor honderd procent in eigendom zijn van 
buitenlandse aandeelhouders. Op die manier 
draagt FZA bij aan de hubfunctie van Aruba tus-
sen Europa en Latijns-Amerika.  Financiële dienstverlen-
ing is als bedrijfstak uitgesloten van de vrije zone maar verder 
is het aan de creativiteit van de ondernemer om gebruik te 
maken van de kansen die de globalisering biedt en Aruba ten 
volle te benutten als bruggenhoofd naar nieuwe afzetgebie-
den. Peterson verduidelijkt: ,,Bijvoorbeeld voor de verkoop van 
producten tussen Europa en de regio via een bedrijf in de vrije 
zone waarbij de goederen rechtstreeks tussen producent en 
afnemer worden verscheept.”
Steeds meer Nederlandse bedrijven vestigen zich op Aruba 
waarbij kleine en grote projecten worden opgezet. Door een 
feitelijke showcase op Aruba in te richten kan de potentiële 
afnemer uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied een func-
tioneel systeem bezichtigen, op korte reisafstand en onder 
vergelijkbare klimatologische omstandigheden. Dit alles is mo-
gelijk met de voordelen van een vrije zone-bedrijf. Een van de 

klanten van FZA is Ton van der Kamp, directeur/eigenaar 
van o.a. Pfixx Solar: ,,Door vestiging in de vrije zone van 
Aruba ligt de enorme markt van zowel het Caribisch gebied 
als Zuid-Amerika heel dichtbij. Vooral nu in Europa de groei 
stagneert dient men over de landsgrenzen heen te kijken. 
Voor het solar-gebeuren waarin wij actief zijn is dat zeer ze-
ker het geval, vooral in het Caribisch gebied waar energie 
prijzig is terwijl de zon altijd schijnt. De infrastructuur voor de 
aanvoer van vracht over zee of door de lucht is er. Met een 
goed plan zijn de mogelijkheden op de Zuid-Amerikaanse 
markt gigantisch. Free Zone Aruba is een goede zakenpart-
ner. Ze behandelen elke aanvraag discreet, professioneel en 
met grote vakkennis.”

FZA-directeur Peterson

Vrije zone 
is spring-
plank

I: www.freezonearuba.com

Directeur Greg Peterson van Free Zone Aruba.
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Met airport
de boer op
De Luchthaven Schiphol wordt bij de conferentie Europe 
meets the Americas op het allerhoogste niveau vertegen-
woordigd. President-directeur Jos Nijhuis van de Schiphol 
Group komt begin mei speciaal voor de conferentie naar 
Aruba. Ter voorbereiding daarop voerden premier Mike 
Eman en minister Mike de Meza enkele weken geleden 
overleg met vicepresident Ad Rutten over de mogelijkheden 
de succesvolle samenwerking van de Aruba Airport Au-
thority (AAA) en de Schiphol-groep verder uit te bouwen. 
Bijvoorbeeld door de opgedane kennis en ervaring te ex-
porteren naar landen in de regio. Reina Beatrix kan daar-
bij worden ingezet als showcase voor luchthavens in de 
Cariben en op het Zuid-Amerikaanse continent die zowel 
qua infrastructuur als management toe zijn aan upgrading. 
Het partnership tussen de AAA en Schiphol heeft er toe 
geleid dat Reina Beatrix niet alleen winstgevend is maar 
ook de ene na de andere prestigieuze internationale award 
wint. Er bestaat in verschillende landen concrete belang-
stelling voor het Arubaanse model. Gedacht wordt aan 
de vorming van een consortium dat actief knowhow aan-
biedt maar dat desgewenst ook uitvoerende werkzaam-
heden tot en met de bouw kan verrichten waarbij Aruba 
als uitvalsbasis wordt benut. Tevens is gesproken over het 
voornemen om net als voor de Amerikavluchten ook voor 
de Europavluchten een preclearance service op Reina 
Beatrix te introduceren. Vertrekkende passagiers zouden 
dan al op Aruba het zogeheten Schengengebied betreden 
en dus bij aankomst op Schiphol niet meer onderworpen 
worden aan (tijdrovende) controles. Als eerste stap wordt 
gewerkt aan een pilot om automatische paspoortcontrole 
in te voeren. Bedoeling is om begin mei een eerste ‘pa-
spoortpoort’ in gebruik te nemen zodat de deelnemers 
aan Europe meets the Americas meteen bij al aankomst 
het eerste voordeel van Aruba als gateway in de praktijk 
gebracht zien worden. Schiphol heeft reeds ervaring met 
het systeem en is bereid de kennis met de Arubaanse 
luchthaven te delen.
Premier Eman toonde zich na afloop van de bespreking 
zeer tevreden. 
,,Wij zien beide goede mogelijkheden om het succes van 
ons samenwerkingsmodel uit te bouwen en commercieel 
te benutten. Er is in de regio grote behoefte aan de kennis 
en ervaring die wij gezamenlijk met Reina Beatrix hebben 

ontwikkeld. Ik zie de aankondiging dat de CEO van Schiphol 
naar de conferentie komt als een bevestiging dat de toege-
voegde waarde van Aruba als partner in het Koninkrijk steeds 
meer wordt herkend en erkend.”

Vicepresident Ad Rutten van Schiphol: Luchthaven Reina 
Beatrix is een showcase voor de regio.

De betrokkenheid van Schiphol is goed zichtbaar op Reina Beatrix.
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Crisistijd of niet: Luchthaven Reina Beatrix 
brak in december een record door de miljo-
enste passagier van het jaar te verwelkomen. 
Een mijlpaal die de bekroning vormde van een 
goed jaar met een groei in passagiersaantal-
len van tegen de vier procent. Alles wijst er op 
dat 2013 een nieuw record gaat brengen.  Het 
succes is mede te danken aan de investerin-
gen die de afgelopen vijftien jaar  zijn gedaan 
in de faciliteiten. De grootschalige verbouwin-
gen zijn achter de rug, het gaat nu vooral om 
de finishing touch. Zo is vorig jaar aandacht 
besteed aan kunst en muziek in de gangen, 
is een beeldentuin aangelegd, zijn er nieuwe 
restaurants en winkels gekomen en onderg-
ing het complex zowel van binnen als van 
buiten een facelift. De gedachte daarachter 
is reizigers een prettige ervaring te geven als 
ze na een lange reis op Aruba aankomen of 
wachten voor vertrek. ,,Onze gasten moeten 
zich welkom voelen, vanaf de eerste minuut,” 
aldus luchthavendirecteur Peter Steinmetz. De 
inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven 
want Reina Beatrix is onlangs uitgeroepen tot 
de winnaar van de Routes Airport Marketing 
Awards in de categorie tot vier miljoen passa-
giers. Steinmetz is trots op de erkenning. ,,Deze 
prijs gaat echt ergens over want de partners uit 
de luchtvaartindustrie kennen hem toe.”  Van 
achteroverleunen is echter geen sprake. Er zijn 
projecten gaande om de luchthaven uit te bre-
iden, zowel voor grote straalvliegtuigen als voor 
kleine privétoestellen. ,,Op dit moment hebben 
we een knelpunt met de privévliegtuigen. Dat 
gaan we aanpakken door het platform uit te 
breiden met 21.000 vierkante meter. Daarmee 
wordt de parkeercapaciteit bijna verdubbeld.” 
Er is grote behoefte aan extra parkeerplaatsen. 
Het afgelopen jaar is het verschillende keren 
voorgekomen dat privévliegtuigen niet kon-
den landen op Aruba omdat er onvoldoende 
parkeerruimte was. Ook komen er twee start/
landingsbanen en een extra taxibaan speciaal 

Reina Beatrix 
breekt record

voor kleine toestellen. Daarnaast voorziet het project in een heliport zodat 
helikopters kunnen landen en vertrekken zonder het overige luchtverkeer te 
hinderen. Reina Beatrix draagt ook bij aan het duurzaamheidsbeleid van de 
regering. Er wordt LED-verlichting toegepast en het parkeerterrein voor de 
terminal wordt overkapt en van zonnepanelen voorzien. Steinmetz bevestigt 
dat er besprekingen gaande zijn met luchtvaartmaatschappijen die Aruba wil-
len gaan gebruiken als hub. ,,Wij willen transitpassagiers uiteraard ook vol-
doende service kunnen bieden.” Vandaar dat er wordt geïnvesteerd in appa-
ratuur voor het doorlichten van bagage. >>
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Die is er al wel maar passagiers op weg naar een an-
dere bestemming met een overstap op Aruba moeten om 
veiligheidsredenen hun bagage ophalen en nogmaals in-
checken. Met de nieuwe apparatuur hoeft dat niet meer. Zo 
wordt het transitpassagiers gemakkelijker gemaakt terwijl 
wel aan de internationale regelgeving wordt voldaan. Als het 
een beetje meezit kunnen de deelnemers aan de conferentie 
Europe meets the Americas als eerste gebruik maken van 
een nieuwe volautomatische manier van paspoortcontrole 
op Reina Beatrix. Het staat al lange tijd op de agenda van 
de Arubaanse regering om net als voor de Verenigde Staten 
ook preclearance faciliteiten te kunnen bieden aan reizigers 
naar Europa. Het grote voordeel daarvan is dat al voor vertrek 
van Aruba aan alle douane- en immigratieformaliteiten wordt 
voldaan waardoor reizigers na de landing op bijvoorbeeld 
Schiphol meteen kunnen doorlopen zonder verdere con-
troles. Dit werkt tijdbesparend en is vooral van belang voor 
zakelijke reizigers omdat het de gatewayfunctie van Aruba 
tussen Europa en Latijns-Amerika versterkt. Het plan heeft 
de steun van Schiphol dat samen met de AAA het manage-
ment voert over luchthaven Reina Beatrix. De invoering is 
echter complex vanwege internationale regelgeving. Om die 
reden wordt, net zoals destijds bij de samenwerking met de 
Verenigde Staten, gekozen voor een gefaseerde invoering. 
De eerste fase omvat de elektronische paspoortcontrole. Zo 
blijft Rein Beatrix druk bezig om het de passagiers naar de 
zin te maken: ,,Die doen hier hun eerste en laatste indruk op 
van Aruba dus die moeten goed zijn”, aldus pr-functionaris 
Hendrik Croes.

Directeur Peter Steinmetz van Reina Beatrix.
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De introductie op luchthaven Reina Beatrix van een preclear-
ance service voor vluchten naar Europa is een stap dichterbij. 
De gezamenlijke werkgroep die in het najaar door de reger-
ingen van Aruba en Nederland is ingesteld heeft een positief 
advies uitgebracht.
De grens van het Schengengebied wordt feitelijk verlegd naar 
Aruba. Daardoor wordt het mogelijk om - net als nu al het 
geval is met de vluchten naar de Verenigde Staten - op Reina 
Beatrix passagiers met een bestemming in de Europese Unie 
‘te clearen’ zodat hun vlucht bij aankomst als een binnen-
landse vlucht wordt afgehandeld en men zonder verdere tij-
drovende controle de luchthaven kan verlaten.
De preclearance service voor Europavluchten wordt gefas-
eerd ingevoerd. Begonnen wordt met de persoonscontrole 
(immigratie), in een tweede fase volgt de preclearance van 
bagage. Bedoeling is om de paspoortcontrole volledig te au-
tomatiseren. Houders van een biometrisch paspoort hoeven 
straks hun paspoort alleen nog maar voor een schermpje te 
houden en kunnen dan doorlopen tenzij hun identiteit vragen 
oproept. Dan komt er alsnog een immigratiebeambte aan te 
pas. Er wordt naar gestreefd om begin mei bij wijze van pilot 
een poortje op de luchthaven te installeren. Uiteindelijk zal ook 
het incheckproces worden geïntegreerd met het systeem.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie toonde 
zich in een gesprek met premier Mike Eman verheugd over 
de voortgang die de werkgroep heeft gemaakt. De bewinds-
man was vanaf het begin enthousiast over het project en 
heeft zich er ook persoonlijk voor ingezet om zijn collega’s uit 
de andere EU-landen warm te maken voor het idee. Van de 
zijde van Brussel kan op alle medewerking worden gerekend.
,,Preclearance voor Europavluchten betekent een belangrijke 
bijdrage aan de versterking van het concept Gateway Aruba. 
Wij hebben het met de Amerikavluchten gezien. Reizigers uit 
Zuid-Amerika kiezen er bewust voor via Aruba naar de VS te 
vliegen omdat zij zo de lange wachtrijen op het vliegveld van 
Miami kunnen ontwijken. Clearing voor vertrek wordt door de 
mensen als veel minder belastend ervaren dan na een lange 
vlucht”, aldus premier Eman.
Het preclearance project komt voort uit het samenwerking-
sprotocol dat Nederland en Aruba in 2010 hebben getekend. 
Daarin is vastgelegd dat beide landen samen optrekken om 
elkaar op basis van het win-win principe te versterken, onder 
meer door het stimuleren van de economie. Ook Nederland 
profiteert ervan als de EU-grens op Reina Beatrix komt te lig-
gen. Meer passagiers uit en naar Latijns-Amerika zullen, zo is 
de verwachting, via Schiphol naar Europa reizen.

Directeur Migratiebeleid Harke Heida van het ministerie van Veiligheid en Justitie en commissievoorzitter Hans Gerritsen informeerden 
premier Mike Eman en minister Mike de Meza onlangs over de voortgang van het preclearance project.

Groen licht
preclearance

Directeur Peter Steinmetz van Reina Beatrix.
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,,Wij volgen de ontwikkelingen in de wereld van 
de telecommunicatie op de voet. Een maand of 
zes nadat de grote landen iets nieuws hebben 
geïntroduceerd hebben wij het ook. Dan zijn de 
kinderziektes eruit en kunnen wij zonder prob-
lemen de vernieuwingen doorvoeren.”
Roland Croes is directeur van telecombed-
rijf Setar. De voormalige overheidsnv is pre-
cies tien jaar geleden geprivatiseerd en Croes 
is trots op wat in die periode tot stand is ge-
bracht. ,,We zijn koploper in de regio als het 
gaat om de kwaliteit van de telecommunica-
tie. En met onze tarieven behoren we zeker 
niet bij de duurste.” Setar investeert enorme 
bedragen in zijn netwerken om de klanten op 
de beste manier van dienst te zijn. Onlangs 
werd de eerste onderzeese kabel aangesloten 
die Aruba verbindt met de rest van de wereld. 
Het project bestaat in totaal uit vier kabels en 
is aan het einde van dit jaar klaar. ,,We hebben 
gekozen voor meerdere routes. Als er ergens 
iets niet goed gaat hebben we altijd de zeker-
heid van alternatieve routes”, legt Croes uit. 
,,Met de onderzeese verbinding is Aruba let-
terlijk gekoppeld aan alle netwerken in de rest 
van de wereld. 
Daarmee hebben we een bedrijfzekere infra-
structuur die klaar is voor alle vernieuwingen 
die eraan zitten te komen.”
Zo worden alle bedrijven die klant zijn bij Setar 
binnenkort aangesloten op het glasvezelnet. 
,,De meeste hotels hebben wij al van glasvezel 
voorzien. Daar is de behoefte het grootst, 
gezien de enorme hoeveelheid telefoon- en in-
ternetverkeer”, aldus Croes. Natuurlijk biedt zijn 
bedrijf de zakelijke klant alles wat nodig is op 
het gebied van telefoon en dataverkeer. ,,Tele-

Setar-directeur Croes

fooncentrales, vaste en mobiele toestellen, videocalling, mobiele televisie, 
wireless broadband en wat al niet meer. Uiteraard hebben we de nieuwste 
modellen mobiele telefoons. Klanten kunnen ook verzekerd zijn van de after-
salesservice van hoog niveau, inclusief een snelle respons.” 
Gevraagd naar de plannen voor de toekomst geeft Croes aan dat de afne-
mers die bepalen: ,,Wij volgen hun wensen op de voet. De klanten willen 
de grootst mogelijke snelheid en capaciteit. Binnenkort komen wij dus met 
4G-internet.”

Klaar voor 4G
en glasvezel
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Aruba heeft niet de pretentie de Rotterdamse haven naar de kroon 
te steken maar met de aangekondigde bouw van een geheel nieuwe 
goederenhaven die wordt toegerust met de modernste overslagfacilit-
eiten versterkt het eiland wel zijn functie als gateway voor het contai-
nervervoer in de regio. Een positie waarmee de in Rotterdam actieve 
rederijen overigens wel hun voordeel kunnen doen.
De meeste havenactiviteiten vinden nu nog plaats rond de Paarden-
baai, in het hartje van Oranjestad. Daar lossen de grote container-
schepen hun lading maar meren ook kastelen van cruiseschepen aan. 
Die zitten elkaar letterlijk steeds vaker in het vaarwater. Voor beide sec-
toren wordt de komende jaren op een forse groei gerekend. Onlangs is 
een begin gemaakt met de openbare aanbesteding voor de bouw van 
een containerhaven in Barcadera, een stuk oostelijker op het eiland 
en ver van het drukke stadsverkeer. Op die plek is al een bescheiden 
haven waar de barkjes uit Zuid-Amerika afmeren met hun groenten en 
fruit. Deze haven wordt uitgebreid om plaats te bieden aan container-
schepen, een project waarvoor ruim 62 miljoen dollar is uitgetrokken. 
Aruba wordt wekelijks bezocht door schepen uit Miami, Rotterdam 
en andere grote zeehavens. Samen brengen die jaarlijks ongeveer 
170.000 containers naar Aruba, met alles wat de ruim 105.000 inwon-
ers en anderhalf miljoen toeristen nodig hebben. Maar de verwachte 
groei komt vooral uit de overslag: Grote containerschepen lossen hun 
lading die vervolgens door schepen die geschikt zijn voor de kleinere 
havens verder over de regio wordt gedistribueerd. In combinatie met 
de Vrije Zone draagt de nieuwe haven een flinke steen bij aan de ver-
dere uitbouw van het concept Gateway Aruba.
Het verplaatsen van de goederenactiviteiten schept extra ruimte voor 

de ontvangst van cruiseschepen. Dat is hard nodig 
want nu kunnen er maar drie grote en twee kleinere 
cruiseschepen tegelijk aan de kade liggen. Dat uit-
breiding geen overbodige luxe is toont de bezett-
ingsgraad over de maand januari aan. Die lag dicht 
tegen de honderd procent. De huidige havenfacilit-
eiten stammen uit de jaren vijftig. Toen kwamen de 
eerste cruisetoeristen naar Aruba met de Liberator, 
een schip dat vracht en passagiers combineerde. 
Als de containerhaven over twee verhuisd is komt er 
een lange strook grond vrij tussen het centrum van 
Oranjestad en de strandhotels. Die wordt benut voor 
de aanleg van een jachthaven en de bouw van  luxe 
condominiums en uitgaansgelegenheden zoals een 
amfitheater en cafés.

Containerhaven 
krijgt de ruimte
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,,In het hedendaagse zakenleven gaat het vooral om con-
nectiviteit. Waar kom je de juiste mensen tegen om zaken 
mee te doen? Voor Aruba liggen er mooie mogelijkheden om 
daar een rol bij te spelen.” Aan het woord is Wiebe de Boer, 
ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Pana-
ma. ,,Eind 2011 ben ik met twee koffers in de hand hier naar 
toe gekomen met de opdracht een ambassade te openen. 
Er was tot dan alleen een klein handelskantoortje. Dat heb-
ben wij uitgebouwd tot een volwaardige ambassade met zes 
vaste medewerkers en bijna altijd wel een of twee stagiairs. 
Onze focus ligt op economische diplomatie, daar zijn wij het 
grootste deel van onze tijd mee bezig. Wij doen uiteraard ook 
consulaire dingen en politieke zaken plus wat kleine projecten, 
onder meer tegen kinderarbeid. Dat doen we samen met de 
werkgeversvereniging.” ,,De Panamese regering, instellingen 
en bedrijven hebben onze komst verwelkomd. Ik kan niet 
anders zeggen dan dat de samenwerking uitstekend is. De 
Panamese  regering heeft besloten zelf ook een ambassade 
in Nederland te openen. Dat betekent dat wij op het hoogste 
niveau diplomatieke relaties onderhouden. Het is voor beide 
kanten een beetje een inhaalslag. Dit land groeit al jarenlang 
met 10 procent per jaar en de vooruitzichten zijn zeer gunstig. 
Panama moderniseert in hoog tempo, er worden enorme in-
vesteringen gedaan in de infrastructuur. Naast de verbreding 
van het Panamakanaal die in 2015 klaar moet zijn wordt er 
een metro aangelegd, wordt er gewerkt aan uitbreiding van de 

havens en het wegennet”, aldus De Boer die eerder plaatsver-
vangend chef de poste in Chili was. ,,Vanuit onze ambassade 
zien wij Panama zich ontwikkelen tot een dominante hub in de 
regio. Door het kanaal komen er een heleboel schepen langs, 
dat worden er met de verbreding alleen maar meer. Het land 
heeft nu al de twee grootste containerhavens van de regio. 
Die gaan de komende jaren flink groeien. De maritieme sector 
met daarachter transport en logistiek gaat een grote vlucht 
nemen. Je ziet ook dat het netwerk van luchtvaartmaatschap-
pij Copa zich snel uitbreidt. Copa heeft een directe vlucht naar 
Aruba, dat is zakelijk gezien ontzettend belangrijk.” De Pana-
mezen zijn bekend met Aruba. ,, De meesten kennen Aruba 
als een exotische vakantiebestemming maar ook het zaken-
leven is bekend met Aruba. Het eiland heeft hier een goede 
reputatie. De economieën zijn enigszins vergelijkbaar. Beide 
landen produceren zelf niet zo veel, zij hebben alle twee vooral 
een diensteneconomie en hebben elkaar op dat vlak wat te 
bieden. Voor Panama is de kennis en ervaring die Aruba heeft 
op het gebied van toerisme interessant. Andersom biedt de 
free trade zone Colon kansen voor Aruba. De freezone heeft 
een omzet van 20 miljard dollar en groeit hard. Het ontwikkelt 
zich tot het inkoopcentrum voor het midden- en kleinbedrijf 
in het Caribisch gebied en de oostkust van Latijns-Amerika. 
Waar landen voorheen hun inkopen vooral in Miami deden 
doen ze ze dat meer en meer in Panama. Volgens mij liggen er 
goede kansen voor de vrije zone op Aruba om nauwer samen 

Ambassadeur De Boer

Volop kansen in Panama
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te werken met die in Panama.”
,,Er ligt sowieso een enorm potentieel aan samenwerk-
ingsmogelijkheden tussen Aruba en Panama. Ik denk dat het 
gatewayconcept dat Aruba neerlegt met de conferentie Eu-
rope meets the Americas heel interessant is voor de Paname-
zen. Zij kunnen er Europese bedrijven ontmoeten en connec-
ties leggen.  Er komt binnenkort een vrijhandelsverdrag met 
de EU maar voor Panamese bedrijven ligt Europa ver weg en 
dan kan Aruba een mooie springplank zijn. Daar liggen mo-
gelijkheden. Wij zijn op dit moment samen met Aruba bezig 
met de voorbereidingen voor een roadshow als aanloop naar 
de conferentie. Wij hebben dat besproken met het ministerie 
van Handel en daaruit is voortgekomen dat we de roadshow 
met zijn drieën organiseren. Panama heeft goede ervaringen 
met een handelsmissie twee jaar geleden naar Aruba. Een 
ander sterk punt is de kwaliteit van de zakelijke dienstverlen-
ers op Aruba. Dat sluit goed aan bij de ontwikkelingen van dit 
moment in Panama.” Ambassadeur De Boer ziet Aruba ook 
als een geschikte voorpost voor Nederlandse bedrijven die 

hun ogen richten op Latijns-Amerika. ,,Ik kan mij heel goed 
voorstellen dat het voor bedrijven nuttig kan zijn eerst voet 
aan wal te zetten op bekend terrein om van daaruit mark-
ten te benaderen. Aruba heeft een kwalitatief hoogwaardig 
vliegveld met goede verbindingen in de regio. Venezuela en 
Colombia liggen dichtbij, Panama is slechts 2 uur vliegen. Het 
is toch gemakkelijker om vanuit Aruba zaken te doen in die 
landen dan wanneer je dat vanuit Nederland moet doen. Een 
bedrijf dat service wil bieden bij geleverde producten zet zijn 
voorraad onderdelen waarschijnlijk liever op Aruba dan bi-
jvoorbeeld in Venezuela.” De opening van een ambassade is 
niet het enige signaal dat Nederland Panama heeft ‘ontdekt’. 
,,In de haven en het kanaal varen Nederlandse sleepboten. 
Het kanaal wordt uitgebaggerd met schepen die in Nederland 
zijn gebouwd. Ballast Nedam heeft in de baai van Panama-
City een kunstmatig eiland aangelegd voor de bouw van luxe 
woningen. Heineken heeft hier een grote brouwerij en de KLM 
heeft een dagelijkse vlucht op Amsterdam. Er zijn nog veel 
meer mogelijkheden om aan te sluiten op het economisch 
succes van Panama. Voor ons en daar bedoel ik ook Aruba 
mee liggen er volop kansen om hier veel business te doen.”

Panama in 2012
Inwoners 3,5 miljoen
GDP 55,8 milj. Usd
Begrotingstekort 2,9%
Inflatie 6,1%
Economische groei 8,5%
Diensten 79,4%
Industrie 16,8%
Landbouw 3,8%
Werkloosheid 4,4%
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18 maart is sinds 1986 voor de Arubanen een natio-
nale feestdag. Op die datum verwierf Aruba, tot dan 
deel uitmakend van de Nederlandse Antillen, de Sta-
tus Aparte en werd het een autonoom land binnen het 
Koninkrijk. Sindsdien wordt   Dia di Himno y Bandera 
oftewel de dag van het volkslied en de vlag uitbundig 
gevierd. Ondanks de wereldwijde crisis was er dit jaar 
alle reden toe om er een groot feest van te maken: De 
economie groeit met 5%, het centrum van Oranjestad 
ondergaat een metamorfose, wijken worden in hoog 
tempo opgeknapt, er is een collectieve pensioenre-
geling ingevoerd, de tarieven voor water en elektriciteit 
zijn verlaagd en Aruba weet de ogen van de wereld 
op zich gericht vanwege de ambitie het eerste land ter 
wereld te zijn dat in 2020 een volledig duurzame econ-
omie heeft. Ook de Arubanen die in Nederland wonen 
worden bij de viering van Arubadag betrokken. Dit jaar 
werden zij - traditiegetrouw op de eerste zondag na 18 
maart - in de HomeBoxx in Nieuwegein vermaakt door 
een keur aan artiesten die speciaal voor het evenement 
waren ingevlogen.

Dia di Himno y Bandera

Eenmaal op het podium kon minister Ronald Plasterk van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties niet achterblijven bij premier Mike Eman, 

minister Mike de Meza (links) en gevolmachtigde minister Edwin Abath.
Monica Pulido opende, begeleid door 

Brian van Putten, de Arubadagviering 

met het volkslied Aruba Dushi Tera.
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Alain Clark zong uiteraard 
samen met vader Dane de 
hit Father and Friend.

De jongste artiest, de 10-jarige Gilbert-Jan van 

Gaalen, trad met zijn grootvader Alwin Toppen-

berg en het trio Huasteca op.

Tante Es, het alter ego van entertainer Jörgen Raymann, interviewde 
premier Mike Eman vanwege Arubadag. Raymann komt graag op 
Aruba. Bij een ontmoeting die hij onlangs had met de premier volgde 
spontaan de uitnodiging voor een optreden in de late night show 
Raymann is laat. Wie de uitzending heeft gemist kan deze terugzien 
via: www.zoraymann.ntr.nl
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,,Ik heb het zelf zien gebeuren: Een aantal ceo’s van Neder-
landse bedrijven had tijdens de handelsmissie naar Brazilië 
een gesprek met Petrobras, een van de grootste bedrijven 
van de wereld. Ze waren nog niet eerder op zo’n hoog niveau 
ontvangen. Minister-president Mike Eman ging mee. Hij 
opende het gesprek in het Portugees en meteen was het ijs 
gebroken. De waarde daarvan kun je niet in geld uitdrukken. 
Het is onbetaalbaar als je zo kunt binnenkomen. Het werkte 
hartstikke goed, het maakt meteen duidelijk waar onze ge-
meenschappelijke kansen liggen.” 
Voorzitter Hans Biesheuvel van Koninklijke Vereniging MKB-
Nederland ziet in Aruba een partner voor het Nederlandse 

bedrijfsleven dat naar groeimarkten in Latijns-Amerika lonkt. 
,,Ik had Mike Eman al wel een paar keer gesproken maar ti-
jdens de handelsmissie naar Brazilië zijn wij een volle week 
met elkaar opgetrokken. Wij waren er met Nederlandse 
ondernemers en kennisinstellingen zoals universiteiten. Het 
viel samen met het bezoek van prins Willem-Alexander en 
prinses Máxima. Omdat ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
vertegenwoordigd waren was het een echte Koninkrijksdel-
egatie.”
,,De betrokkenheid van het Caribische deel van het Koninkrijk 
gaf de missie een heel goed tintje. Mike Eman spreekt de taal 
en voelt de cultuur goed aan, dat helpt enorm. Hij had sowi-

IJsbreker 
in de tropen

MKB-voorzitter Biesheuvel
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eso een geweldige entree met de aankondiging dat er een di-
recte vlucht gaat komen tussen São Paulo en Aruba. Boven-
dien had hij een paar fantastische danseressen meegenomen 
naar de grote ontvangst. Ik merkte aan de Brazilianen dat dat 
heel goed viel. Je moet ook wel iets aparts te bieden hebben 
wil je indruk maken. Anders ben je een van de vele buiten-
landse delegaties.”
Biesheuvel en Eman hebben uitvoerig gesproken over het 
concept Gateway Aruba.   ,,De komende jaren zal de econo-
mische groei in Nederland en Europa niet uitbundig zijn. Ik 
ben afgelopen week nog bij de OESO geweest: Als wij een 
groei van 1 à 1,5 procent realiseren is het veel. Dat is onvol-
doende om de Nederlandse economie weer goed op gang te 
krijgen. Wij moeten voor onze export dus over de grenzen van 
Europa kijken. In Zuid-Amerika met landen als Chili, Brazilië 
en Colombia ligt de groei veel hoger. Wij moeten er alles aan 
doen om daar bij aan te haken. Als wij dat samen met Aruba 
kunnen doen kan dat extra kansen bieden. Ik ben in Brazilië 
Nederlandse bedrijven tegengekomen die geen handelsmis-
sie nodig hebben want die vinden hun weg zelf wel maar veel 
ondernemers zullen dat niet aandurven. Die kunnen baat 
hebben bij het gatewayconcept van Aruba.”
De MKB-voorzitter komt dan ook graag met een aantal van 
zijn leden in mei naar Aruba om deel te nemen aan de con-
ferentie Europe meets the Americas. ,,Ik zie dat als een fact-
findingsmissie. Wij moeten daar de kansen inventariseren 
die we gezamenlijk kunnen creëren. Aruba moet heel scherp 
definiëren waar zijn toegevoegde waarde ligt. Ik ga mijn best 
doen ondernemers mee te nemen om hen te laten vertellen 
waar zij behoefte aan hebben. Op grond daarvan kunnen wij 
plannen maken om concrete resultaten te realiseren. Van be-
lang is dat wij vraaggestuurd te werk gaan.”
Biesheuvel heeft wel een idee wat Aruba voor zijn achterban 
kan betekenen. ,,De stap vanuit Nederland naar bijvoorbeeld 
Brazilië is best groot. Niet alleen in afstand maar ook qua cul-
tuur, de taal en de manier van zakendoen. Ik heb gemerkt 

dat de Arubanen daar een sterk ontwikkeld gevoel voor heb-
ben. Die weten hoe je het moet aanpakken, waar je op moet 
letten. Bij een hub denk je al gauw in logistieke termen, aan 
een haven en een vliegveld. Daar liggen voor Aruba ook mo-
gelijkheden maar ik zie vooral veel in de netwerkfunctie, het 
begeleiden van Nederlandse bedrijven zodat deze goed voor-
bereid de markt op kunnen. Ook matchmaken, het bij elkaar 
brengen van ondernemers kan de kracht van Aruba zijn waar-
mee voor Nederlandse bedrijven veel winst is te behalen.”
,,In Brazilië liggen grote kansen voor het Nederlandse bed-
rijfsleven. Daar is al een enorme Holland-branding gereali-
seerd. De mogelijkheden zijn heel divers, van infrastructuur 
tot appels, peren en stieren. Wij zijn daar in concurrentie met 
landen als Duitsland, de Verenigde de Staten en Mexico. Dan 
is het een voordeel dat wij een Koninkrijk zijn en met Aruba 
een vooruitgeschoven post hebben, op maar dertig minuten 
vliegen van de Zuid-Amerikaanse kust. Dan kun je sneller rea-
geren dan vanuit Nederland. TNO is daarvan een goed voor-
beeld. Dat heeft een vestiging op Aruba geopend omdat men 
van daaruit sneller Zuid-Amerika kan binnenkomen dan vanuit 
Delft. Ik kan mij heel goed voorstellen dat andere Nederlandse 
bedrijven zich bij het initiatief van TNO aansluiten.”
Op Aruba is wel een Europahuis maar nog geen Hollandhuis: 
,,Mike Eman heeft de wens neergelegd dat wij een MKB-kan-
toor openen in Oranjestad. Hij wees er op dat we dat in Ned-
erland doen in de regio en dat wij ook een kantoor in Brussel 
hebben. Waarom dan niet op Aruba, vroeg hij. Ik begrijp het 
idee en het spreekt mij aan maar laten we eerst de conferentie 
doen en daarna nadenken over vervolgstappen. Een MKB-
loket zou er daar een van kunnen zijn maar wij moeten eerst 
voldoende vaste grond onder de voeten voelen. Ik heb hier 
intern al wel aanmeldingen gehad van medewerkers die er 
heel graag naar toe willen”, aldus de MKB-voorzitter lachend. 
Voor Hans Biesheuvel betekent de deelname aan Europe 
meets the Americas de eerste kennismaking met Aruba. ,,Ik 
heb er zin in.”



24

Overal moeten overheden bijspringen om ban-
ken overeind te houden maar de financiële sec-
tor op Aruba slaat zich zonder staatssteun prima 
door de wereldwijde crisis heen.
Terug naar januari 1988: Aruba staat aan de 
vooravond van een economische explosie. De 
regering heeft ingezet op de ontwikkeling van 
het toerisme als speerpunt van de economie. 
Wereldwijd zit het toerisme in de lift en de witte 
stranden en de azuurblauwe zee van Aruba heb-
ben nauwelijks promotie nodig. Investeerders 
staan te dringen om hun geld in een van de vele 
hotelprojecten te steken. De regering besluit om 
samen met enkele private partijen de Arubaanse 
Investeringsbank (AIB) op te richten om de ambi-
ties in goede banen te leiden. ,,Eigenlijk waren wij 
het eerste public-private-partnership op Aruba”, 
stelt directeur Frendsel Giel. In die eerste jaren 
legde de AIB zich vooral toe op investeringen. 
Later was dat niet meer zo hard nodig omdat 
de commerciële banken intussen over voldo-
ende kapitaal beschikten om die rol te vervul-
len. Gezien de vergaarde kennis en ervaring op 
financieel gebied lag het voor de hand dat de 
AIB zijn activiteiten uitbreidde met financiële di-
enstverlening. Een derde tak volgde al snel in de 
vorm van het beheren van projecten. Vandaag 
de dag biedt de inmiddels tot AIB Bank omge-
doopte investeringsbank een breed scala aan di-
ensten op het gebied van financiën, economie en 
management. ,,Wij zijn een soort hybride”, aldus 
Giel. ,,Aan de ene kant hebben wij een adviser-
ende rol bij de verantwoorde ontwikkeling van dit 
mooie eiland. Aan de andere kant hebben we 
een heel concrete functie om projecten op de 
rails te zetten.” Bedrijven kunnen nog altijd aank-
loppen voor een krediet. ,,Wij toetsen wel eerst 
of er een goed plan achter steekt dat past in de 
Arubaanse context”, aldus Giel. ,,Ook beheren 
we nog steeds een aantal projecten die met geld 
van het Arubaanse ontwikkelingsfonds worden 

uitgevoerd.” Dat laatste is echter een aflopende zaak want binnen afzien-
bare tijd is die pot leeg. Voor de AIB Bank reden om over de eigen functie 
na te denken en een strategie voor de toekomst te ontwikkelen. 
,,Wij hebben gekozen om ons meer dan voorheen toe te leggen op fi-
nanciële dienstverlening, ook voor internationaal opererende bedrijven. 
Daar zijn we goed in”, zegt Giel die aangeeft dat de AIB Bank niet alleen 
beleggingen op Aruba organiseert maar ook in Latijns-Amerika. ,,Bedri-
jven die hun geld op Aruba willen beleggen kunnen bij ons terecht maar 
ook Europese bedrijven die zich op Aruba of in Latijns-Amerika willen 
vestigen kunnen we met raad en daad bijstaan. Wij hebben uitstekende 
internationale contacten, onder meer met gerenommeerde bedrijven als 
Goldman Sachs wat ons een goede naam in de internationale financiële 
wereld heeft bezorgd. Aruba voldoet qua wet- en regelgeving aan de in-
ternationale normen dus ook wat dat betreft zijn investeringen bij ons in 
goede handen.”

Bankensector
gezond en sterk
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Het akkoord werd ondertekend door premier Mike Eman en minister van Financiën Mike de Meza namens Aruba en door de ministers 
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jeroen Dijsselbloem van Financiën namens Nederland.

,,Het Land Aruba geniet op financieel gebied een hoge 
mate van geloofwaardigheid op de binnenlandse en inter-
nationale markten zoals ook is vastgesteld door de kredi-
etbeoordelaars Fitch Ratings en Standard & Poor’s”, aldus 
een passage in de overeenkomst die Nederland en Aru-
ba vorige maand hebben ondertekend om voortaan sa-
men op te trekken op de kapitaalmarkt. Het akkoord stelt 
Aruba in staat de overheidsschuld te herfinancieren tegen 
dezelfde lage rente als Nederland. Op dit moment betaalt 
Aruba gemiddeld 4,6% interest. Dat kan dankzij de over-
eenkomst met tenminste 2% dalen. Het bedrag dat Aruba 
nu kwijt is aan rente kan daardoor op jaarbasis met 30 
miljoen worden gereduceerd. Kern van de overeenkomst 
is dat Nederland inschrijft op openbare aanbiedingen van 
obligatieleningen van Aruba waarbij de rente wordt gebas-
eerd op de gunstige interest die Nederland op de interna-
tionale markt zou kunnen verkrijgen. Het Nederlandse min-
isterie van Financiën zal inschrijvingen op obligatieleningen 
beoordelen aan de hand van de gebruikelijke internationaal 
gehanteerde criteria. Dat zijn dezelfde voorwaarden waara-
an Aruba thans ook al voldoet bij het zelfstandig aantrek-
ken van kapitaal op de internationale financiële markten. 
Als Aruba niet aan deze voorwaarden voldoet behoudt 
Nederland zich het recht voor om niet in te schrijven, zo is 
afgesproken. Het akkoord maakt het de Arubaanse reger-
ing mogelijk het begrotingstekort versneld terug te dringen. 
Bij zijn aantreden in oktober 2009 erfde het kabinet Mike 
Eman van de vorige regering een structureel oplopend be-

grotingstekort. Dat bedroeg toen maar liefst 400 miljoen gul-
den. Dankzij gerichte beleidsmaatregelen is het tekort in drie 
jaar teruggebracht tot 225 miljoen. Het kabinet streeft er naar 
in 2016/2017 een duurzaam begrotingsevenwicht te realiseren. 
,,Ik ben opnieuw onder de indruk van de voortvarende en en-
ergieke manier waarop minister-president Eman te werk gaat. 
Dat is de manier om welzijn en welvaart op het eiland te bren-
gen. Daarvoor is het nodig dat de overheidsfinanciën op orde 
zijn, de economie gaat groeien en buitenlandse investeerders 
vertrouwen hebben in wat er in het land gebeurt”, aldus min-
ister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-
srelaties die bij de ondertekening van het akkoord net als zijn 
collega-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn vertrou-
wen uitsprak in het financiële beleid van de Arubaanse regering.

Financieel geloofwaardig
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,,Aruba kan veel bijdragen aan duurzaamheid. Internationaal 
staat dit onderwerp hoog op de agenda dus er zijn volop mo-
gelijkheden. Met de keuze voor duurzaamheid onderscheidt 
Aruba zich van andere landen en dat trekt internationaal de 
aandacht.”
Voormalig minister-president van Nederland Jan Peter 
Balkenende juichte tijdens zijn bezoek aan Oranjestad de am-
bitie van Aruba toe om de rol van gateway tussen Europa en 
Latijns-Amerika op zich te nemen. ,,Je moet het wel goed 
aanpakken, anders kom je nergens.” Balkenende is als part-
ner van Ernst & Young nauw betrokken bij een grootschalig 
onderzoek waartoe de Arubaanse regering opdracht heeft 
gegeven. ,,Wij hebben onderzocht wat de behoeftes zijn in 
Latijns-Amerika en naar wat Europa te bieden heeft in de 
context dat Aruba daarbij een rol als hub kan spelen. Heel 
duidelijk kwam naar voren dat er een enorme behoefte aan 
kennis over duurzaamheid bestaat in Midden- en Zuid-Ameri-

ka. In Europa weet men daar veel van maar het is niet handig 
voor bedrijven om zelf de boer op te gaan om contacten te 
leggen.”
De conclusie van E&Y is dan ook dat Aruba zich kan ontwik-
kelen tot kenniscentrum voor duurzaamheid en handelscen-
trum voor groene producten. Daarvoor is het wel noodzakelijk 
dat een professionele, slagvaardige projectorganisatie wordt 
opgezet. Naast duurzaamheid zou ook kennis kunnen wor-
den ‘vermarket’ over toerisme en luchthavenmanagement. 
Balkenende adviseert de Arubaanse overheid om samen te 
werken met internationale kenniscentra en het bedrijfsleven. 
,,Dan kun je Aruba gebruiken als incubator voor nieuwe tech-
nologie en nieuwe toepassingen onderzoeken voor besta-
ande technologie.”
De oud-premier beschouwt de conferentie Europe meets the 
Americas als startpunt voor de nieuwe ontwikkelingen. ,,Het 
is lastig om nu al te concretiseren wat er allemaal uit zal ko-

Onderzoeker Balkenende

Aruba heeft
wat te bieden

Jan Peter Balkenende liet zich door premier Mike Eman rondleiden door het in aanbouw zijnde bestuursgebouw,
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Als dank voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Gateway Aruba werd onderzoeker Balkenende verrast met een schilderij van de jonge 
Arubaanse  kunstenaar Armando Goedgedrag.

men. De conferentie geeft Europese bedrijven de kans om op 
een locatie in een paar dagen tijd potentiële partners uit een 
groot aantal landen te ontmoeten. Aruba moet heel duidelijk 
zijn in de meerwaarde die het eiland heeft als gateway zodat 
bedrijven daar gretig gebruik van gaan maken.” 
Balkenende gaf tijdens zijn bezoek een lezing op de Universit-
eit van Aruba onder de titel ‘Nieuwe kansen na 10-10-10. Hoe 
nu verder?’. In een helder betoog combineerde Balkenende 
elementen uit de geschiedenis van het Koninkrijk met mon-
diale ontwikkelingen en de ambitie van de Arubaanse regering 
voor een duurzame en sociale samenleving. Hij benadrukte 
dat het Koninkrijk een lange geschiedenis heeft met mooie 
èn donkere hoofdstukken. ,,De slavernij mag nooit vergeten 
worden, ook die maakt deel van uit van onze gezamenlijke 
historie.”
,,Sinds het Statuut gaan we uit van eigen kracht in combina-
tie met saamhorigheid. In de afgelopen decennia hebben de 
Caribische delen van het Koninkrijk daar hun eigen keuzes in 
gemaakt, met Aruba voorop dat als eerste de Status Aparte 
verwierf”, aldus Balkenende die stelt dat 10 oktober 2010 
de -datum waarop ook Curaçao en Sint Maarten autonome 
landen binnen het Koninkrijk werden - niet moet worden be-
schouwd als een eindpunt van de bestuurlijke discussie over 
staatkundige structuren maar als impuls om te ontdekken 
waar de kracht ligt van de gemeenschappelijkheid. ,,Het gaat 
om het benutten van kansen, het ontdekken van wat je sa-

men kunt bereiken.” 
Volgens Balkenende zijn bestuurders over de hele wereld op 
zoek naar een rol die antwoord geeft op de uitdagingen van 
deze tijd. ,,Iedereen denkt na over de toekomst. Bedrijven 
doen dat, bestuurders doen dat en kenniscentra doen dat. 
Het allerbelangrijkste is dat ze daarin samenwerken. We noe-
men dat de triple helix. Innovatie komt op gang bij tripartiete 
samenwerking als het gaat om maatschappelijke vraagstuk-
ken. Vroeger ging de overheid daarover en dat leidde tot re-
gels maar niet tot oplossingen. Nu zien we dat samenwerk-
ing tussen besturen, bedrijven en kenniscentra leidt tot echte 
oplossingen voor de grote problemen. Landen die voor die 
benadering kiezen bruisen van energie, daar gebeurt van 
alles.”
De oud-premier is onder de indruk van de aanpak van het 
kabinet Mike Eman. ,,Aruba onderscheidt zich door de 
vruchten van de ontwikkeling te willen delen met de bevolk-
ing. Het laat zien dat duurzaamheid verder gaat dan het mi-
lieuvraagstuk. De mens moet centraal staan en dat zie ik op 
Aruba gebeuren. Hiermee zet dit kleine land het belangrijkste 
thema voor de toekomst op de kaart.” Balkenende en zijn 
team zullen op de conferentie Europe meets the Americas de 
uitkomsten presenteren van het onderzoek hoe het Neder-
landse bedrijfsleven met gebruikmaking van Aruba als spring-
plank kan profiteren van de economische bloei op het Zuid-
Amerikaanse continent.



Iedere ondernemer is ervan overtuigd: Wil je goed zaken doen 
dan moet je niet wachten tot de economie in Europa herstelt 
maar de focus richten op Latijns-Amerika. Dat continent ligt 
zowel fysiek als cultureel echter ver weg en is zo onmetelijk 
groot dat het lastig is te bepalen waar je aan land moet gaan. 
Waar liggen voor Aruba kansen om hier een rol bij te spelen 
en hoe kunnen die kansen het beste worden benut? Het ant-
woord op deze vragen staat te lezen in het rapport van Ernst 
& Young waarvan de uitkomsten worden gepresenteerd ti-
jdens de conferentie Europe meets the Americas.  
Een onderzoeksteam onder leiding van senior partner Jan Pe-
ter Balkenende heeft in opdracht van de regering van Aruba 
de potentie van Aruba om als economische gateway tussen 
beide markten te functioneren geanalyseerd  en gekeken in 
welke sectoren de meeste potentie is en welke rol Aruba hierin 
kan spelen.  
Senior-manager Caroline Rodenburg van E&Y lichtte on-
langs een tipje van de sluier op tijdens een bijeenkomst in 
Delft voor ondernemers en wetenschappers op het gebied 
van duurzaamheid. Een van de aansprekende adviezen uit 
het rapport is de ontwikkeling van een Green Zone (speciale 
economische zone) op Aruba om buitenlandse investeringen 
aan te trekken en de vestiging van het eerste Green World 
Trade Center ter wereld binnen de Green Zone. Hiermee 
maakt Aruba zijn rol als Green Gateway zichtbaar. ,,Daar moet 

Senior-manager Caroline Rodenburg van Ernst & Young.

Green World
Trade Center

alle bedrijvigheid die te maken heeft met duurzame ontwikkel-
ing een plekje vinden zodat er synergie gaat ontstaan”, aldus 
Rodenburg.
Behalve onderdak bieden aan bedrijven die zich bezighouden 
met de ontwikkeling van duurzame technologie en adviser-
ing zou de Green Zone kunnen  bestaan uit een green lab en 
testing park, een certificeringsinstituut, een green exhibition 
hall en convention centre, een business support centre, een 
green park voor duurzame landbouwproducten/methodiek-
en, een green opleidings- en trainingscentrum en een green 
incubator.
,,Met de ambitie om de economie in 2020 volledig te hebben 
verduurzaamd positioneert Aruba zich als een showcase sus-
tainable island. Door een Green Zone met een Green World 
Trade Center te ontwikkelen maakt Aruba dat zichtbaar aan 
de wereld. Tegelijkertijd biedt dat bedrijven een goede mo-
gelijkheid om Aruba als springplank te gebruiken naar Latijns-
Amerika”, aldus Caroline Rodenburg. Het E&Y-team heeft 
nog meer kansrijke sectoren geïdentificeerd. Wie wil weten 
welke dat zijn en hoe die succesvol kunnen worden bena-
derd doet er goed aan zich aan te melden voor Europe meets 
the Americas. Daar zal onderzoeksleider Balkenende met zijn 
team (Vernon Huerta en Caroline Rodenburg) de uitkomsten 
van het onderzoek presenteren.
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NCH-directeur Jan Siemons meldde premier Mike Eman dat de belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor Europe 
meets the Americas groot is.

Bedrijfsleven zoekt comfort
NCH-directeur Siemons

De belangstelling voor Europe meets the Americas is groot 
onder Nederlandse bedrijven. ,,Men is enthousiast. Er hebben 
zich zeer interessante bedrijven aangemeld”, zo vertelde al-
gemeen directeur Jan Siemons van het Nederlands Centrum 
voor Handelsbevordering (NCH) tijdens zijn ontmoeting in Den 
Haag met minister-president Mike Eman en minister Mike de 
Meza. Het NCH heeft van de Nederlandse regering het ver-
zoek gekregen om deelnemers te werven voor de conferentie. 
NCH is een belangrijke partner: Het is hét platform voor de 
24.000 Nederlandse ondernemingen die internationaal actief 
zijn of dat willen zijn. De organisatie streeft naar het tot stand 
brengen van zakelijke relaties tussen Nederland en buiten-
landse markten met als doel de internationale positie van het 
Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Zowel het concept 
Gateway Aruba als het initiatief voor de conferentie spreken 
directeur Siemons dan ook bijzonder aan. Een NCH-team was 
de afgelopen maanden druk doende bedrijven te benaderen 
om deze te informeren over het belang aan Europe meets 
the Americas deel te nemen. ,,Latijns-Amerika biedt grote 
kansen voor Europese bedrijven. Ze moeten die kant wel op 
kijken want daar is volop groei maar de stap is groot. De heel 
grote ondernemingen zetten die stap wel maar ik merk bij veel 

middelgrote bedrijven onzekerheid. Ze zijn onzeker vanwege 
de cultuurverschillen maar vinden het ook lastig een keuze te 
maken: Begin ik in Brazilië of toch eerst in Colombia? Voor 
die bedrijven kan Aruba een belangrijke rol spelen. Ze zijn op 
zoek naar comfort en dat is wat Aruba biedt. Deze bedrijven 
kunnen starten met een representative office op Aruba om 
vanuit een bekende, veilige en stabiele omgeving de landen in 
de regio te bewerken en gebruik te maken van de Arubaanse 
netwerken en kennis van de Zuid-Amerikaanse manier van 
zakendoen”, aldus Siemons. Hij is ervan overtuigd dat ook bij 
het Duitse en Britse bedrijfsleven interesse bestaat voor het 
concept Gateway Aruba. 
Premier Eman: ,,Het is fantastisch dat wij op de volle sup-
port van een organisatie als het NCH kunnen rekenen. Men 
gelooft in onze visie om Aruba als hub tussen Europa en 
Latijns-Amerika te positioneren en snapt precies waar onze 
toegevoegde waarde ligt. Op deze manier maken wij de 
meerwaarde van het partner zijn in het Koninkrijk steeds zich-
tbaarder. De samenwerking met het NCH eindigt niet na de 
conferentie, die is juist het startpunt van een duurzame relatie 
waarvan de Nederlandse en Arubaanse economie kunnen 
profiteren.”
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Het succes dat het Nederlandse bedrijfsleven in het Mid-
den-Oosten, Azië en Afrika heeft is geen garantie om ook in 
Zuid-Amerika verzekerd te zijn van goed gevulde orderpor-
tefeuilles. De omvang van het continent, de cultuur, de talen 
en het gebrek aan contacten maken het lastig om op het 
juiste moment op de juiste plek op de juiste manier de juiste 
propositie te doen. Dat concludeerde de delegatie die onder 
leiding van minister-president Mike Eman een ronde maakte 
langs ‘Hollands Glorie’ om in de aanloop naar de conferentie 
Europe meets the Americas een toelichting te geven op het 
concept Gateway Aruba.
,,Wij zijn een internationale aannemer. Wij werken globaal 
maar willen lokaal aanwezig zijn. Het is voor ons noodza-
kelijk dichtbij onze klanten te zitten. Twee jaar geleden heb-
ben wij een kantoor geopend in Panama. Wat wij merken is 
dat wij in Latijns-Amerika tegen cultuurverschillen aanlopen. 
Het aanbod van Aruba om bedrijven te helpen de vertaalslag 
te maken kan heel waardevol zijn”, aldus Paul Verheul, lid 
van de Executive Board en chief operations officer van Van 
Oord. Het familiebedrijf dat onder meer bekend is van het 
palmeneiland voor de kust van Dubai is met een omzet van 
1,7 miljard euro en 4.700 medewerkers een van de grootste 
baggerbedrijven in de wereld.

Hollands Glorie gelooft in gateway
Paul Verheul, lid van de Executive Board en chief operations officer van Van Oord (links): ,,De vertaalslag die Aruba kan maken is waardevol.”
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Bestuursvoorzitter Bertrand van Ee van Royal HaskoningDHV 
zei na de presentatie te geloven in de rol van Aruba als weg-
bereider voor ondernemingen die voet aan de grond proberen 
te krijgen in landen als Colombia, Panama en Brazilië. Ned-
erlandse bedrijven kunnen hun voordeel doen met de kennis 
die er op Aruba is van de Latijns-Amerikaanse handelscultuur, 
de talen maar zeker ook met de goede contacten die er op 
regeringsniveau bestaan tussen Aruba en de landen in de re-
gio. Dat Aruba de ambitie heeft om in 2020 volledig duurzaam 
te zijn sprak Van Ee bijzonder aan. In alle activiteiten die het 
oudste adviesbureau van Nederland (1881) ontplooit speelt 
duurzaamheid een belangrijke rol.
Directeur Roger Clasquin die bij het Havenbedrijf Rotterdam 
verantwoordelijk is voor de internationale activiteiten zag me-
teen een aanknopingspunt. Zijn organisatie is benaderd door 
de Colombiaanse stad Barranquilla. ,,Om de haven succesvol 
te kunnen exploiteren is het een voorwaarde dat de rivier bev-
aarbaar wordt gemaakt”, aldus Clasquin. Eman nodigde hem 
uit gebruik te maken van de contacten die Aruba in Colombia 
heeft.  De premier heeft de expertise van Nederlandse bedri-
jven met alles wat met water te maken onlangs nog onder de 
aandacht gebracht van president Juan Manuel Santos. Het 
Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam grijpt Europe 
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Met directeur Roger Clasquin van het Havenbedrijf Rotterdam werd de afspraak 
gemaakt gebruik te maken van elkaars netwerken.

Bestuursvoorzitter Bertrand van Ee van Royal HaskoningDHV voelde zich 
aangesproken door het op duurzaamheid gerichte beleid van Aruba.

,,Waar ga je aan land?” vroegen managing director Rik Krabbendam (midden) en 
director Business Development Ben Hasselman van NACO zich hardop af.

Albert Bos van het Scheepvaart- en Transportcollege signaleert in 
Latijns-Amerika een toenemende vraag naar opleidingen.

meets the Americas aan om de mogelijkheden 
te verkennen een vestiging op Aruba te openen. 
De STC Group is behalve in Nederland actief in 
Azië, het Midden Oosten, Afrika en Brazilië, al-
dus Albert Bos. De organisatie richt zich onder 
meer op de sectoren zee- en luchtvaart, weg- 
en railvervoer en logistiek in het algemeen. De 
groep heeft sinds 2010 een vestiging in het Bra-
ziliaanse Recife maar signaleert een toenemende 
vraag naar vakopleidingen uit landen als Panama 
en Colombia die op relatief grote afstand liggen 
en bovendien Spaanstalig zijn. Studenten uit 
deze gebieden kunnen heel goed bediend wor-
den vanuit een opleidingscentrum op Aruba. De 
gunstige ligging, de goede vliegverbindingen 
en het onderdeel zijn van het Koninkrijk maken 
Aruba tot een aantrekkelijke vestigingslocatie, 
stelde Bos vast. Director Business Development 
Ben Hasselman van Netherlands Airport Consul-
tants (NACO) ziet ook muziek in Latijns-Amerika. 
,,Maar het is een moeilijk gebied om in de vingers 
te krijgen. Het is onmetelijk groot. Waar ga je 
aan land?” Premier Eman hoefde niet lang na 
te denken over het antwoord: ,,Op Aruba. Onze 
propositie aan u: Open een kantoor op Aruba 
en bewerk van daaruit de markt. Het probleem 
met de taal lossen wij voor u op als u zich laat 
begeleiden door Arubanen. Die kennen boven-
dien de handelscultuur van de landen in Zuid-
Amerika goed. En wij beschikken als overheid 
over een uitgebreid netwerk en kunnen u helpen 
op de juiste plekken binnen te komen. Wij heb-
ben ook een uitstekende verstandhouding met 
de Koninkrijksambassades in de regio.”
Net als voor andere ondernemingen is voor 
NACO de beschikbaarheid van goed opgeleid 
lokaal personeel belangrijk. ,,Aruba heeft genoeg 
hoog opgeleide mensen. Dat is juist de reden 
waarom wij werken aan een derde economische 
pijler. In het toerisme en de oliesector is er op hun 
niveau onvoldoende werk. Met de ontwikkeling 
van een kenniseconomie scheppen wij uitdagen-
de banen voor onze young professionals zodat zij 
terug kunnen komen naar hun geboorte-eiland”, 
aldus premier Eman. Vrijwel alle bedrijven die de 
delegatie bezocht kondigden aan begin mei naar 
Aruba te komen om deel te nemen aan Europe 
meets the Americas.
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Aruba beschikt over het hele scala aan opleidingsmo-
gelijkheden van kleuterschool tot universiteit, volgens 
dezelfde structuur als in Nederland. De Universiteit van 
Aruba opende in 1993 de deuren voor de eerste stu-
denten in de rechtswetenschappen en biedt nu ook 
opleidingen in de financieel-economische richting, to-
erisme, sociale wetenschappen en bestuurskunde.
Rector Glenn Thodé heeft grote plannen met de univer-
siteit: ,,Wij hebben een uitstekende onderwijsstructuur 
maar ik zie kansen om ons wetenschappelijk niveau te 
verhogen, tot wij tot de top van de wereld behoren.” 
Internationale samenwerking is daarvoor de sleutel, 
aldus Thodé. ,,Wij werken al veel met universitaire do-
centen die voor kortere of langere tijd uit het buitenland 
komen. De bedoeling is om deze relaties na zo’n proj-
ect te behouden en te intensiveren. Aangezien wij go-
ede contacten hebben met universiteiten in Europa, de 
Verenigde Staten en de regio kunnen we een knoop-
punt worden in internationale netwerken van kennis.”
Thodé ziet in de internationale onderwijswereld heel 
veel hokjesgeest. ,,Iedere vakgroep is een eiland en 
heeft nauwelijks contact met andere disciplines. Door 
onze kleinschaligheid hebben onze docenten juist veel 
onderling contact en daaruit ontstaan interessante 
inzichten. Dat willen we gaan cultiveren.” Een groot 
pluspunt daarbij is dat op Aruba veel kennis en inzicht 
aanwezig is ten aanzien van de verschillen tussen de 
universitaire culturen. ,,Wij weten dat het Amerikaanse 
systeem op een heel andere manier in elkaar zit dan 
het Nederlandse. Als wij wetenschappers met elkaar in 
contact brengen kunnen wij als een katalysator helpen 
zodat ze elkaar ook begrijpen. Anders ontstaat er een 
Babylonische spraakverwarring want dan kijken ze ie-
der vanuit hun eigen perspectief naar de ander.”
De afgelopen jaren heeft de universiteit zich vooral 
gericht op de eigen ontwikkeling. ,,Onze bedoeling is 
om nu ook meer te kijken naar wat de professionals 
in onze maatschappij nodig hebben om hun kennis 
en kunde op peil te houden. Dan hoeven ze niet meer 
steeds naar het buitenland.”
Overigens denkt Thodé verder dan het universitaire 

wereldje. ,,Aruba is als eiland heel geschikt om als levend labora-
torium dienst te doen. Dat biedt uitstekende mogelijkheden voor 
allerlei onderzoeken.” De rector doelt op sociologisch onderzoek. 
,,Door onze historische banden met het Koninkrijk hebben we 
enorm veel gegevens over de bevolking verzameld. Dat is van grote 
waarde. Voeg daarbij het feit dat we op een eiland zitten, dan kun je 
je voorstellen dat hier veel kennis kan worden vergaard over het ge-
drag van mensen.” De ambitieuze rector ziet een grootse toekomst 
voor ‘zijn’ universiteit en de bijdrage die deze gaat leveren aan de 
wetenschap en aan de maatschappij.

Rector Glenn Thodé

Knooppunt in 
kennisnetwerk
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Aruba telt ruim 105.000 inwoners. De bevolking neemt 
nog toe maar lang niet meer zo snel als in de jaren 
negentig. Toen was er een grote vraag naar arbeidsk-
rachten om in de snelgroeiende toeristische sector te 
werken. Het gevolg was een instroom van (overigens 
snel ingeburgerde) arbeidsmigranten waardoor de 
bevolking in tien jaar tijd toenam met 40.000 mensen.
,,Er is nu sprake van stabiliteit op de arbeidsmarkt”, 
stelt minister Otmar Oduber van Toerisme, Transport 
en Arbeid vast. Zijn beleid is erop gericht nog meer sta-
biliteit te creëren door de verouderde arbeidswetgev-
ing te moderniseren. ,,We zijn bezig ervoor te zorgen 
dat de arbeidsomstandigheden voor iedereen op een 
niveau komen dat past bij het ontwikkelingsniveau op 
Aruba. Voor de meeste sectoren is dat al het geval.”
De beroepsbevolking bestaat uit ruim 53.000 personen 
en is in verhouding tot de omringende landen hoog 
opgeleid. Ongeveer vijftien procent heeft een diploma 
Havo of VWO of hoger en 44 procent een afgeronde 
opleiding op middelbaar niveau. De structuur van het 
onderwijs is vergelijkbaar met die in Nederland, met 
basisonderwijs tot de leerlingen ongeveer twaalf jaar 
oud zijn. Dan wordt de keuze gemaakt tussen het vol-
gen van een vakopleiding op basisniveau of verder in 
het algemeen vormend onderwijs. Degenen die kiezen 
voor de Mavo kunnen aansluitend terecht op de EPI 
voor een vakopleiding in technische, verzorgende, ad-
ministratieve of toeristische richting.
Het is mede aan de relatief hoge scholingsgraad te 
danken dat ook ten tijde van crisis de werkloosheid 
onder de zeven procent is gebleven. ,,Uiteraard wil-
len we graag dat iedereen aan het werk komt en daar 
werken we hard aan”, aldus de minister. Bedrijven die 
Aruba willen gebruiken als springplank hoeven zich 
geen zorgen te maken of zij competent en gemotiveerd 
personeel kunnen vinden. ,,Wij hebben kwalitatief go-
ede mensen op ons eiland die uitstekend in staat zijn 
te werken voor  bedrijven die hoge eisen stellen. Daar-
naast hebben we gericht stimuleringsbeleid ontwik-

keld voor bedrijven die hier investeren. Hun eventuele aanvragen 
voor werkvergunningen ten behoeve van hoger kader personeel of 
mensen met specialistische kennis worden adequaat verwerkt.” 
De bewindsman wijst er op dat de meeste Arubanen behalve de 
eigen landstaal Papiaments ook het Nederlands, Engels en Spaans 
beheersen en goed op de hoogte zijn van de Europese manier van 
denken maar ook van de Latijns-Amerikaanse cultuur. ,,Wij zijn in 
staat mensen te verbinden, relaties tot stand te brengen die er an-
ders niet of heel moeilijk zouden komen. Dat is onze kracht”, aldus 
minister Oduber.

Minister Oduber (Arbeid)

Geen zorgen
om personeel
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,,Ik zal er in mei zeker bij zijn op Aruba, samen met de twee 
consuls-generaal”, belooft ambassadeur Kees Rade vanaf zijn 
post in Brasilia. ,,Wij zijn zeer geïnteresseerd in Europe meets 
the Americas. Ik ga er vanuit dat de conferentie ons een goed 
inzicht geeft in het concept Gateway Aruba en hoe daaraan 
concreet invulling gegeven gaat worden. En wat onze rol daar-
bij kan zijn. Wij zijn tenslotte een Koninkrijksambassade en zijn 
er dus ook voor Aruba, bijvoorbeeld door het overbrengen 
van de boodschap wat het gatewayconcept precies inhoudt 
maar ook om contacten te leggen. Waar ik ook heel benieuwd 
naar ben is het onderzoek dat Ernst & Young onder leiding 
van oud-premier Balkenende heeft gedaan naar de voor het 
Nederlandse bedrijfsleven kansrijke sectoren in Latijns-Ameri-
ka. De uitkomsten daarvan worden tijdens de conferentie in 
Oranjestad gepresenteerd.” 
Ambassadeur Rade heeft in de 3,5 jaar dat hij in Brazilië is 
gestationeerd meerdere keren bezoek gehad van minister-
president Mike Eman. Vooral in de periode dat werd gepolst 
of het staatsoliebedrijf Petrobras belangstelling had voor de 
raffinaderij op Aruba waren de contacten tussen Oranjestad 
en Brasilia intensief. De goede samenwerking werd nog zich-
tbaarder tijdens de handelsmissie van het Nederlandse bed-
rijfsleven naar São Paula en Rio de Janeiro in november vorig 
jaar waarvoor minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse 
Handel ook premier Eman had uitgenodigd.

,,Dat was een bijzondere gebeurtenis: De grootste Neder-
landse handelsmissie ooit met meer dan 160 deelnemende 
bedrijven. De reis viel samen met het officiële bezoek van de 
Prins van Oranje en Prinses Máxima wat de missie extra glans 
gaf. Het paar opende deuren waarvan ook minister-president 
Eman dankbaar gebruik heeft kunnen maken zodat niet alleen 
Nederland maar ook Aruba voor het voetlicht kon worden ge-
bracht. Zo werd aangekondigd dat er een rechtstreekse vlieg-
verbinding gaat komen tussen São Paulo en Oranjestad. In 
die zin was het echt een Koninkrijksmissie”, aldus Rade. 
,,De formule heeft goed gewerkt. Wij hadden Aruba ingefluis-
terd om op een van de bijeenkomsten voor een cultureel tintje 
te zorgen.” De beelden in het Journaal en de foto’s in kranten 
van een uitbundig met een Arubaanse dansgroep meeswing-
ende prinses Máxima spraken voor zichzelf. ,,Vanuit Neder-
lands perspectief was de missie een succes maar zeker ook 
gezien vanuit het Koninkrijk en Aruba. Er was synergie. Deze 
missie was een soort kick off. De ambitie is om elk jaar een 
handelsreis naar Brazilië te organiseren, niet meer zo groot 
maar gericht op twee tot vier sectoren per keer. Een voorstel 
voor een vervolgmissie in november ligt op het bureau van 
minister Ploumen.”
Aruba zal ongetwijfeld weer meedoen. ,,Aruba is bij de Bra-
zilianen redelijk bekend als vakantiebestemming. Er worden 
effectieve marketingcampagnes gevoerd. Bij het bedrijfsleven 

Koninkrijksmissie
smaakt naar meer

Ambassadeur Kees Rade
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is Aruba nog niet zo bekend. Aruba heeft een relatief kleine 
economie. Er zijn wel zakelijke relaties maar die verkeren 
nog in een pril stadium. Daarom is het goed dat Aruba par-
ticipeert in volgende handelsmissies. Ook de komst van een 
rechtstreekse vlucht naar São Paula zal helpen.” Met de 
opening van een vestiging van het Netherlands Foreign In-
vestment Agengy worden de inspanningen om Braziliaanse 
ondernemingen en investeerders te interesseren voor Neder-
land opgevoerd. Een kwart van het buitenlandse handelsvol-
ume van Brazilië heeft betrekking op Europa. De haven van 

Rotterdam neemt daarvan een belangrijk deel voor haar rek-
ening. De vooruitzichten zijn volgens Rade goed, al zakte de 
economische groei vorig jaar terug tot 0,9%. ,,Alles duidt ech-
ter op een herstel. Voor dit jaar wordt een groei van 3 tot 4% 
verwacht. Of dat realistisch is is moeilijk te zeggen maar vanuit 
de ambassade zien wij voor de komende jaren een groei van 
gemiddeld 2 tot 3% zeker haalbaar. De basis is goed. Een 
groot grondgebied, voldoende grondstoffen, politieke stabil-
iteit, geen dreigende natuurrampen, geen oorlogsdreiging en 
een sterker wordende middenklasse.”

Ambassadeur Kees Rade tijdens een bezoek aan de Guarani-indianen.

Brazilië in 2012
Inwoners 199 miljoen
GDP 2.362 milj. 
Usd Begrotingstekort 
2,7%
Inflatie 5,5%
Economische groei 
0,9%
Diensten 67,2%
Industrie 27,4%
Landbouw 5,4%
Werkloosheid 6,2%
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Tourism Center
of Excellence
De plannen voor de vestiging van een Tourism Center of Excel-
lence op Aruba heeft de aandacht getrokken van de Haagse 
Hogeschool. Een delegatie bestaande uit Sander Allegro, 
Director of Innovation & Senior Lecturer Strategic Hospitality 
Management en International Recruitment Executive Sophie 
Kuijper bracht begin april een bezoek aan het eiland om zich op 
de hoogte te stellen van de plannen. Het idee voor het Tourism 
Center of Excellence is vorig jaar ontstaan toen hotelmagnaat 
Bill Marriott zijn bijzondere band met Aruba bekrachtigde door 
een lesprogramma aan te bieden voor de basisscholen. In 
2008 doneerde Marriott ook al eens twee miljoen dollar aan de 
Universiteit van Aruba voor het ontwikkelen van programma’s 
voor de opleiding Hospitality and Tourism Management.
De komst van een hoogwaardig kennis- en opleidingsinstituut 
op het gebied van internationaal toerisme past in het beleid 
van de Arubaanse regering om een derde economische pi-
jler te ontwikkelen: Het aanbieden van expertise en ervaring 
waarover Aruba in ruime mate beschikt - zoals op het gebied 
van toerisme en duurzaamheid - en waaraan in het achterland 
grote behoefte bestaat. Een concept dat ook naadloos aansluit 
bij de gatewayfunctie die het eiland tussen Europe en Latijns-
Amerika vervult.
De delegatie van de Haagse Hogeschool liet tijdens een 
gesprek met minister-president Mike Eman weten veel te zien 
in het idee en serieus in overweging te nemen om te participer-
en in het project waarvoor zich ook al andere gerenommeerde 

partners hebben aangediend zoals Marriott International Inc. 
De Haagse Hogeschool wil er geen gras over laten groeien en 
zal daarom begin mei deelnemen aan de conferentie Europe 
meets the Americas.
De Haagse Hogeschool telt 22.000 studenten. Jaarlijks 
melden zich zo’n 7.000 nieuwe studenten. De school heeft 
1.800 medewerkers/docenten, verdeeld over vestigingen in 
Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het onderwijsprogramma 
bestaat uit 42 voltijd bachelor opleidingen, 21 deeltijd bach-
elor opleidingen, 12 duale bachelor opleidingen, 3 associate 
degree opleidingen Facility Management , Bedrijfseconomie en 
Installatietechniek, 27 posthbo-opleidingen, trainingen en mas-
terclasses en diverse cursussen op hbo-niveau voor senioren.
De lectoraten spelen een belangrijke rol: Zij leggen verbinding-
en tussen onderwijs, praktijk en toegepast onderzoek. En daar 
profiteren studenten van want zij studeren af als kenniswerkers 
en wereldburgers die met een open blik de wereld in kijken.

Sander Allegro en Sophie Kuijper van de Haagse Hogeschool spraken 
met premier Mike Eman over de plannen voor een Tourism Center of 
Excellence.
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José María Figueres van de Carbon War Room: ,,Wij zijn heel ‘bullish’ over Aruba.”

Alle voorwaarden om van Aruba de eerste smart island com-
munity te maken zijn aanwezig. Dat hield president José María 
Figueres van de Carbon War Room zijn publiek voor tijdens de 
meeting Sustainable Aruba: Investment Opportunities. De bi-
jeenkomst in Delft was georganiseerd door het bedrijf Bluerise 
en de Carbon War Room om Nederlandse ondernemers en in-
vesteerders te attenderen op de mogelijkheid een rol te spelen 
bij het realiseren van Aruba’s doelstelling de economie in 2020 
volledig te hebben verduurzaamd. ,,Wij zijn een honderd pro-
cent non-profit organisatie maar houden ons uitsluitend bezig 
met profit: Door van duurzaamheid een business-opportunity 
te maken want met duurzaamheid valt geld te verdienen.”
Als voormalig president van Costa Rica ziet Figueres met ver-
bazing hoe politici reageren op de crisis. ,,Het lijkt alsof ze juist 
terug in de tijd willen in plaats van toekomstgericht te denken. 
Maar er is geen sprake van een keuze: Fossiele brandstoffen 
worden steeds duurder en raken hoe dan ook op.” De Car-
bon War Room heeft Aruba uitgekozen om de wereld ervan te 
overtuigen dat het anders kan. De door Sir Richard Branson 
opgerichte organisatie wil het gebruik van vervuilende fossiele 
brandstoffen uitbannen en ziet in Aruba een showcase om te 
bewijzen dat dat geen utopie is. 
,,Alle voorwaarden zijn aanwezig op Aruba. Altijd wind, zon, 

golfslag en koud zeewater, een minister-president met visie, 
een kabinet met daadkracht en draagvlak bij de bevolking. In 
Europa krimpt de economie en stijgt de werkloosheid. In Lati-
jns-Amerika groeit de economie en daalt de werkloosheid. Een 
perfecte match om zaken te doen. Aruba ligt 35 kilometer voor 
de kust van Zuid-Amerika, een markt van 500 miljoen consu-
menten met overheden en bedrijven die een enorme honger 
hebben naar de expertise en ervaring van Europese bedrijven.”
,,Wie daarvan wil profiteren doet er verstandig aan Aruba als 
stepping stone te gebruiken. Alles wat je nodig hebt om suc-
cesvol te zijn in Colombia, Panama en Brazilië vind je op Aruba. 
TNO heeft die stap al gezet dus u kunt niet meer de eerste zijn 
maar nog wel bij de eersten horen. Aruba wordt leidend in de 
wereld. Na Aruba volgen andere eilanden, vervolgens steden 
en daarna landen. Come aboard and join us on this exciting 
journey. Dit is hét moment om te besluiten mee te doen. Zorg 
dat u in mei bij de conferentie Europe meets the Americas 
bent”, aldus een bevlogen Figueres. In Delft was het laatste 
woord voor Peter Boyd, Chief Operational Officer van de Car-
bon War Room: ,,Skill and will zijn aanwezig op Aruba. Er is 
visie op duurzaamheid en er is leiderschap. Aruba wordt een 
demonstratiemodel dat de wereld gaat inspireren. Dat biedt 
grote kansen voor ondernemers.”

Duurzaamheid is big business
Carbon War Room-president Figueres
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Defensie is een Koninkrijksaangelegenheid. Vandaar de aan-
wezigheid van een  contingent van de Koninklijke Marine op 
Aruba. Dat geeft de bewoners van het eiland niet alleen een 
veilig gevoel maar biedt ook andere voordelen. Zo speelt de 
Marine een actieve rol in het sociale vormingsproject voor jon-
geren die geen opleiding volgen en ook geen werk hebben. 
,,Wij investeren in dit traject om zo een bijdrage te leveren aan 
een goede toekomst voor deze jonge mensen en de deelne-
mers investeren in hun eigen toekomst door deze kans te gri-
jpen”, aldus minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert 
tijdens haar recente werkbezoek aan Aruba. Ze toonde zich 
enthousiast over het project dat de Arubaanse overheid sa-
men met de Koninklijke Marine uitvoert.  De minister kreeg 
een demonstratie van de fysieke fitheid van de groep toen ze 
een rondje stormbaan deden. ,,Nu weet ik meteen een leuk 
uitje voor ons kabinet”, grapte Hennis-Plasschaert die uitge-
breid de tijd nam om een praatje te maken met de jongens. 
Ze vroeg naar hun motieven om eraan te beginnen en of ze 
dachten het tot het einde vol te houden. Het sociale vorming-
sprogramma bestaat uit verschillende fasen. Het eerste deel 
wordt in samenwerking met de Koninklijke Marine uitgevoerd 
en vindt plaats op de kazerne in Savaneta.  Onder leiding van 
kapitein Cedric Werleman en zijn manschappen volgen de 
deelnemers lichamelijke trainingen maar krijgen zij ook disci-

Minister op
inspectie

pline, normen en waarden bijgebracht. Na deze fase volgt het 
scholingsdeel van het traject. Eerst lopen de deelnemers stage 
bij een bedrijf of overheidsorganisatie. Daarna volgen ze een 
aantal cursussen bij het in tweede kans-onderwijs gespeciali-
seerde Ensenansa pa Empleo. Inmiddels heeft de praktijk uit-
gewezen dat de deelnemers na het succesvol voltooien van 
het programma een veel betere kans op een goede toekomst 
hebben. Minister Hennis-Plasschaert is positief over wat ze te 
zien heeft gekregen: ,,De jongeren die ik heb gesproken zijn 
blij dat ze dit programma mogen doen. Ze vinden het zwaar 
maar zijn gemotiveerd. De Marine levert hiermee een geweld-
ige bijdrage aan de Arubaanse gemeenschap. Het is een mooi 
voorbeeld hoe wij op een positieve wijze met elkaar kunnen 
samenwerken in het Koninkrijk.”

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie stak de deelnemers aan het sociale vormingsproject een hart onder de riem.

Premier Mike Eman nodigde de bewindsvrouw uit voor een tramritje 
door het centrum van Oranjestad.
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Europe meets the Americas moet nog worden gehouden maar 
de voorbereidingen voor een volgend groot internationaal even-
ement zijn al weer in volle gang: Green Aruba. De alweer vierde 
editie van deze internationale conferentie over alles wat met 
duurzaamheid te maken heeft vindt dit jaar plaats van 9 tot en 
met 11 oktober. Green Aruba 2013 belooft groter, uitgebreider 
en nog interessanter te worden dan voorgaande jaren toen de 
deelnemers, afkomstig uit alle windstreken, werden toegespro-
ken door onder meer Al Gore, prins Willem-Alexander, Wubbo 
Ockels en Sir Richard Branson. Het evenement heeft ook de 
aandacht getrokken van het Caribbean Renewable Energy 
Forum (CREF). Deze groep organiseert bijeenkomsten over 
duurzaamheid en ondersteunt projecten op dat gebied. CEO 
Matthew Perks van Cref maakte onlangs in Oranjestad bekend 
dat zijn organisatie een partnership is aangegaan met Green 
Aruba dat in oktober wordt gecombineerd met het jaarlijkse 
CREF-forum. Perks liet weten enthousiast te zijn over de sa-
menwerking met Aruba: ,,Wij hebben grote bewondering voor 
de ambitieuze benadering van de Arubaanse regering om af-
stand te doen van fossiele brandstoffen als basis voor de en-

ergievoorziening. Duurzaamheid is natuurlijk veel breder dan 
dat waardoor Aruba zich op den duur kan profileren als een 
duurzame samenleving en - voor vakantiegangers - duurzame 
bestemming.” Perks lichtte toe hoe zijn organisatie kan bij-
dragen aan de conferentie. ,,Wij hebben een groot netwerk 
van investeerders, deskundigen, politici en bedrijven die meer 
dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. We ver-
wachten dat er minimaal 400 van hen uit 40 landen naar de 
conferentie komen. Green Aruba krijgt daardoor grotere regio-
nale en internationale betekenis want al deze mensen nemen 
wat ze te horen krijgen mee naar huis.” De regering van Aruba 
heeft 3,5 jaar geleden het initiatief genomen voor een jaarlijkse 
internationale conferentie om zich samen met partners als de 
Carbon War Room en TNO te profileren als internationaal ken-
nisplatform voor duurzaamheid. In 2020 moet de energievoorz-
iening van het eiland volledig groen zijn. Op dit moment voorziet 
het windmolenpark Vader Piet voor 20% in de behoefte. Dat 
wordt volgend jaar met de bouw van een tweede windmolen-
park en de overkapping van het parkeerterrein van het vliegveld 
met zonnepanelen opgevoerd tot bijna 50%.

CEO Matthew Perks van het Caribbean Renewable Energy Forum bij de bekendmaking van de samenwerking met Green Aruba.

I: www.greenaruba.org

CREF partner
Green Aruba
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