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Geen land ontkomt er aan te bezuinigen om de negatieve gevolgen van de 
wereldwijde crisis het hoofd te bieden. Dat geldt ook voor Aruba. Het kabi-
net Mike Eman heeft een omvangrijk ombuigings- en stimuleringsprogramma 
ontwikkeld dat verhoudingsgewijs veel verstrekkender is dan de 18 miljard 
euro die Nederland wil bezuinigen.
Om het goede voorbeeld te geven hebben premier Eman en zijn minister-
sploeg besloten als allereerste bezuinigingsmaatregel fors te snijden in de 
eigen arbeidsvoorwaarden. 
Voor ministers en staatssecretarissen wordt de pensioengerechtigde leefti-
jd verhoogd van 45 naar 60 jaar en voor Statenleden van 50 naar 60 jaar. 
Daarmee worden zij gelijkgesteld aan de pensioenleeftijd zoals die voor elke 
Arubaanse burger geldt.
De overbruggingstoelage wordt in het vervolg gekort met het inkomen dat 
een bewindspersoon geniet indien zij of hij voor het verstrijken van de termijn 
van 12 maanden na beëindiging van het ministerschap weer aan het werk 
gaat.  
Ook wordt een onmiddellijk einde gemaakt aan de huidige praktijk dat politici 
die èn bewindspersoon èn Statenlid zijn geweest door het stapelen van hun 
rechten in feite een dubbel pensioen genieten.
Bewindslieden komen bovendien voortaan pas na 8 jaar ministerschap in 
aanmerking voor de maximale pensioenuitkering. Dit was 4 jaar. Voor par-
lementariërs is deze termijn 12 jaar. Tenslotte zien aftredende bewindslieden 
hun niet opgenomen vakantiedagen gehalveerd. 
De maatregel raakt de leden van het huidige kabinet Mike Eman persoonlijk. 
Ze krijgen niet alleen minder pensioen maar ook tien jaar later. Dat komt ten 
goede aan de staatskas. Maar misschien nog wel belangrijker: Dit besluit 
draagt bij aan het herstel van de geloofwaardigheid van de politiek op Aruba. 
Na jarenlang uitstel van investeringen in onderwijs, zorg, volkshuisvesting en 
infrastructuur, het uitdijen van het overheidsapparaat en de verstrengeling van 
allerlei belangen had het bestuur zijn morele leiderschap verloren.
Dat trachten wij nu te herstellen door bij onszelf te beginnen met bezuinigen. 
Je kunt immers niet van burgers verlangen allerlei maatregelen te aanvaarden 
en zelf niets doen.

Edwin Abath
Gevolmachtigde minister
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Geen afscheid met een traan voor ex-staatssecretaris 
Ank Bijleveld-Schouten die wordt geflankeerd door 
de gevolmachtigde ministers Edwin Abath van Aruba 
(rechts) en diens Curaçaose ambtgenoot Sheldry Osepa.

Met een drukbezochte receptie in de Koninklijke 
Schouwburg in Den Haag heeft Ank Bijleveld-
Schouten op 1 november officieel afscheid genomen 
als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Er werd 
onder meer stilgestaan bij haar grootste succes: 
Het tegen alle verwachtingen in halen van 10-10-
10 als de datum waarop de tot de Nederlandse 
Antillen behorende eilanden een nieuwe status 
in het Koninkrijk verwierven. Bijleveld zal tot het 
einde van het jaar deel uitmaken van de Tweede 
Kamerfractie van het CDA om op 1 januari aan de 
slag te gaan als Commissaris van de Koningin in 
Overijssel.

Gevolmachtigde minister Edwin Abath had mooie 
afscheidswoorden voor zijn Antilliaanse collega 
Marcel van der Plank aan wiens functie gelijktijdig 
met de opheffing van het land Nederlandse 
Antillen op 10 oktober een einde is gekomen. 
,,Ik neem niet alleen afscheid van een collega 
maar van een persoon voor wie niet alleen ik 
maar het gehele Arubahuis waardering heeft. Een 
correct, professioneel persoon met een grote 
liefde voor zijn eiland Curaçao en de mensen 
daar. Het zou mooi zijn als je een kans kreeg nog 
meer te doen voor Curaçao en het Koninkrijk”, 
zei Abath op de afscheidsreceptie voor Van 
der Plank in Hotel Crowne Plaza in Den Haag. 
Abath vertelde dat hij Van der Plank dankbaar 
was voor het feit dat hij hem introduceerde bij de 
collega’s in de Ministerraad van het Koninkrijk. 
,,Het was een geste die ik zeer waardeerde en 
Marcel’s persoonlijkheid als een meedenkend 
en meewerkend mens toonde.” Abath noemde 
de vele vergaderingen in het kader van het 
ingewikkelde proces om het land Nederlandse 
Antillen te ontmantelen. ,,Er waren veel 
momenten die een goede coördinatie tussen 
onze overheden vereisten. Als gevolmachtigde 
minister wist je je taak met passie te volbrengen”, 
zei Abath over Van der Plank.

Curaçao en Sint Maarten zijn per 10 
oktober in navolging van Aruba autonome 
landen binnen het Koninkrijk geworden. 
Tijdens hun kennismakingsbezoek aan 
Nederland zijn de eerste premiers van de 
nieuwe landen, Gerrit Schotte en Sarah 
Wescot-Williams, gastvrij ontvangen 
op het Arubahuis. Bij die gelegenheid 
bood gevolmachtigde minister Edwin 
Abath zijn nieuwe collega’s Sheldry 
Osepa en Mathias Voges aan Aruba’s 
24-jarige ervaring met een eigen 
vertegenwoordiging in Den Haag graag 
met hen te delen. In de Salu Betico Croes 
van het Arubahuis maakte de vlag van 
het opgeheven land Nederlandse Antillen 
plaats voor de vlaggen van Curaçao en 
Sint Maarten.

Foto Suzanne Koelega

Afscheid met 
een lach

Foto’s Nico van der Ven

Foto Nico van der Ven

Premiers op Arubahuis

Collega 
uitgezwaaid 

Sint Maartens eerste premier Sarah Wescot-Williams toast samen met (vlnr) de gevolmachtigde ministers Sheldry Osepa 
(Curaçao), Edwin Abath (Aruba) en Mathias Voges (Sint Maarten) op een goede samenwerking.

Uit dank voor zijn bezoek aan het Arubahuis kreeg premier Gerrit Schotte van 
Curaçao van gastheer Edwin Abath een boek over architectuur in de Cariben.

Gevmin Edwin Abath had voor zijn vertrekkend collega en zeilliefhebber 
Marcel van der Plank een model-zeilboot meegenomen. Op de foto ook 
hun echtgenotes en directeur Desirée Croes (rechts) van het Arubahuis.
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Met een ombuigingsoperatie die verhoudingsgewijs veel 

ingrijpender is dan die van het kabinet Rutte, brengt de 

Arubaanse regering het begrotingstekort binnen enkele jaren 

terug tot onder de 3%.

Premier Mike Eman en minister Mike de Meza van Financiën 

moeten zich het afgelopen jaar af en toe curator van een 

failliete boedel hebben gevoeld toen in de loop van hun eerste 

regeringsjaar de volle omvang duidelijk werd van de  

staat waarin de overheid verkeerde toen zij op 31 oktober 2009 

het stokje overnamen.

De feiten, naar voren gekomen uit recente analyses van onder 

meer het International Monetair Fund, de kredietbeoordelaars 

Standard & Poors en Fitch alsmede de Centrale Bank, liegen 

er niet om:

Gedurende de voorgaande twee regeringsperiodes is het 

overheidsapparaat uitgedijt met maar liefst 30%. Om dat te 

kunnen financieren zijn duurzame investeringen in onder 

meer infrastructuur en volkshuisvesting en onderhoud van 

bijvoorbeeld schoolgebouwen zo goed als volledig tot stilstand 

gekomen.

Om het snel oplopende begrotingstekort te dempen, werd in 

2007 de belasting op Bedrijfsomzetten (BBO) ingevoerd die 

door haar cumulatieve uitwerking leidde tot een inflatie die in 

2008 al was opgelopen tot 8%. 

Het bedrijfsleven werd extra hard getroffen door de verhoging 

van accijnzen en invoerrechten met als gevolg teruglopende 

investeringen en een werkloosheid die in hoog tempo opliep. 

In 2009 zat 1op de 10 Arubanen zonder werk.

De gevolgen vertaalden zich in een negatieve groei van het 

KRACHTIG HERSTEL
bruto nationaal product van - 7,6% in 2009. Maar misschien 

nog wel belangrijker: De burgers leverden in de periode 2001 - 

2009 drastisch in op hun welvaart met een daling van het reële 

inkomen van maar liefst 10%.

In feite was sprake van een nationale verarming want de 

staatsschuld verdubbelde in acht jaar tijd tot 2,17 miljard 

Arubaanse gulden. De rentelasten zijn daardoor op jaarbasis 

76 miljoen hoger dan in 2001, geld dat niet in de samenleving 

kan worden geïnvesteerd.

Al deze omstandigheden hebben er toe geleid dat de 

wereldwijde crisis Aruba - tot de eeuwwisseling voorbeeld 

van welvarendheid - harder heeft getroffen dan nodig was. 

Tot overmaat van ramp keerden onder meer Valero, de 

KLM en Carnival Cruises teleurgesteld als zij waren in het 

overheidsbeleid het eiland de rug toe. 

Mis ging het ook in de relaties met de andere landen in het 

Koninkrijk. Vooral de verhoudingen met politiek Den Haag 

raakten vertroebeld door opeenvolgende ‘affaires’, het niet 

nakomen van afspraken en het demonstratief wegblijven bij 

overleggen over Koninkrijksaangelegenheden.

Het eerste wat premier Mike Eman en zijn ministersploeg na 

hun aantreden dan ook hebben gedaan, is de verstandhouding 

met Nederland te verbeteren. In Den Haag is het vertrouwen in 

Aruba als betrouwbaar en constructief partner in het Koninkrijk 

inmiddels teruggekeerd. 

Intensieve gesprekken met de directies van KLM en Carnival 

Cruises leidden tot de voor de ontwikkeling van het toerisme 

zo belangrijke terugkeer van beide maatschappijen. Ook Valero 

heeft weer zo veel geloof in de toekomst van haar raffinaderij in 

San Nicolas dat tot heropening is besloten.

De aandacht is in eerste instantie gericht op het onder controle 

krijgen van de crisis en tegelijkertijd het niet nog verder aantasten 

van de koopkracht van de bevolking en het beschermen van 

de zwaksten in de samenleving. De BBO werd gehalveerd, 

onderstand en kinderbijslag verhoogd. Voor ondernemers werd 

de investeringsaftrek in ere hersteld en werden invoerrechten 

op duurzame goeden (zoals zonnepanelen, windmolens en 

zuinige auto’s) verlaagd.

In de tussentijd heeft de Arubaanse regering een ombuigings- 

en hervormingsprogramma ontwikkeld dat verhoudingsgewijs 

aanzienlijk verstrekkender is dan het pakket van 18 miljard euro 

dat het kabinet Rutte wil bezuinigen.

Om deze mega-operatie uitgevoerd te krijgen, heeft de 

regering eerst gewerkt aan het creëren van het noodzakelijke 

maatschappelijke draagvlak voor de zeer ingrijpende en 

daardoor soms ook pijnlijke ingrepen.

Premier Mike Eman is in november naar 
Nederland gereisd om de partners in het 
Koninkrijk te informeren over het beleid 
dat zijn kabinet in het eerste regeringsjaar 
heeft gevoerd en over de plannen voor de 
komende jaren. Conclusie: Aruba klimt na 
de wereldwijde crisis snel uit het dal.

Vertrouwen
Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties heeft vertrouwen in de wijze waarop de 

Arubaanse regering de gevolgen van de crisis te lijf gaat.

In reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer of Aruba zich 

voldoende inspant de financiële situatie te verbeteren, meldt 

de bewindsman dat het kabinet Mike Eman ,,zich realiseert 

dat het begrotingstekort moet worden teruggebracht.”

De snelle toename van het overheidstekort - onder de vorige 

regering is de staatsschuld verdubbeld -  noemt Donner 

‘zorgelijk’ om vervolgens te refereren aan de initiatieven van 

Eman cs om het land uit het dal te helpen: ,,Zo is uitgebreid 

aandacht voor de Sociale Dialoog waarbij werkgevers 

en werknemers samen met de regering aan tafel zitten 

om te spreken over de grootste knelpunten binnen de 

overheidsfinanciën zoals de ziektekostenverzekering AZV 

en het pensioenfonds voor ambtenaren APFA.”

,,Ook heeft Aruba bij de behandeling van de begroting 

2010 een personeelsstop voor de overheid aangekondigd, 

met uitzondering van geüniformeerde diensten en het 

onderwijs”, voegt Donner er nog aan toe. De bewindsman 

zegt geen aanleiding te zien tot het maken van afspraken 

tussen Nederland en Aruba over schuldsanering in ruil voor 

financieel toezicht. ,,Aruba is verantwoordelijk voor haar 

eigen financieel beleid en heeft de nodige maatregelen 

getroffen. Aruba heeft ook geen formeel verzoek bij 

Nederland ingediend. De regeringen van Aruba en 

Nederland houden elkaar op de hoogte van de situatie.”

De leden van het kabinet 
Mike Eman zetten hun 
handtekening onder de 
versoberingswet waarmee 
het mes wordt gezet in hun 
eigen pensioenregeling.

Minister Piet Hein Donner 
van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft 
vertrouwen in de aanpak 
van het kabinet Mike Eman.

Als voormalig minister voor Koninkrijksrelaties kan 
D66-voorman Alexander Pechtold als kenner èn vriend 
van Aruba worden beschouwd.

Premier Eman hecht aan goede relaties met politiek Den Haag en 
praat de partners - zoals hier PvdA-fractieleider Job Cohen - met 
regelmaat bij over de ontwikkelingen  van zijn land.

Foto Lidia Kelly

Foto Nico van der Ven

Foto Nico van der Ven

Foto Nico van der Ven
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De Arubaanse wijken worden steeds kleuriger en schoner. 

In het kader van het grote renovatieproject Bo Bario (Jouw 

wijk) worden de buurten een voor een aangepakt. Na de 

wijken Madiki Kavel en Mabo, waar een flink aantal huizen 

in frisse kleuren zijn geverfd en de omgeving grondig is 

schoongemaakt, is het nu de beurt aan Sabana Basora en 

Pos Chikito. De regenboog was het thema in Madiki Kavel 

en Mabon. Bij Sabana Basora en Pos Chikito zullen typische 

Arubaanse tekeningen gebruikt worden om de huizen op 

te fleuren. Vertegenwoordigers van de stichting sociale 

huisvesting FACCA en het departement van Algemene Zaken 

hadden begin november een ontmoeting met bewoners 

van Sabana Basora en Pos Chikito om hen informatie te 

geven over de intenties van de regering en de FCCA om 

de leefbaarheid in de wijken te verhogen. Bewoners hebben 

inspraak in de kleur waarin hun huis wordt geverfd. De 

dienst openbare werken DOW had meer goed nieuws voor 

de wijkbewoners: Een aantal wegen worden geasfalteerd. 

Betrokken overheidsorganisaties en departementen kregen 

een update van premier Mike Eman en zijn team over de 

laatste ontwikkelingen van het Bo Bario project. Ongeveer 

135 mensen uit de verschillende sectoren waren aanwezig. 

De regering wil zoveel mogelijk partners betrekken in het 

project. De aanwezigen werd gevraagd hun ideeën en 

ervaringen te delen zodat de regering die kan gebruiken 

om het Bo Bario project nog succesvoller te maken. Op 

deze manier probeert de regering invulling te geven aan 

burgerparticipatie en burgerinitiatief. De aanwezigen 

reageerden enthousiast en gaven aan graag een steentje te 

willen bijdragen.

Verschillende activiteiten hebben al plaatsgevonden in het 

kader van Bo Bario. In de wijk Mabon hebben jongeren dertig 

huizen geschilderd in samenwerking met de kunstenaar Stan 

Kuiperi die verantwoordelijk is voor het grafische aspect.

Het kabinet Eman ontziet zichzelf daarbij niet. Als een van de 

eerste bezuinigingsmaatregelen kondigde minister De Meza van 

Financiën aan dat het mes wordt gezet in de pensioenregeling 

voor bewindslieden en parlementariërs. Stapelen van 

pensioenen is niet langer mogelijk. De pensioengerechtigde 

leeftijd (nu 45 jaar) wordt bovendien gelijkgetrokken met die 

van elke Arubaanse werknemer, te weten 60 jaar.

Met hulp van de expertise van de Nederlandse 

werkgeversorganisatie VNO-NCW is met succes een 

‘sociale dialoog’ tot stand gebracht met de Arubaanse 

werkgeversorganisaties en de vakbonden. Belangrijkste eerste 

uitkomst: Het peperdure pensioenstelsel van ambtenaren 

wordt omgevormd van ‘eindloon’ naar ‘middelloon’.

Met de sociale partners is tevens overeengekomen in 2012 

een algemeen pensioen voor iedere werknemer op Aruba 

in te voeren, een vorm van sociale zekerheid die uniek 

is voor het Caribisch gebied. Werkgevers en vakbonden 

hebben de doelstelling van de overheid onderschreven het 

begrotingstekort in 2013 te hebben gereduceerd tot maximaal 

3%. De ambities van het kabinet Mike Eman strekken echter 

verder: In 2017/2018 moet de begroting sluitend zijn.

Om dat te bereiken wordt niet alleen bezuinigd. In 2011 en 2012 

wordt zo’n 800 miljoen gulden geïnvesteerd in stadsvernieuwing 

en wijkverbetering zodat dreigende verpaupering als gevolg 

van achterstallig onderhoud wordt tegengegaan. Sociale 

voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van wijken.

Het aangezicht van Oranjestad wordt verbeterd door de 

restauratie van historische panden, het verplaatsen van de 

containerhaven en het verkeersluw maken van het centrum 

door de aanleg van een tramlijn. Geïnvesteerd wordt voorts in 

de aanpak van verkeersknelpunten.

Dit programma betekent niet alleen een forse impuls 

voor de lokale economie (met positieve gevolgen voor de 

werkgelegenheid) maar zal ook de aantrekkingskracht van 

Aruba op toeristen versterken. De verwachting is dan ook 

gerechtvaardigd dat de private sector niet zal achterblijven met 

het doen van investeringen.

De eerste effecten van het ingrijpen van het kabinet Mike Eman 

zijn reeds zichtbaar. De daling van het bruto nationaal product 

wordt, gemeten over heel 2010, teruggebracht tot 4,7%. De 

echte omslag volgt in 2011 wanneer een groei van het BBP 

van 10,1% wordt voorzien, een verwachting die door het IMF 

wordt gedeeld.

Ook aan de hyperinflatie is een einde gemaakt. De stijging van 

de kosten van levensonderhoud is gereduceerd naar de voor 

Aruba gebruikelijke bandbreedte van 2,5 tot 3%. Positief is ook 

de berekening van de Aruba Tourism Authority dat het aantal 

buitenlandse toeristen volgend jaar met 3 tot 5% zal toenemen.

Eman cs. pakken gelijktijdig de uit de hand gelopen 

Goede voorbeeld
Ook Aruba ontkomt er, zoals zo veel landen, niet aan te 

bezuinigen op de eigen overheidsuitgaven om de negatieve 

gevolgen van de wereldwijze crisis het hoofd te bieden. De 

Arubaanse regering geeft daarbij het goede voorbeeld door 

fors te snijden in haar eigen arbeidsvoorwaarden.

Voor ministers en staatssecretarissen wordt de 

pensioengerechtigde leeftijd verhoogd van 45 naar 60 jaar 

en voor Statenleden van 50 naar 60 jaar. Daarmee worden 

zij gelijkgesteld aan de pensioenleeftijd zoals die voor elke 

Arubaanse burger geldt.

De overbruggingstoelage wordt in het vervolg gekort met 

het inkomen dat een bewindspersoon geniet indien zij of 

hij voor het verstrijken van de termijn van 12 maanden na 

beëindiging van het ministerschap weer aan het werk gaat.  

Ook wordt een einde gemaakt aan de huidige praktijk dat 

politici die èn bewindspersoon èn Statenlid zijn geweest door 

het stapelen van hun rechten in feite een dubbel pensioen 

genieten.

Bewindslieden komen bovendien voortaan pas na 8 

jaar ministerschap in aanmerking voor de maximale 

pensioenuitkering. Dit was 4 jaar. Voor parlementariërs is 

deze termijn12 jaar. Tenslotte zien aftredende bewindslieden 

hun niet opgenomen vakantiedagen gehalveerd. 

De maatregel raakt de leden van het huidige kabinet 

persoonlijk. Premier Mike Eman: ,,Een aantal ministers in dit 

kabinet heeft er ook al 8 jaren als parlementariër opzitten. 

Het pensioen dat ze daarmee opgebouwd hebben, zouden 

ze vanaf hun 50ste kunnen gaan genieten. Dus nu moeten ze 

niet alleen wachten tot hun 60ste op hun ministerspensioen 

dat ze in de komende jaren opbouwen, maar ook 10 jaar 

extra wachten op hun pensioen als parlementariër dat ze 

al opgebouwd hebben. Het heeft dus directe financiële 

gevolgen voor deze mensen.”

Mega-ombuigings-
operatie helpt Aruba 
snel uit het dal

overheidsschuld aan. Dat gebeurt om te beginnen door een 

herstructurering van bestaande leningen. Door dure leningen te 

herfinancieren tegen gunstigere voorwaarden kan de rentelast 

al op korte termijn worden verlaagd.

Bewoners van San Nicolas zijn onlangs door minister 

Mike de Meza geïnformeerd over de verbeterplannen 

voor hun wijk. De bewoners kwamen in grote getale naar 

het buurthuis Lago Heights om te horen hoe de regering 

San Nicolas een grotere economische rol denkt te geven 

en de levensstandaard in de wijk wil verhogen. De Meza 

gaf aan dat hij het belangrijk vindt met de bewoners van 

gedachten te wisselen over het overheidsbeleid. Premier 

Mike Eman en minister Michelle Hooyboer-Winklaar en de 

Statenleden Chris Dammers en Lorna Varlack waren ook 

aanwezig.

In navolging van Savaneta, San Nicolas en Paradera heeft 

Santa Cruz nu ook een hulpbestuurskantoor. Bewoners 

kunnen er documenten regelen en afhalen zoals een 

uittreksel uit het bevolkingsregister, geboortebewijs, 

bewijs van goed gedrag, bewijs van leven (attesta de 

vita) en een aanvraagformulier voor een prodeo advocaat. 

,,Diensten zijn vanaf nu dichterbij de mensen in de wijk 

Santa Cruz beschikbaar”, zei premier Mike Eman bij de 

opening. Wijkbewoner Elias Kock had de eer als eerste een 

uittreksel uit het bevolkingsregister in ontvangst te nemen. 

Op het hulpbestuurskantoor kunnen ook rekeningen voor 

elektriciteit en water worden betaald.

Wijken worden 
weer kleurrijk

Wijkbewoner Elias Kock was de eerste die zich - onder 
toeziend oog van premier Mike Eman - aan het loket van het 
hulpbestuurskantoor meldde.

Vierde hulpbestuurskantoor

San Nicolas 
krijgt informatie 
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De Nederlandse ambassadeur in Brazilië Kees Rade en 

de Nederlandse consul-generaal in Rio de Janeiro Paul 

Comenencia hebben een bezoek gebracht aan premier 

Mike Eman. Ze bespraken de mogelijkheden voor meer 

toeristische en commerciële groei tussen Aruba en Bra-

zilië. Comenencia was tot vorig jaar gevolmachtigde 

minister in Den Haag voor de Nederlandse Antillen.

Koningin Beatrix brengt in het najaar van 2011 samen met 

kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima een of-

ficieel staatsbezoek aan Aruba en de overige eilanden in 

het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat heeft de Rijks-

voorlichtingsdienst bekendgemaakt tijdens het bezoek dat 

het kroonprinselijk paar op 9 en 10 oktober aan Curaçao 

bracht waar het de ceremonie rond de opheffing van het 

land Nederlandse Antillen bijwoonde. Gegeven de ervaring 

met eerdere koninklijke bezoeken zal Oranjestad ook bij het 

komende bezoek zijn naam ongetwijfeld alle eer aan doen. 

Blik op Brazilië

Staatsbezoek

Inmiddels oud-minister van Defensie Eimert van 

Middelkoop was begin oktober op Aruba voor 

een kort bezoek. Op de militaire basis Savaneta 

reikte hij medailles uit aan Nederlandse militairen 

gestationeerd op Aruba en leden van de 

Arubaanse Militie die hebben deelgenomen aan 

de humanitaire hulpactie in Haïti nadat dit land 

was getroffen door een zware aardbeving.

Het Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg (VVD) 

is gekozen tot voorzitter van de Commissie voor 

Koninkrijksrelaties. De 49-jarige Van der Burg volgt 

haar partijgenoot Willibrord van Beek op. De commissie 

wees PvdA’er (en oud-rechter op Aruba) Jeroen Recourt 

aan als ondervoorzitter. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet 

bedankte Van Beek voor het goede werk dat hij gedaan 

heeft ,,in een ingewikkelde periode waarin een groot 

aantal emoties binnen de commissie en binnen de 

landen speelden.” Van den Burg prees haar voorganger 

die er in moeilijke tijden voor heeft gezorgd dat de 

relaties binnen het Koninkrijk harmonieus zijn gebleven. 

Van Beek zelf ‘waarschuwde’ 

dat als je eenmaal iets hebt 

met het Caribische deel van het 

Koninkrijk je daar nooit meer 

vanaf komt. ,,Ze zullen mij daar 

dus nog vaak zien.”

Aruba heeft met het Verenigd Koninkrijk een zogeheten Tax Information 

Exchange Agreement gesloten. Het verdrag werd begin november 

op het Arubahuis namens de beide regeringen ondertekend door 

gevolmachtigde minister Edwin Abath en de ambassadeur van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland Paul Thomas Arkwright.

Abath benadrukte de inzet van Aruba met zo veel mogelijk landen 

afspraken te maken over de uitwisseling van fiscale informatie. ,,Het 

kabinet Eman streeft internationale samenwerking na, bijvoorbeeld als 

het zoals in dit geval gaat om het tegengaan van belastingontduiking 

en het bestrijden van witwasoperaties.”

Ambassadeur Arkwright prees de snelheid waarmee van Arubaanse 

zijde aan de totstandkoming van het verdrag is gewerkt. Ook hij 

onderstreepte het belang van transparantie in het internationale (geld)

verkeer. Hij zag de ondertekening van het verdrag als een begin van 

een vruchtbare samenwerking. ,,Ik zal er van mijn kant alles aan doen 

er voor te zorgen dat meer Britse toeristen Aruba gaan bezoeken”, 

beloofde Arkwright.

Haïti-helpers
geëerd

Nieuwe 
voorzitter

Londen looft Aruba

In zijn laatste dagen als premier bracht Jan Peter Balkenende een afscheids-

bezoek aan Aruba. Hij werd van het vliegveld opgehaald door ambtgenoot Mike 

Eman. Hij bezocht gouverneur Fredis Refunjol en woonde een vergadering van 

de Arubaanse ministerraad bij.

Laatste bezoek

Fo
to
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Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet feliciteert Brigitte 
van der Burg met haar uitverkiezing tot voorzitter van de 
Commissie voor Koninkrijksrelaties.

In de Sala Betico Croes 
van het Arubahuis werd 
het verdrag ondertekend.

Foto Nico van der Ven

Foto Lidia Kelly
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D e Conference en Trade Fair Green Energy die begin 

oktober in het Renaissance Conference Center in 

Oranjestad werd gehouden, is een groot succes ge-

worden. Aan de conferentie namen meer dan 300 deelnemers 

uit 15 landen deel. De donderdagavond waarop de voorma-

lig Amerikaanse vicepresident Al Gore sprak, was totaal uit-

verkocht met 600 toeschouwers in het Conference Center en 

nog eens 400 studenten in het Crystal Theatre. De Trade Fair 

trok meer dan vijfduizend bezoekers. ‘Our Future with Green 

Energy’ heeft groene energie onder de aandacht van de hele 

bevolking gebracht en heeft bovendien Aruba op de internatio-

nale groene agenda geplaatst.

De gastheer van de conferentie minister Mike de Meza: ,,Deze 

Green Energy
massaal bezocht

conferentie is een groot succes. Er was deelname uit 15 landen. 

De sprekers waren van hoge kwaliteit met als hoogtepunt het 

betoog van vicepresident Al Gore. Ook de onderwerpen van 

de presentaties raakten precies de grote vraagstukken waar de 

energiewereld mee bezig is. Maar het hoogtepunt voor mijzelf 

was de Science Fair voor onze studenten. De vindingrijkheid 

waarmee de teams van studenten in de verschillende leefti-

jdsklassen hun projecten bedacht en uitgevoerd hebben, was 

ronduit verrassend. Dat belooft veel voor de toekomst. Com-

plimenten aan de organisatie onder aanvoering van Stijn Jans-

sen.” 

De kwaliteit van de conferentie werd bevestigd door de ex-

perts. Een van de sprekers was ir. Gilbert Gouverneur: ,,Ik heb 
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Aruba krijgt centrum  
voor onderzoek  
groene energie

in al de jaren dat ik evenementen zoals dit bezoek in de regio 

nog nooit een conferentie van een dergelijk hoog inhoudelijk 

niveau meegemaakt. Ook de organisatie is bijzonder goed.”

Conference Director Stijn Janssen is ook een tevreden man: 

,,Ondanks het feit dat we relatief laat met de voorbereiding-

en zijn begonnen, zijn we er toch in geslaagd de zalen vol te 

krijgen. We hadden een zeer interessant internationaal gezel-

schap sprekers. We waren volledig uitverkocht voor de pre-

sentaties van professor dr. Wubbo Ockels en vicepresident Al 

Gore. Bovendien hadden we een directe link naar het Crys-

tal Theatre waar meer dan 400 studenten de toespraken live 

konden volgen.” Janssen is ook te spreken over de Trade Fair. 

,,Op de Trade Fair hebben we meer dan 5.000 mensen mogen 

begroeten. Ongeveer de helft van dat aantal waren kinderen 

onder de 15 jaar die gratis entree hadden. Jammer van de re-

gen op zondag, anders hadden we wellicht nog meer mensen 

gekregen.” Opvallend was het grote aantal sponsoren die het 

evenement gesteund hebben. Janssen: ,,Zonder de steun van 

al die sponsoren zouden we niet in staat geweest zijn dit even-

ement zo groots op te zetten. Ik moet vooral speciaal de heren 

Frank Hoevertsz, directeur van Utilities Aruba, Oslin Boekhoudt 

van WEB en Robbert Henriquez van ELMAR danken voor 

het vertrouwen dat ze ons gegeven hebben en de wijsheid 

waarmee ze ons gesteund hebben. Zij waren de eersten die 

geloofden in ons evenement en met hun financiële steun de 

basis legden voor het hele event. Ook een grote pluim voor 

ons team dat de organisatie heeft verzorgd. Dat zijn allemaal 

jonge mensen die hebben laten zien dat ze onder druk kun-

nen werken en een grote uitdaging aankunnen.”

De Conferentie en de Trade Fair konden ook rekenen op de 

volledige steun en het enthousiasme van premier Mike Eman. 

,,Groene energie is een van de speerpunten van onze reger-

ing. Dit event heeft het onderwerp zowel lokaal als in de regio 

prominent op de agenda gezet. Alle vooraf gestelde doelen 

zijn gerealiseerd. Daar ben ik ontzettend trots op. Maar hier 

moet het niet bij blijven. We gaan met hulp van een aantal ge-

renommeerde internationale partners een permanent Onder-

zoekscentrum voor Groene Energie op Aruba openen. En we 

hebben als regering een groot aantal positieve maatregelen 

genomen om de introductie van technologie voor duurzame 

energie op Aruba te versnellen. Maar nu moeten we ook gaan 

uitvoeren. Te oordelen naar het enthousiasme dat ik in de af-

gelopen dagen over dit onderwerp op ons eiland heb mogen 

ontmoeten, heb ik daar het volste vertrouwen in.”
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Nederland is het eerste land waar Aruba Tourist Au-

thority het nieuwe logo heeft geïntroduceerd. Dat ge-

beurde tijdens een door de reisbranche drukbezochte 

receptie in het Hilton-hotel in Den Haag. De onthulling 

van het nieuwe beeldmerk werd bijgewoond door pre-

mier Mike Eman en een aantal ministers die in de resi-

dentie waren vanwege de Ronde Tafelconferentie in 

verband met de staatkundige hervorming van de Ned-

erlandse Antillen. Met de introductie van een nieuw 

kleurrijk logo wordt één wereldwijde huisstijl voor alle 

toeristische uitingen van Aruba ingevoerd.

Van de Caribische bestemmingen heeft Aruba zijn mark-

taandeel op de Britse vakantiemarkt flink vergroot. Nam 

het aantal Britten dat in de eerste negen maanden van 

dit jaar naar de Cariben reisde af met 12%, Aruba no-

teerde een plus van 20%. Met de komst in die periode 

van 12.000 Engelsen heeft Aruba zich in de Britse top 10 

van populairste Caribische bestemmingen genesteld. 

Ruim 30 touroperators hebben Aruba in hun reispro-

gramma terwijl het eiland met rechtstreekse vluchten 

goed bereikbaar is vanuit Londen en Manchester. Vorig 

jaar nam het bezoek uit het Verenigd Koninkrijk al toe 

met 29%.

Ook het aantal Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse 

bezoekers vertoont een groei, al is die met 7% wat 

bescheidener, zo blijkt uit cijfers van het Arubaanse to-

erismebureau. De cijfers van de Aruba Airport Authority 

geven eveneens aanleiding tot optimisme. In het tweede 

kwartaal werden op vliegveld Reina Beatrix 2,2% meer 

passagiers geteld dan een jaar eerder. Het aantal 

vluchten nam met 3,9% toe.

De Amerikaanse markt pluste met 5,1%, uit Canada 

kwamen zelfs 56% meer passagiers. Nederland steekt 

daar met een groei van 2% bescheiden bij af. De Latijns-

Amerikaanse markt heeft zich nog niet hersteld. Daar 

werd een daling van 21% genoteerd.

Passagiers die op 22 oktober arriveerden op de luchthav-

en Reina Beatrix werden getrakteerd op een stukje kaas. 

Op die manier werd stilgestaan bij het feit dat het vliegveld 

55 jaar eerder - toen nog als Prinses Beatrix-luchthaven - 

in gebruik werd genomen. De keuze viel op kaas (Dutch 

Bay Belle) omdat dit het meest geëxporteerde product van 

het Koninkrijk is.

Met een feestelijke bijeenkomst bij de Surf-

side Marina in Oranjestad heeft luchtvaart-

maatschappij ArkeFly gevierd dat zij vijf jaar 

geleden de eerste vlucht naar Aruba uitvoerde. 

Steven van der Heijden, CEO van ArkeFly en 

moedermaatschappij TUI Nederland, was er 

speciaal voor overgekomen om de champagne 

te ontkurken.

Op 4 november 2005 landde voor het eerst een 

toestel van ArkeFly op luchthaven Reina Beatrix. 

Sindsdien heeft ArkeFly ruim 700 retourvluchten 

naar Aruba uitgevoerd. Op deze vluchten is een 

deel van de bemanning van Arubaans/Antil-

liaanse afkomst.

Deze winter vliegt ArkeFly vier keer per week 

tussen Nederland en Aruba. Overwogen wordt 

daar komende zomer een vijfde vlucht aan toe 

te voegen.

Met ingang van dit seizoen zet ArkeFly een nieu-

we Boeing 767 in naar Aruba. Dit toestel bes-

chikt over een Premium Comfort Class. Die biedt 

de reiziger 94 cm beenruimte, de mogelijkheid 

om gratis 45 kg bagage mee te nemen en vele 

andere extra’s. 

De ArkeFly vluchten hebben ervoor gezorgd dat 

het Nederlands toerisme op Aruba explosief is 

gegroeid. Het aantal Nederlandse vakantiegang-

ers is verdubbeld ten opzichte van vijf jaar 

geleden. Ook het marktaandeel van TUI Neder-

land - waaronder ArkeFly en de reismerken Arke, 

Holland International en KRAS vallen - is verdub-

beld van circa 40% naar circa 80%.

Uit onderzoek van reisverzekeraar Europeesche Ver-

zekeringen blijkt dat Nederlanders Aruba, na Australië 

en Canada, één van de meest ideale vakantielanden 

vinden. Verre bestemmingen zijn nog steeds populair 

en de recessie is nauwelijks van invloed bij het boek-

en van de zomervakantie. 27% van de Nederlanders 

geeft zelfs aan meer budget beschikbaar te hebben. 

Ongeveer een kwart van de Nederlanders heeft de 

reis of een onderdeel daarvan bij een reisbureau ge-

boekt. Meer dan de helft geeft aan de zomervakantie 

zelf geboekt te hebben

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Blue Panorama begint op 18 

december met een wekelijkse vlucht Milaan - Aruba - Milaan. Het 

gaat om een chartervlucht die - het gehele jaar door - wordt uitge-

voerd met een Boeing 767 met 272 stoelen. Het goede nieuws werd 

bekendgemaakt in de week dat Aruba zich aan de Italiaanse reis-

branche presenteerde op een beurs in Rimini. De belangstelling van 

touroperators voor de stand van Aruba was bijzonder groot. Op de 

foto de Arubaanse afvaardiging in Rimini. Van links naar rechts Sand-

er Langeveld (Westin Aruba), Ewald Biemans (Bucuti/Tara Beach 

Resort), Domenico Di Prisco, Marco Becker (Holiday Inn Sunspree 

Beach Resort), Emera Viaggi,  Antonelle Bortolozzo, Glennie Tromp 

en regionaal directeur Benelux van de ATA Roy Hart.

Wereldwijd beeldmerk

Foto Nico van der Ven

Het nieuwe logo van 
toeristisch Aruba valt 
letterlijk goed in de 
smaak.

Vijf jaar 
ArkeFly

Blue Paorama
naar Aruba

Kaas 
op Reina Beatrix

Toerisme 
in de lift

Ideale bestemming
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Minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Economische 

Zaken, Sociale Zaken en Cultuur heeft op 10 november de 

eerste spade in de grond gestoken als officiële start van de 

bouw van de Mega Store van Kooyman op Primavera.

De totale oppervlakte van het terrein is 33.000 m2. Dit is 

vergelijkbaar met 7 voetbalvelden. Het gebouw zelf beslaat 

17.000 m2 en er komen 172 parkeerplaatsen. Nieuw op 

Aruba is de volledig overdekte Drive Thru die onderdeel 

gaat uitmaken van de Mega Store. ,,Dit concept hebben 

we in 2002 geïntroduceerd in Curaçao en dat is een groot 

succes gebleken omdat het een zeer efficiënte manier is om 

bouwmaterialen te kopen. Een ander groot voordeel is dat 

we de materialen overdekt kunnen opslaan wat ten goede 

komt aan de kwaliteit”, aldus CEO Herbert van der Woude.

Kooyman is al vanaf 1965 actief op Aruba onder de naam 

‘de Antilliaanse Handelmaatschappij’. In 2004 is de naam 

veranderd in Kooyman zodat het bedrijf onder één naam in 

het hele Caribische gebied opereert. Het concern telt 400 

medewerkers van wie 70 op Aruba.

De bouw van de Mega Store heeft positieve effecten op 

de economie. Het is goed voor de werkgelegenheid omdat 

Kooyman verwacht het aantal arbeidsplaatsen uit te breiden. 

Maar ook lokale aannemers hebben baat bij het nieuwe 

concept waardoor zij efficiënter kunnen werken. Het feit 

dat Kooyman deze investering doet, geeft ook aan dat het 

bedrijf het volste vertrouwen heeft in de toekomst van Aruba.

Op 4 oktober vond de jaarlijkse herdenking van de Bijlmerramp 

plaats. Bij deze ramp in 1992 waarbij een vrachttoestel van de 

Israëlische maatschappij ElAl tegen twee flatgebouwen vloog, 

kwamen 44 mensen om het leven onder wie twaalf Arubanen. 

Ter nagedachtenis van de slachtoffers legde gevolmachtigde 

minister Edwin Abath namens de regering en de bevolking van 

Aruba een krans bij het Groeiend Monument. Ook aanwezig 

waren de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, 

de Antilliaanse gevolmachtigde minister Marcel van der Plank, 

voorzitter Marcel la Rose van de deelgemeente Amsterdam 

Zuidoost en de Surinaamse consul-generaal Lilian Truideman, 

alsmede familieleden en vrienden van de slachtoffers.

Baseballspelers Eugene Kingsale en Hudson John hebben 

het Arubahuis met een bezoek verrast. De bekende 

sporters werden verwelkomd door de gevolmachtigde 

minister Edwin Abath. Verschillende baseballspelers die 

in Nederland wonen zoals Richard Orman, Jan Collins, 

Wim Martinus, Dè Flanegin, Theo Geerman, Eddy Tromp 

en Dwayne Kemp waren ook aanwezig. Abath keek 

terug op de carrières en legendarische successen van 

Kingsale en John. Abath sprak de veronderstelling uit 

dat er voldoende Arubaans talent in Nederland rondloopt 

om een team te vormen dat de Haarlemse Honkbalweek 

en het jaarlijks naar John vernoemde baseballtoernooi in 

Rotterdam kan winnen.

Het kan niet op voor zangeres - en half-Arubaanse - Caro 

Emerald. Na eerder al door Radio 3FM te zijn bekroond met de 

Serious Talent Award volgden de Pop Edison 2010 voor beste 

Nederlandse artieste en de MTV European Music Award voor 

beste Nederlandse/Belgische act. Emerald debuteerde begin dit 

jaar met het album ‘Deleted Scenes From The Cutting Room 

Floor’ waarvan het recordaantal van bijna 200.000 exemplaren 

is verkocht en dat inmiddels ook zijn weg naar het buitenland 

heeft gevonden. In oktober werd ‘Stuck’ uitgebracht, haar vierde 

single. Intussen is een ware run ontstaan op kaartjes voor haar 

concerten op 22 en 23 december in de Heineken Music Hall 

in Amsterdam. Daarom is besloten een derde concert - op 21 

december - aan de agenda toe te voegen.

Op 11 en 12 december vormt het strand van Aruba het 

decor voor een beach volleybal-toernooi waarvoor topteams 

uit de gehele wereld naar het eiland reizen. Nederland zal 

vertegenwoordigd zijn met twee teams. Ter voorbereiding op 

de trip bracht de bekende Nederlandse beach-volleyballer 

Richard Schuil een bezoek aan het Arubahuis waar hij werd 

ontvangen door gevolmachtigde minister Edwin Abath. 

Verder op de foto ATA-directeur Humphrey Vrolijk, directeur 

Desirée Croes van het Arubahuis en Roy Hart, regiodirecteur 

Benelux van de ATA.

Foto Grate Group

Eerste schop voor  
Mega Store

Minister Michelle 
Hooyboer-Winklaar geeft 
het startsein voor de bouw 
van de Mega Store van de 
firma Kooyman.

Caro Emerald
BLIJFT SCOREN

Foto Adrie Mouthaan

Bijlmerramp herdacht

Foto Sidney Kock

Gevmin Edwin Abath met levende 
baseball-legende Hudson John.

Foto Nico van der Ven

LEVENDE 
baseball-legendes

Foto Sidney Kock

Volleybaltop op Aruba
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,,Deze dag is vooral belangrijk voor de inwoners van de  

eilanden die vandaag nog de Nederlandse Antillen vormen. 

Maar ook voor de inwoners van Aruba is deze dag belangrijk. 

Het feit dat wij vandaag een Ronde Tafelconferentie afsluiten 

waarin besloten is dat de bevolkingen van onze zustereilanden 

de door hen gewenste staatkundige status kunnen realiseren, 

heeft voor mij ook een heel persoonlijke dimensie. Het is nu 

meer dan 62 jaar geleden, op 18 maart 1948, dat mijn vader een 

motie heeft ingediend die door de Ronde Tafelconferentie, hier 

in Den Haag, is aanvaard. In deze motie werd  gesproken over 

de Arubaanse wens om Aruba, en ik citeer ,,een afzonderlijke 

status te verlenen teneinde op staatkundig, economisch en 

cultureel gebied aan de bevolking van het eiland bevrediging te 

schenken” en ,,dat in beginsel een dergelijke wens geëerbiedigd 

dient te worden.” De eerbiediging van de wens om een status 

aparte werd door de Ronde Tafelconferentie bij motie op 18 

maart 1948 aanvaard. Dus nadat mijn grootvader Henny Eman 

al meer dan 20 jaar hiervoor had gestreden. 18 maart is nu 

een officiële feestdag op Aruba. Wat velen niet weten, is dat 

deze motie mede werd ondersteund door de grote Antilliaanse 

In verscheidenheid 

VERENIGD

staatsman en jurist Doctoor da Costa Gomez van Curaçao. Dat 

Aruba de wens om een status aparte heeft kunnen realiseren 

is dank zij de steun die Aruba ook later diverse malen van de 

Antilliaanse eilanden heeft gekregen.  Zo hebben in 1982 alle 

politieke partijen op alle vijf eilanden van de Nederlandse Antillen 

plechtig verklaard te zullen meewerken aan de realisatie van de 

status aparte van Aruba. Deze verklaringen die zijn vastgelegd 

in een protocol dat genoemd werd naar de toenmalige minister 

van staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen Mito 

Croes, het Protocol Mito, vormde de politieke basis voor de 

Ronde Tafelconferentie van 1983 waarbij onder de bezielende 

leiding van Betico Croes de status aparte van Aruba werd 

vastgelegd, zij het dat Nederland die wel koppelde aan een 

volledige onafhankelijkheid per 1996. In 1994 heeft Aruba weer 

de medewerking gekregen van de Staten van de Nederlandse 

Antillen om het Statuut te wijzigen teneinde de datum van 

de opgelegde onafhankelijkheid te schrappen.  Het enige 

wat wij al die jaren als tegenprestatie konden aanbieden om 

de medewerking van onze zustereilanden te krijgen voor het 

realiseren van onze staatkundige wensen was onze belofte 

dat Aruba, indien de eilanden te zijner tijd voor een andere 

staatkundige relatie zouden kiezen Aruba alle steun en 

medewerking zou verlenen. Vandaag lossen wij deze belofte 

in. Op 1 januari viert Aruba 25 jaar status aparte. Aruba moest 

25 jaar geleden de status aparte onder de slechtst denkbare 

financiële, economische en sociale situatie ingaan. En zonder 

schuldsanering.  Het is het eerste Arubaanse kabinet gelukt de 

status aparte een nieuwe solide basis te geven. Aruba is blijven 

groeien. Intussen is Aruba meerderjarig geworden. Graag 

willen wij onze ervaring delen met onze nieuwe partners in het 

Koninkrijk.  Het is goed op een dag en bij een gelegenheid 

als deze aandacht te schenken aan het verleden. Maar het 

is nog belangrijker ons te richten op de toekomst. Aruba 

heeft de nieuwe landen benaderd om in de toekomst samen 

inhoud te geven aan een nieuwe samenwerking. De landen 

hebben inmiddels positief gereageerd en wij gaan samen 

binnenkort van start.  En wij zijn ook verheugd dat wij op deze 

conferentie hebben afgesproken in Koninkrijksverband jaarlijks 

een Koninkrijksconferentie te houden. Wij vinden het nodig 

in goed overleg samen een nieuwe visie voor het Koninkrijk 

Op de Slot-Ronde Tafelconferentie van 9 september is het groene licht gegeven voor de 
staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen. Curaçao en Sint Maarten zijn per 10 
oktober in navolging van Aruba zelfstandig land in het Koninkrijk geworden. Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba hebben de status van bijzondere Nederlandse gemeente gekregen. Op 
de Slotconferentie in de Ridderzaal hield premier Mike Eman een hartstochtelijk pleidooi om 
de knellende banden van het Koninkrijk om te vormen tot een strategisch partnerschap. Op 
deze pagina’s de tekst van zijn met luid applaus ontvangen speech.

Koningin Beatrix ontving de delegaties op paleis Huis ten Bosch.

Foto Selwyn de Wind

te formuleren en samen meer inhoud te geven aan de 

samenwerking binnen het Koninkrijk.  Wij zijn ervan overtuigd 

dat wij door een goede samenwerking veel meer kunnen 

bereiken. Wij willen dat het Koninkrijk gaat functioneren als 

een strategisch partnerschap waarbij gestreefd wordt naar 

synergie en waar sprake is van een win-win situatie voor alle 

partners in het Koninkrijk. Dat is de uitdaging die wij ons als 

Aruba voor de toekomst gesteld hebben. Wij zijn na 25 jaar 

status aparte enkele ervaringen rijker. Een belangrijke les die wij 

geleerd hebben, is dat verandering van staatkundige structuur 

gelukkig geen gevolgen heeft voor de vriendschapsbanden 

die wij op Aruba hadden met de inwoners van al de vijf 

eilanden van de Nederlandse Antillen. De staatkundige relaties 

zijn veranderd maar de vriendschapsbanden zijn blijven 

bestaan. Ook na 25 jaar status aparte.  De eilanden van de 

Nederlandse Antillen gaan staatsrechtelijk uit elkaar. Maar ik 

spreek vandaag de hoop uit en ik ben er ook van overtuigd 

dat de onderlinge vriendschapsbanden behouden blijven. 

Ook de vriendschapsbanden tussen de bewoners van de vijf 

zustereilanden en de bewoners van Aruba en de landen. 
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Met het ondertekenen van de slotverklaring lost premier Mike 
Eman de belofte van Aruba aan de andere eilanden in mee te 
werken aan hun nieuwe toekomst.

Na een moeilijk proces dat uiteindelijk zijn beslag kreeg na een 

lange dag en een halve nacht onderhandelen, is de historische 

datum 10-10-10 uiteindelijk definitief. Die dag zal ons met trots 

vervullen. De nationale vlaggen van de nieuwe Landen Curaçao 

en Sint Maarten worden gehesen. Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba beginnen aan de volgende stap. Ook voor de Nederlandse 

regering zal dit een heugelijke dag worden nu deze ingrijpende 

en complexe operatie waarover zij de regie voerde succesvol 

afgerond is. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik 

mijn waardering uit te spreken voor het visionaire leiderschap 

dat deze staatshervorming uiteindelijk heeft doen slagen. 

Er was in politieke termen sprake van een risicovol traject. 

Maar er was gelukkig ook sprake van visie en leiderschap bij 

een aantal mensen om dit traject succesvol af te ronden.  Ere 

wie ere toekomt. Premier Jan Peter Balkenende doorbrak de 

decennialange status quo tussen Nederland en de Nederlandse 

Antillen toen hij tijdens een Ronde Tafelconferentie van 2005 

besloot de knoop door te hakken. Staatssecretaris Ank Bijleveld 

heeft daarna het stokje overgenomen en gedurende het gehele 

veranderingsproces vakkundig de regie gevoerd. Tenslotte wil 

ik graag de verdiensten van premier Emily De Jong-El Hage 

benadrukken. Zij heeft als premier van de Antillen en leider van 

Curaçao met haar team met verve haar land door dit proces 

geleid. Zij was en is het symbool van de eenheid die nodig is om 

met succes een dergelijke enorme berg te beklimmen. Ik ben er 

van overtuigd dat de geschiedenis zeer positief zal oordelen over 

haar rol.  Ik wil de bevolking van al de vijf eilanden die vandaag 

de Nederlandse Antillen vormen, namens de bevolking van Aruba 

van harte feliciteren met het op deze Ronde Tafelconferentie 

behaalde resultaat. Ik spreek de hoop uit dat wat wij op deze 

Ronde Tafelconferentie samen bereiken mag leiden tot grotere 

voorspoed voor al onze mensen want daar gaat het om, om 

‘onze mensen’. Laten we ons inspireren door de gedachte van 

andere staatkundige gemeenschappen:

In verscheidenheid verenigd om de volkeren de beste kansen 

te bieden om, onder eerbiediging van eenieders rechten en in 

het besef van de verantwoordelijkheden jegens de toekomstige 

generaties en de aarde, voort te gaan met de grootse onderneming 

die van ons Koninkrijk bij uitstek een ruimte maakt waar mensen 

gestalte kunnen geven aan hun aspiraties. Namens de bevolking 

van Aruba, masha pabien, congratulations. Dios companja nos 

islanan. May God bless you.”

De hoofdrolspelers op de Rondetafelconferentie in de Ridderzaal

Foto Nico van der Ven
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Ik spreek de hoop uit dat wat wij op deze Ronde Tafelconferentie samen bereiken mag leiden 
tot grotere voorspoed voor al onze mensen want daar gaat het om, om ‘onze mensen’.

Onder grote belangstelling heeft Fatum voor de vierde 

keer een pensioenseminar en workshops in de 

congreszaal van het Westin Hotel georganiseerd.  

Hoewel onze pensioenstelsel onder enorme druk staat, 

neemt het vertrouwen in de ouderdagsvoorziening weer 

langzamerhand toe. Het doemdenken moet gauw plaats 

maken voor de positieve kanten van duurzaamheid en 

betaalbaarheid. De vertrouwensindices gelden dan ook als 

barometers van onze economie. Zo had de algemeen directeur 

van Fatum de heer Steven Martina tijdens zijn toespraak 

verder veel lof voor de wijze waarop de minister-president 

van Aruba mr. Mike Eman de pensioen- problematiek heeft 

aangepakt. In zeer korte tijd is het de Arubaanse bewindsman 

gelukt om alle sociale partners aan de onderhandelingstafel te 

krijgen en zo met een ongekende vastberadenheid te streven 

naar een oplossing voor deze complexe  vraagstukken. Dit 

laatste resulteerde dan ook in een zeer belanrijke protocol. 

Tijdens de seminar gaf de minister-president blijk geen 

fervente voorstander van verhoging van de pensioenleeftijd 

te zijn. Dat zou te simplistich zijn en strookt ook niet met het 

solidariteits- gevoel. Ook werkgevers zijn trouwens er niet 

zo happig op om ouderen langer aan het werk te houden, 

daar de hoge arbeidskosten van oudere werknemers niet 

gedekt worden door een even hoge productiviteit op hoge 

leeftijd. Aan de andere kant willen oudere werknemers met 

name de minder goed opgeleiden ook niet zo graag met 

pensioen gaan, daar de te verwachten versobering in de 

pensioneringsregeling een sterk achteruitgang in hun inkomen 

betekent. Een verhoging van de AOW-leeftijd betekent wel 

dat er langer wordt doorgewerkt en minder wordt uitgekeerd. 

Het blijft een hete discussie. Zou bijvoorbeeld het verplicht 

invoeren van een aanvullend pensioen wel uitkomst kunnen 

bieden? In 2012 zal vooralsnog een verplicht aanvullend 

pensioen worden ingevoerd, hetwelk een ieder in de zaal 

van harte heeft toegejuicht. Ondanks al die onzekerheid 

rond de pensioenkwestie heeft men toch nog een sprankje 

hoop. Dit Kabinet heeft immers door het verhogen van de 

pensioenleeftijd van ministers en parlementariërs nu al een 

belangrijke winst geboekt. Alle mogelijke discrepantie ten 

aanzien van het pensioen is nu voor goed van de baan. Ook 

in Nederland had men grote waardering voor dit ingrijpend 

raadsbesluit. Verder dient men ook Fatum te complimenteren 

met deze seminars, hetwelk ongetwijfeld een opmerkelijk 

bewustmakingsproces onder de lokale bevolking op gang 

heeft gebracht. Tenslotte is het zeker meldenswaardig, dat de 

zeer legitieme toewijding en betrokkenheid van de minister-

president mr. Mike Eman bij deze kwestie onze gemeenschap 

naar het dragen en delen in een gezamenlijk en wederzijds 

verantwoordelijkheidsbesef heeft geleid. 

Het is dus zaak dat wij met z’n allen ongeconditioneerd blijven 

inzetten voor een waardig bestaan van onze ouderen en zo 

ook het solidariteitsgevoel in tact houden.

Zeer geslaagde
Pensioenseminar
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T e grote sociaaleconomische achterstanden in het 

Koninkrijk moeten worden weggenomen. ,,Het is 

onacceptabel dat in een Koninkrijk als het onze er zulke 

grote verschillen zijn ten aanzien van de levensstandaard.”

Woorden van professor Jaime Saleh, hoogleraar aan de 

Universiteit Utrecht, minister van Staat, voormalig gouverneur 

van de Nederlandse Antillen en oud-president van het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse 

Antillen en Aruba. Hij was gastspreker bij het businessdiner van 

de Kamer van Koophandel van Aruba waar hij al sinds 1969 

‘graag’ komt.

,,Het Koninkrijk is niet alleen een garantie voor goed bestuur 

en rechtshandhaving maar ook voor een deugdelijke sociale 

orde,” aldus Saleh die een pleidooi hield voor aandacht voor de 

‘man en de vrouw in de straat’ en wat het Koninkrijk concreet 

op sociaal en economisch gebied kan betekenen, in plaats 

van alle aandacht voor de constitutionele en staatsrechtelijke 

vernieuwingen.

Want de staatkundige verandering alléén is geen wondermiddel, 

aldus Saleh. Staatkundige herstructurering op zichzelf heeft 

geen enkel effect als dit niet gepaard gaat met een wijziging 

van de ‘mindset’ van de mensen in het algemeen en de leiders 

in het bijzonder. Autonomie, zelfbeschikking: allemaal prima, 

vervolgde de ex-gouverneur ,,echter niet om onszelf te herhalen 

maar om de toekomst uit te vinden.”

Saleh benadrukte het belang van ‘de sociale en economische 

transformatie van onze koninkrijksrelaties’. ,,Dat betekent niet 

dat we bijvoorbeeld hetzelfde inkomens- of pensioenniveau 

hoeven te hebben maar ik ben ervan overtuigd dat op het 

terrein van sociaaleconomische samenwerking (onderwijs, 

gezondheidszorg, huisvesting, infrastructuur etc.) de 

levensstandaard op onze eilanden in elk geval kan worden 

aangepast aan een aanvaardbaar minimumniveau van sociale 

zorgverlening.”

Saleh is er voorstander van dat non-gouvernementele 

organisaties (ngo’s) in Nederland hun werkterrein en doelstelling 

verruimen waardoor het mogelijk wordt dat zij ook kunnen 

samenwerken met ngo’s op Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint 

Maarten, Sint Eustatius en Saba. ,,Wees niet bevreesd voor dit 

soort allianties. Zie dit niet als een aantasting van de autonomie. 

Integendeel.”

De oud-gouverneur riep Aruba op in het eerste kwartaal van 2011 

een regelmatig terugkerend ‘Koninkrijksseminar’ te organiseren. 

Dat is nodig om de banden in een ‘modern koninkrijk’ op sociaal 

en economisch terrein te verstevigen. Partners in de particuliere 

en publieke sector in de landen van het Koninkrijk moeten elkaar 

Te grote 
verschillen 
in het 
Koninkrijk

beter (leren) kennen en waarderen.

,,We moeten ons focussen op zaken waar de mensen zich 

mee kunnen identificeren. Ik herhaal: sociale en economische 

aangelegenheden die leiden tot een totale transformatie van 

onze samenlevingen en op den duur tot een beter begrip van 

de koninkrijksrelatie op alle sociale niveaus. Dus bij dit seminar 

géén discussie over staatkundige en overheidszaken.”

Er moet hernieuwd vertrouwen komen in de 

Koninkrijksgemeenschap door een gevoel van saamhorigheid 

en gemeenschappelijkheid te geven. Heel het Koninkrijk moet 

prettig zijn om er te leven, werken, leren en zaken te doen; met 

eilanden waar de bevolking van een goed inkomen geniet en in 

welzijn leeft; en eilanden die sterke banden hebben met de rest 

van de wereld.

Waarom zou Aruba het voortouw moeten nemen? Saleh zegt 

het niet om aardig gevonden te worden maar omdat hij vindt dat 

de overheid en het bedrijfsleven op Aruba hebben aangetoond 

ingrediënten in huis te hebben om meer samenwerking en een 

gevoel van gezamenlijkheid binnen het Koninkrijk te creëren. 

Dat premier Mike Eman in staat was in korte tijd samen met 

(voormalig) minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken 

in Caracas een gesprek te arrangeren en te voeren, is volgens 

Saleh een goed voorbeeld hiervan.

Professor Jaime 
Saleh: Aruba moet 
het voortouw 
nemen

Foto Suzanne Koelega

Bovendien zijn private sector en overheid in staat gebleken 

de naam van Aruba op de wereldkaart te zetten. Vandaar 

zijn oproep aan de Arubanen het initiatief te nemen voor zo’n 

Koninkrijkseminar één of twee keer per jaar. Overigens houdt 

dit het versterken en aangaan van de banden met landen in 

de regio zeker niet tegen. ,,Die netwerken moeten juist verder 

worden uitgebouwd,” aldus Saleh.

Bron: Antilliaans Dagblad
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Het duurt nog even maar volgend jaar is Aruba van 3 tot en 

met 6 november het toneel van de eerste Internationale Aruba 

Fashion Week. Organisator Ronchi de Cuba werkt samen met 

het mediabedrijf IMG om bekende topmodellen, ontwerpers en 

mode-journalisten naar het eiland te halen. IMG is organisator van 

de succesvolle fashion weeks in New York, Londen en Milaan. De 

meeste activiteiten en fotoshoots vinden buiten in de natuur plaats 

om de schoonheid van Aruba onder de aandacht te brengen. De 

Arubaanse overheid heeft besloten als medesponsor op te treden 

bij het 900.000 dollar kostende evenement dat past in het beleid 

van minister Otmar Oduber het toerisme te diversificeren, reden 

waarom eerder dit jaar - met succes - het Internationale Aruba 

Filmfestival werd gehouden. De organisatie van de modeweek is 

in handen van de Aruba Tourism Authority, Aruba Fashion Week 

en IMG.

Minister Otmar Oduber van Transport heeft tijdens zijn 

werkbezoek aan Nederland gesproken met Connexxion over 

de herstructurering van het openbaar vervoer op Aruba. De 

bewindsman staat een samenwerking voor ogen zoals die 

tussen vliegveld Reina Beatrix en de Schiphol Group waarbij 

kennis en ervaring worden overgedragen aan de lokale 

partner. Onder de vorige regering zijn de eerste contacten 

met Connexxion gelegd maar aan de ondertekening van een 

letter of intent is nimmer een vervolg gegeven. ,,Helaas want 

wij kunnen de expertise van Connexxion goed gebruiken”, 

aldus Oduber. In de professionaliseringsslag die het openbaar 

vervoer op het eiland moet maken, is een prominente rol voor 

Arubus weggelegd.

Aruba in de mode

Connexion 

HELPT

Camera’s bij Staten
De eerste jeugdinterlands hockey tegen het nieuwe land Curaçao zijn 

succesvol verlopen voor Aruba. Na een vlaggenceremonie en het spelen 

van de volksliederen van beide landen eindigde de wedstrijd in de cat-

egorie onder de 12 jaar in 2-2. In de leeftijdscategorie tot 16 jaar ging 

de volle winst naar Aruba (1-0). Bij het aansluitende clubtoernooi legden 

de Arubaanse teams nog eens beslag op drie eerste plaatsen. De wed-

strijden werden gespeeld op de accommodatie van Blue Bay Curaçao.

Volgend jaar is Aruba gastheer.

Het Water- en Energiebedrijf (WEB) investeert een bedrag 

van 109 miljoen dollar in de uitbreiding met een nieuwe 

recip-installatie en een grotere reverse osmosis-installatie. 

Hiervoor zijn contracten gesloten met de fabrikanten Wärt-

silä en Viola. Aruba Investment Bank treedt op als finan-

cier van het project dat in 2012 moet worden opgeleverd. 

Behalve een vergroting van de capaciteit maakt de ver-

nieuwing het productieproces minder brandstofafhankelijk 

hetgeen uiteindelijk tot lagere tarieven voor consument en 

bedrijfsleven moet leiden.

Begin december wordt in Oranjestad een top ge-

houden door de drie Caribische landen van het 

Koninkrijk: Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

Het initiatief daartoe is genomen door de Arubaanse 

premier Mike Eman. In zijn toespraak bij de cere-

monie in Willemstad in de nacht van 9 op 10 oktober 

waarbij de vlag van het land Nederlandse Antillen 

voor de laatste keer werd gestreken om plaats te 

maken voor die van de nieuwe landen Curaçao en 

Sint Maarten verklaarde Eman zich sterk te willen 

maken voor een ‘constructieve dialoog’ binnen het 

Koninkrijk. Zijn kersverse Sint Maartense en Cura-

çaose ambtgenoten Sarah Wescot-Williams en Ger-

rit Schotte reageerden meteen positief.

,,We zien alle drie het belang in van goede samen-

werking van onze landen en ook van een construc-

tieve basis voor samenwerking binnen het Koninkrijk 

met Nederland,” aldus Eman. Volgens hem biedt de 

Trans-Atlantische relatie tussen enerzijds het Eu-

ropese deel en anderzijds het Caribische deel van 

het Koninkrijk  kansen ‘voor onze landen’. Eman 

gelooft in concrete resultaten ten behoeve van een 

betere levensstandaard voor alle Koninkrijkspart-

ners.

Het topoverleg tussen Aruba, Sint Maarten en Cu-

raçao kan een structureel karakter krijgen naast de 

zogeheten Ministeriële Samenwerkingsraad die de 

contacten voorheen tussen de regeringen van Aruba 

en de Nederlandse Antillen regelde.

Caribische top

WEB
investeert

Interlandprimeur

Binnenkort kunnen Statenvergaderingen vanuit elke plek in de wereld via het internet worden gevolgd. 

Met het oog daarop zijn inmiddels in de vergaderzaal camera’s geïnstalleerd. Op de website waarop 

de vergaderingen live zijn te bekijken, zullen ook parlementaire documenten worden gepubliceerd, zo 

heeft Statenvoorzitter Paul Croes bekendgemaakt. De nieuwe service past in het streven naar een 

grotere transparantie van het bestuur en het vergroten van de betrokkenheid van burgers, ook die van 

de ca. 30.000 \in Nederland wonende Arubanen.

Premier Mike Eman greep de plechtige ceremonie rond 
de opheffing van het land Nederlandse Antillen aan om 
voor een constructieve dialoog tussen de partners in 
het Koninkrijk te pleiten.
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