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INLEIDING
Voor wat betreft economie en
financiën, is het voornemen om
fiscale hervorming door te voeren
die leiden tot de verhoging van de
overheidsinkomsten zonder dat dit ten
koste gaat van additionele belasting
voor de burger en het bedrijfsleven.
Bovendien zal deze fiscale hervorming,
de concurrentiepositie van Aruba in de
regio sterk verbeteren voor wat betreft
de aantrek van investeerders. De fiscale
hervorming betekent immers dat Aruba
over één van de meest aantrekkelijke
belastingstelsels in onze regio en het
Koninkrijk komt te beschikken. De
verwachting is dat de hervorming
voor een positieve geldstroom voor de
overheid zal zorgen hetgeen inhoudt
een stijging van de overheidsinkomsten.

aflossing van onze nationale schuld. De
werkelijkheid is dat we onze schuld/
PIB moeten verminderen tot onder de
100%, als we ons bestaan als autonoom
land in stand willen houden.

De Fiscale hervorming gecombineerd
met
de
inkrimping
van
het
ambtenarenapparaat zullen leiden tot
een begrotingsoverschot dat voor een
gedeelte bestemd is voor onderwijs,
gezondheidszorg en het sociale crisis
beleid en voor het andere gedeelte voor
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HOOGTEPUNTEN ECONOMIE
EN FINANCIËN
De afschaffing van de BBO / BAZV / BAVP (algemene omzetbelasting 6%),
alle invoerrechten (gemiddeld 12%), toerismeheffing, autoverhuurbelasting,
kansspelbelasting en deviezenprovisie.
De introductie van een BTW met de volgende tarieven:
- Standaard tarief 12,5%
- Verlaagd tarief 0%
- Hoog tarief 25% (van toepassing op producten waarvoor thans invoerrechten hoger
dan 25% gelden, bijvoorbeeld auto’s).
Verlaging van de winstbelasting naar 15%1.
Verlaging inkomstenbelasting naar 25%2 op alle inkomens hoger dan Afl. 25.000.
Aruba zal overgaan op een territoriaal belastingstelsel - zoals het stelsel in Singapore waarbij alle op Aruba geboekte winst belastbaar is en waardoor de belastinginkomsten
toenemen.
Het vergemakkelijken van internationale handel en het verminderen van uitgaven door
het gebruik van vreemde valuta’s.
Hervorming van de Centrale Bank Aruba (CBA) op zodanige wijze dat deze een
constructieve, stimulerende rol in onze economie gaat spelen en op een meer efficiënte
wijze te werk gaat. Ook dient een maximale zittingsperiode van 12 jaar te worden
geïntroduceerd voor de top-leidinggevenden en bestuursleden van de CBA.
De nationale schuld verlagen door een intensiever, hechter samenwerking met
Nederland.
De toegang tot financiële systemen voor iedereen een recht maken.
De introductie van Arbeidsflexibilisering.
Het moderniseren / actualiseren van de LMA3.
Het verlenen van werkvergunningen aan vreemdelingen geschiedt indien geen lokalen
voor betreffende functie beschikbaar zijn.
Het legaliseren van personen zonder geldig verblijfstitel die voldoen aan de formele
vereisten hiertoe.
Het inventariseren van asielzoekers en erkennen dat Aruba al overbevolkt is en ons
infrastructuur al onder druk staat.
1
Een toeslag van 5% zal worden toegepast op de winstbelasting zolang de schuld / PIB van Aruba meer dan
100% is of voor de periode van maximaal tien jaar
2
Een toeslag van 5% zal worden toegepast op de inkomstenbelasting zolang di schuld / PIB van Aruba meer
dan 100% is voor de periode van maximaal tien jaar
3
Landsverordening materieel ambtenarenrecht
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Het elimineren van bureaucratie.
Het centraliseren en vereenvoudigen van de commerciële processen.
Verhogen van de productiviteit van de openbare sector verhogen en zorgdragen dat
alle verzoeken binnen de daarvoor gesteld wettelijk termijn worden afgehandeld.
De oprichting van de ‘Aruba Small Business Association’ die op komt voor de belangen
van het klein- en middelbedrijf.
Het leggen van de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit voor wat betreft toerisme.
Het verbeteren van Aruba als toeristisch product gericht op het bieden van een meer
authentieke belevenis/ervaring.
Het investeren in onze artiesten/kunstenaars.
Het op de lange termijn terugbrengen van het totaal aantal (hotel)kamer(s).
Het uitbreiden Parke Nacional Aruba meer mi bieden om ons natuur beter te kunnen
beschermen.
Het herleven van de binnenstad van Oranjestad en San Nicolas.
San Nicolas weer tot het commercieel en cultureel centrum van ons land verheffen.
De totstandbrenging van een San Nicolas Ports Authority (havenbedrijf) en stimulering
van een multifunctioneel gebruik van de bestaande haven(faciliteiten).
Het inventariseren van de mate van vervuiling op het terrein van de raffinaderij en een
aanvang maken in het hergebruik ervan.
Het verontreinigen van het raffinaderijterrein en de ontwikkeling van het San Nicolas
Business District.
De invoering van een ‘fiber optic broadband network’.
Het legaliseren van cannabis voor zowel medicinale als recreatieve doeleinden.
Het investeren in onze ‘Cunuceronan’.
Het tot stand brengen van een strategisch voedingsproductie niveau, tussen en ten
behoeve van de ABC eilanden.
De introductie van een startup visum voor het Koninkrijk.
De introductie van één persoonlijke digitale identificatiecode ten behoeve van diverse
(overheids)diensten.
Een gratis basis internet pakket voor elk huishouden.
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FISCALE HERVORMING
BELASTING

stelsel gebaseerd op indirecte belastingen
is robuuster omdat het grootste gedeelte
van de belastinginkomsten gegenereerd
wordt door economische activiteiten zoals
consumptie welke minder kwetsbaar is
voor drastische omgevingsveranderingen
in vergelijking tot bijvoorbeeld winsten
van bedrijven.

De fiscale hervorming die in dit gedeelte
wordt behandeld vloeit voort uit het
Landspakket in het bijzonder onderdeel
C: Belastingen. Met andere woorden:
het inmiddels getekende Landspakket
verbindt ons de fiscale hervorming door
te voeren. In dit kader dient Aruba zich
proactief op te stellen om te verzekeren
dat de hervorming een herleving van onze
economie betekent hetgeen leidt tot en
een verhoging van de belastinginkomsten.

De invoering van indirecte belasting komt
ook het tweede doel na, te weten het breder,
ruimer maken van de belastingbasis. Ons
huidig belastingstelsel bevat namelijk
enkele mazen die het bijvoorbeeld
mogelijk maakt, een gedeelte van het op
Aruba gemaakte winst rechtmatig naar
een rekening in het buitenland (offshore)
over te maken.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
is het Nederlandse economische model en
bijbehorende belastingstelsel, in exacte
vorm, op Aruba ingevoerd. In tegenstelling
tot Nederland (en andere West-Europese
landen) is Aruba geen geïndustrialiseerd
land waardoor het Europese/Nederlandse
economisch model en bijbehorende
belastingstelsel niet geschikt is noch voor
Aruba noch de regio. Het is belangrijk na
te gaan welke doelen Nederland en Aruba
hebben gesteld en waarom.

Ter verduidelijking het volgende geval. Een
lokaal bedrijf is een dochteronderneming
van een buitenlands moederbedrijf.
Volgens ons huidig belastingstelsel mag
het moederbedrijf bepaalde kosten aan
het dochterbedrijf in rekening brengen
zoals bijvoorbeeld het leasen/huren
van apparatuur en bepaalde directie-/
bestuurskosten. Op deze manier wordt een
gedeelte van de winst gemaakt op Aruba
naar het buitenland gesluisd om de eerder
genoemde kosten aan het moederbedrijf
te betalen. Deze constructie komt met
name voor wanneer het moederbedrijf
in een land gevestigd is waar de
Vennootschapsbelasting lager is dan op
Aruba. Er is dus een duidelijk drijfveer om
de belasting op Aruba te verlagen.

Kortom:
het
belastingstelsel
dient
robuuster te zijn met een bredere
belastingbasis.

VAT / BTW
Hoe en waarom?
De modernisering van ons belastingstelsel
wat inhoudt het robuuster maken hiervan
en dit te voorzien van een bredere, ruimere
grondslag betekent de invoering van
VAT/BTW. De COVID-19 pandemie heeft
de kwetsbaarheid van ons huidig stelsel
aan het licht gebracht. De winst van
ondernemers is drastisch afgenomen en in
vele gevallen zelfs volledig verdwenen. Een
7

Wat is de oplossing?
De oplossing is de overgang naar
een stelsel van indirecte belastingen.
Vermeldenswaardig is dat het merendeel
van onze buurlanden hun belastingstelsel
al hebben gemoderniseerd en overgegaan
zijn op een BTW/VAT (Value Added Tax).

belastingen zullen worden vervangen
met de BTW. Op dit moment hebben
we BBO, BAZV en BAVP, gezamenlijk
bekend als algemene omzetbelasting en
gezamenlijk een percentage bedraagt
van 6%. Het afschaffen van BBO/BAZV/
BAVP ten behoeve van een BTW van
12.5%, betreft een procentuele stijging,
wat in wezen een additionele financiële
maatregel (medida) is, hetgeen Accion21
verwerpt. Wij benadrukken dat noch het
volk noch het bedrijfsleven meer ‘medidas’
kunnen verdragen en dat bezuinigingen
in de publieke sector dienen te worden
doorgevoerd.

Waar is di concept ontstaan?
De afschaffing van invoerrechten tussen de
EU-lidstaten bracht met zich mee dat de
regeringen van de individuele lidstaten, een
alternatieve bron van inkomsten moesten
uitvinden om hetgeen ze via invoerrechten
ontvingen, te vervangen. In tegenstelling
tot een simpele omzetbelasting zoals BBO,
is een VAT/BTW optimaler omdat het wordt
berekend over een keten van aangiftes
hetgeen de controle van belastingaangiftes
vergemakkelijkt. Ook is het efficiënter
want de heffing per ondernemer in de
keten, is gebaseerd op uitsluitend het
bedrag waarmee de prijs is verhoogd. Dit
is in tegenstelling tot omzetbelasting die
bij elke schakel/ondernemer in de keten
herhaaldelijk over het gehele bedrag wordt
geheven.

AHATA4 /ATIA5 hebben voorgesteld om een
BTW van 10% in te voeren met gelijktijdige
afschaffing van de BBO, BAZV/BAVP,
Toerismeheffing, Milieuheffing (bijzondere
belasting verblijf), autoverhuurbelasting,
kansspelenbelasting, invoerrechten en
deviezenprovisie. Kleine bedrijven met een
jaarlijks omzet van onder de Afl. 84.000,00
hoeven geen BTW te betalen, hun bijdrage
komt immers door middel van hun uitgaven.
Ons voorstel is om hetgeen dat al in het
landspakket is besloten te combineren
met het voorstel van AHATA/ATIA rekening
houdende met de aanbevelingen van het
IMF waaronder de dispensatie voor kleine
bedrijven met een jaarlijkse omzet van
onder de Afl. 70.000. AHATA/ATIA stelt de
invoering van een enkel VAT-tarief voor.
Als we echter willen voorkomen dat het
invoeren hiervan een extra financiële
maatregel (medida) wordt, moet het
samen gaan met de afschaffing van alle
invoerrechten. Het gemiddelde percentage
voor invoerrechten op Aruba is 12%.
De afschaffing van deze invoerrechten
gecombineerd met de afschaffing van BBO/
BAZV/BAVP (samen 6%) ten gunste van een
BTW van 12.5% betekent een vermindering

Wat zijn de uitdagingen om een VAT/BTW
te introduceren?
De
introductie
van
een
indirecte
belastingen MOETEN samengaan met de
opheffing van alle andere belastingsoorten
en invoerrechten, om de verhoging van de
kosten van levensonderhoud te voorkomen.
In het Landspakket wordt bij punt C.1
onder andere vermeld ‘verbreding van de
belastingbasis, verschuiving van directe
naar indirecte belastingen en invoering VAT/
BTW van 12,5 procent, conform voorstellen
van de Fiscal Affairs Department (FAD)
van het IMF of ABB conform fiscaal stelsel
Caribisch Nederland.’
Hierbij wordt echter niet vermeld welke
4
5

Aruba Hotel and Tourism Association
Aruba Trade & Industry Association
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VAT/GST

Anguilla (UK)

Antigua and
Barbuda

0%

Corporate Tax (highest

Income Tax

Capital Gains

rate)

(highest rate)

Tax

0%

0%

0%

0%

0%

46.70%

25%

25%

0%

0%

0%

19.60%

25%

52%

0% / 5% / 10%

2% - 24%

25.20%

Dividends Tax

Estate/Inheritance, Gift, Wealth
Tax

Tax-to-GDP1

Standard-15%
Reduced-0%
Hotel Accomm.-12.5%
0% / 25%

Aruba (Neth.)

6%

relating to
substantial
interest

Bahamas, The

12%-Standard
0%-Reduced

0%

0%

0%

0%

0%

17.60%

Barbados

17,5%

25%

28,5%

0%

15%

0%

29.40%

Belize

12,5%

25%

25%

0%

15%

0%

29.90%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

38.90%

0%

35.40%

0%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

38,9%

22%

46,5%

0%

0%

Up to 25%

16,6% (2012 est.)

25%

35%

0%

0%

40,1%

27%

25%

25% - 27%

10%

3%-inheritance / 27%-gift

12,7%

28%

30%

0%

0%

0%

25,8%

British Virgin
Islands (UK)
Caribbean

8%-Bonaire

Netherlands

7%-Saba and St.

(BES)

Eustatius

Cayman Islands
(UK)

0%

6%-Standard
Curaçao (Neth.) 0%, 7% and 9% rates
applicable
Dominica

Dominican
Republic

15%
Reduced-0%, 15%

18%

Included in
taxable income

15%
Grenada

10%-hotel and dive
0%-reduced

Guyana

14%

45%

40%

20%

15%

0%

28%

Haiti

10%

30%

30%

15%

15%

Unknown

18,2%

Jamaica

16,5%

25%

30%

0%

15%

1,5% estate / 7,5% gift

27,7%

10,5%

37,5%

33%

15%

18% - 50%

8,9%

33%

0%

0%

0%

31,8%

30%

30%

0%

0%

0%

23,6%

30%

32,5%

0%

0%

Unknown

28,7%

36%

38%

36%

25%

Unknown

16,4%

30%

25%

0% - 30%

0%

23%

0%

24,2%

Puerto Rico
(USA)
St. Kitts and

17%

Nevis

10%-tourism

St. Lucia

10%-accommodation

15% / 25% nonresidents

4% / 10% nonresidents

12,5%
0%-reduced
St. Vincent and
the Grenadines

Suriname

16%
10%-accommodation
0%-reduced
10%-goods
8%-services
25%-luxury goods
0%-exempt

Trinidad and

12,5%

Tobago

0%-reduced

Turks and
Caicos (UK)

11%

0% residents /
5% - 10%
nonresidents
0%

8%

0%
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0%

in de prijzen voor de consument en de
handel. Aangezien onze hervorming,
de
verwijdering
van
invoerrechten
inhoudt, dient meer dan één BTW-tarief
geïntroduceerd te worden.

Kortom, ons voorstel behelst de introductie
van een BTW met de volgende tarieven:
- Verlaagd tarief 0%
- Standaard tarief 12,5%
- Hoog tarief 25%.

In ons voorstel worden onderstaande
zaken vrijgesteld van BTW:

BTW VERLEGGINGSREGELING

- Het verhuren of verkopen van eigendom
(inclusief het overdragen van aandelen
waarvan één bedrijf de eigenaar is)
die ouder is dan twee jaar, aan een
Arubaan6;

Om te waarborgen dat de verandering
in het belastingstelsel eerlijk verloopt
moet er een verlegging van heffing
worden geïmplementeerd voor diensten
geleverd door buitenlandse bedrijven.
De inhuur van diensten vanuit het
buitenland (accounting, juridisch advies,
organisatorisch advies e.d.) is goedkoper
omdat over deze diensten geen BTW
wordt geheven in tegenstelling tot de
lokale inhuur hiervan. Het behoeft geen
betoog dat dit een situatie van oneerlijke
concurrentie creëert die niet kan worden
geoorloofd. . Daarom is ons voorstel dat in
de gevallen waarbij bedrijven buitenlandse
diensten inhuren, een zogenaamde
verleggingsheffing dienen te betalen,
gelijk aan 12.5%.

- Onderwijs;
- Medische diensten;
- Sport evenementen;
- Financiële diensten en assurantie;
- Kinderopvang;
- Persoonlijke zorg en thuiszorg;
- Duurzaam energie en aanverwante
producten;
- Fondsenwerving.
Accion21 wenst een standaard 12.5%
BTW tarief in te voeren. Ten aanzien van
eerder vermelde lijst van de zaken die
van de verplichting tot betaling van BTW
worden ontheven, geldt dus een 0% BTW
tarief. Een derde en tevens hoogste BTW
tarief van 25% zal worden toegepast op
bijvoorbeeld auto’s en voor producten
waarop heden invoerrechten hoger dan
25% worden geheven.

VENNOOTSCHAPSBELASTING /
WINSTBELASTING
Om
aantrekkelijk
te
blijven
voor
buitenlandse
investeerders
en
ter
stimulering van de lokale economie, dienen
de belastingen voor zowel ondernemers als
individuen te worden verlaagd. Accion21
stelt voor het standard tarief op de winst van
bedrijven (winstbelasting) te verminderen
tot 15%, wat ons één van de meest
aantrekkelijke landen voor investeerders
in onze regio maakt. Ter voering van een
verantwoordelijk financieel beleid geldt
hierbij dat zolang de Arubaanse schuld/PIB
hoger dan 100% bedraagt, een belasting

Vermeldenswaardig hierbij is dat in ons
voorstel, toeristen bij vertrek uit Aruba, de
mogelijkheid krijgen om de betaalde BTW,
terug te vorderen zoals dit al in andere
landen geschiedt. Dit zal van Aruba een
ware ‘freeport’ (belastingvrij) maken. Dit
is met name voordelig voor de klein-/
detailhandelaars.
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Arubaan wordt gedefinieerd als iemand geboren op Aruba, een ouder heeft die geboren is op Aruba, die
2 of meer grootouders heeft die geboren zijn op Aruba of een persoon die meer dan 12 jaar achtereenvolgend op
Aruba woont.
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van 5% wordt geheven voor een periode
van maximaal 10 jaar. De afname van de
bedrijfswinst - hetgeen een afname in
belastinginkomsten betekent - zal worden
gecompenseerd met de afschaffing van
alle aftrekposten.

gemaakt, ongeacht dat de betrokken
bedrijven en/of personen niet op hun
grondgebied gevestigd zijn. Anguilla is
een eiland in het Caribisch gebied - dus
vergelijkbaar met Aruba - dat het meeste
geld genereert via haar belastingstelsel;
dat gebaseerd is op indirecte belastingen.
Anguilla heeft recentelijk een wet
doorgevoerd welke de heffing van
territoriale belasting formaliseert.

INKOMSTENBELASTING
Voorgesteld
wordt
de
standaard
inkomstenbelasting
te
verminderen
tot 25% en dit te doen gelden op alle
inkomens hoger
dan
Afl. 25.000.
Iedereen die per jaar minder dan Afl.
25.000 verdient, worden ontheven van
de verplichting deze belasting te betalen.
Hierbij geldt dezelfde voorwaarde als
die
bij
winstbelasting namelijk dat
zolang de Arubaanse schuld/PIB hoger
dan
100%
bedraagt,
een belasting
van 5% wordt geheven voor een periode
van
maximaal
10
jaar.

De overgang naar indirecte belastingen
- territoriale belasting inbegrepen - zal
leiden tot meer belastinginkomsten Deze
verandering betekent niet alleen een
eerlijkere verdeling van inkomen maar
voldoet ook aan een doelstelling van het
Landspakket namelijk, verbreding van de
belastingbasis. De Belastingdienst zou het
lokaal gegenereerd inkomen beter kunnen
controleren, in plaats van een nieuw
stelsel te implementeren (Worldwide
income taxation). Bovendien wensen wij
de Belastingdienst de bevoegdheid te
geven om alle legale instanties te kunnen
auditen, inclusief stichtingen.

TERRITORIALE BELASTING

Onze fiscale hervorming is in lijn
met de eerste maatregel vermeld bij
onderdeel C.1 van het Landspakket
voor wat betreft de verbreding van de
belastingbasis, verschuiving van directe
naar indirecte belastingen en invoering
VAT/BTW. De introductie van open data,
arbeidsflexibilisering en het moderniseren
van onze LMA komen tegemoet aan de
tweede en derde maatregel vermeld bij
onderdeel C.1 die respectievelijk luiden:

Op
dit
moment
bezit
Aruba
het belastingstelsel met één van de
hoogste tarieven ter wereld. Het stelsel
dat als zeer progressief kan worden
gekarakteriseerd, kent
echter
geen
eerlijke verdeling van de inkomens.
Toerisme vertegenwoordigt het grootste
gedeelte van onze economie en juist op
een groot gedeelte van de winst dat in
de toeristische sector wordt gemaakt,
wordt geen belasting
geheven. De
overgang op een systeem van indirecte
belasting,
kan
dit
probleem
gedeeltelijk oplossen.

- maatregelen gericht op substantiële
vermindering van belastinguitgaven
en bijdragen/overdrachten aan derden;
- beperken bestuurlijke inmenging
discretionaire
bevoegdheden
van
zowel ambtenaren als bestuurders
(m.b.t. aftrekposten: de tax holiday)

Zowel Singapore als Hong Kong hanteren
een territoriaal gebaseerd belasting.
Dit betekent dat zij belasting heffen op
alle winsten die op hun grondgebied
worden
11

Voor wat betreft de maatregel vermeld
bij onderdeel C.4 van het Landspakket
die luidt: op basis van bestaand en/of
aanvullend onderzoek wordt bepaald of
en hoe de Belastingdienst kan worden
geoptimaliseerd
en
gemoderniseerd,
dusdanig dat belastinginning effectief
en efficiënt kan plaatsvinden, is ons plan
de voortzetting van de digitalisering van
de Belastingdienst zodat er een einde
komt in de vertraging van betalingen. Er
dient een reele inventarisatie te worden
verricht omtrent het aantal mensen dat
daadwerkelijk belasting verschuldigd is en
hoeveel mensen via het geautomatiseerd
systeem
foutieve
afschrijvingen
ontvangen. De Belastingdienst zal beter
uitgerust moeten worden om dynamischer
te kunnen werken. De introductie van BTW
vergt een wendbaarder systeem zodat
bedrijven hun BTW-restitutie binnen 30
dagen ontvangen.

de maatschappelijke kosten van de
eigen munt versus dollarisatie door een
externe onafhankelijke partij.’ Dezerzijds
onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten
verbonden aan onze muntéénheid tussen
de Afl. 60 miljoen en Afl. 80 miljoen per
jaar bedraagt en dit bedrag is alleen voor
deviezenprovisie.
Deze kosten zijn niet te verantwoorden als
we zoveel problemen hebben op sociaal
gebied dat zelfs gesproken wordt van een
sociale crisis, er een nijpend tekort aan
schoolmateriaal bestaat in het onderwijs
en de tekortkomingen in ons zorgsysteem.
De grootste bezorgdheid voor wat betreft
de opheffing van de eigen valuta door
overgang op de dollar is: inflatie. De inflatie
dat Bonaire heeft gekend bij de overgang
van de Antilliaanse gulden op de dollar en
de inflatie die in Nederland is opgetreden
bij overgang van de Nederlandse gulden
naar de Euro, dient vermeden te worden.
Om inflatie op Aruba te vermijden, dient
de overgang van de Arubaanse gulden
naar de dollar zorgvuldig te geschieden.
Zo dient een inventarisatie van alle prijzen
in de handel in Arubaanse guldens plaats
te vinden zodat een controle kan worden
uitgevoerd op de omzetting van die prijzen
in dollars. Bij grote prijsverschillen - die
leiden tot inflatie - dienen er hoge boetes
te worden gegeven (Afl. 50.000).

De maatregel vermeld bij onderdeel C.5
luidt: ‘Er wordt een belastingregeling
voor Nederland en Aruba / Curaçao /
Sint Maarten overeengekomen, in lijn
met minimum Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) voorwaarden waarbij o.a.
wordt gekeken naar het voorkomen van
mogelijke winstverschuivingen.’ Met het
omzetten van het huidige stelsel naar
Territoriale belasting voldoet Aruba aan
deze maatregel.

Accion21 wenst niet alleen de dollar
in te voeren maar gelooft in een meer
globaal financieel systeem zoals op de
Kanaaleilanden. Hoewel de verwachting is
dat in plaats van de gulden, hetzij de dollar
hetzij de Euro zal worden gebruikt, willen
wij ons financieel systeem openen voor
meerdere valuta’s; Britse pond, Japanse
yen etc. Hiermee wordt de mogelijkheid
aan de burger geboden om te sparen in
de valuta naar zijn keuze. De hantering
van verschillende valuta’s maakt het
drijven van handel met het buitenland,

ONZE NATIONALE VALUTA?
De valuta heeft drie functies:
- Middel van uitwisseling
- éénheid van waarde
- spaargarantie
De maatregel ten aanzien van onze
valuta is opgenomen in onderdeel
D.3 van het Landspakket en luidt:’ Er
wordt een onderzoek uitgevoerd naar
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makkelijker en
goedkoper. Dit biedt
tevens de gelegenheid om een ‘minicapital market’ te ontwikkelen.

advocaat, notaris en bank. Dit betekent
dat vier keer dezelfde ‘compliance’ moet
worden gedaan bij vier verschillende
instanties en hierna moet de CBA het
nog verwerken. Dit leidt tot onnodige
verspilling van middelen, tijd en energie.

CENTRALE BANK ARUBA
In het Landspakket wordt bij onderdeel
D.1 vermeld dat een integrale doorlichting
van de financiële sector wordt uitgevoerd
door een externe onafhankelijke partij. In
dit kader wenst Accion21 een gewijzigde
rol van de Centrale Bank Aruba (CBA) zien
in onze economie. Natuurlijk vinden wij dat
de CBA diens onafhankelijkheid dient te
behouden maar er dient een doorlichting
van de regels en de bedrijfsvoering te
geschieden om na te gaan welke zaken
kunnen worden gewijzigd zodat een
(snelle) economische groei niet meer door
de CBA wordt belemmerd. Naar onze
mening heeft De CBA te veel academici
en juristen in dienst en te weinig bankiers/
ondernemers met kennis van zaken om
een stimulerende bijdrage te bieden
aan onze economie. Bovendien wordt
voorgesteld om een maximumtermijn van
12 jaar in te voeren voor directeuren en
bestuursleden van de CBA.

Het is van belang om te bestuderen
welke richtlijnen van de OECD en CFATF
de overige (ei)landen in het Caribisch
gebied volgen en deze te vergelijken
met onze situatie. Communicatie met
vertegenwoordigers van enkele andere
Caribische (ei)landen heeft namelijk
uitgewezen dat zij aan mindere compliance
richtlijnen zijn verbonden vergeleken met
Aruba. De invoering een ‘één loketfunctie’
hierbij is zeer gewenst. Technologie kan
de rechtstreekse ‘compliance’ met de
betrokken personen/instanties faciliteren
zodat dezelfde handeling niet vier keer
dient te worden herhaald. Er dient ook een
regel te worden ingevoerd dat bepaald
dat de geldigheid van een ‘compliance’
maximaal 3 jaar bedraagt.

NATIONALE SCHULD
De grootste financiële uitdaging voor ons
land is de nationale schuld. Volgens de
CBA is de werkelijke BNP7 gedaald tot 26,4
% in 2020. Dat betekent dat onze nationale
schuld exclusief financiële verplichtingen
tussen de 5,5 en 6 miljard zal liggen aan
het eind van 2021, hetgeen een schuld/
BNP-verhouding van hoger dan 136%
inhoudt. Als we de financiële schulden
van de PPP projecten, hoger geworden
door onze ‘credit downgrade’, erbij tellen
zal onze schuld tussen de 6,5 en 7 biljard
bedragen aan het einde van 2021.

In het kader van onderdeel C.3 en onder
D.2 die respectievelijk vermelden dat
de Compliance programma’s worden
voortgezet/opgesteld en dat er een
integrale doorlichting van het stelsel
van toezicht (wet- en regelgeving,
toezichtbeleid) op de financiële markten
wordt uitgevoerd door een externe
onafhankelijke partij, wordt geconstateerd
dat het ‘Compliance Systeem’ van Aruba,
de zwaarste/meest stringente is in het
Caribisch gebied en als disfunctioneel kan
worden gekarakteriseerd. Bijvoorbeeld:
voor een simpele, routinematige transactie
(zoals het kopen van een huis) moet men
aan ‘compliance’ voldoen (nakomen van
bepaalde richtlijnen) met de makelaar,
7

Ons
schuldniveau
betekent
dat
mogelijkerwijs we twee decennia van
bezuinigingen tegemoet zien waarbij er
minder geld zal zijn voor de sociale crisis,

Bruto Nationaal Product
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het onderwijs en de gezondheidszorg.
Op zijn minst willen wij onze schuld
herfinancieren
via
Nederland
met
een lagere rente. Tevens wensen we
een intensievere samenwerking met
Nederland voor bepaalde portefeuilles
zoals onderwijs en justitie, voor de duur
van het Landspakket. Er moet worden
onderzocht welke diensten het best direct
onder Nederlandse toezicht en leiding
kunnen vallen en welke (financiële)
voordelen dit op zou leveren.

banken wordt verleend dient te worden
opgenomen dat zij verplicht zijn om
iedere persoon een basisbankrekening
aan te bieden.
Bovendien wenst Accion21 dat het
openen van een bankrekening sneller
verloopt. In dit kader wordt voorgesteld de
mogelijkheid aan een persoon te bieden,
direct op dezelfde dag van aanvraag,
een voorwaardelijke bankrekening te
openen. Het voorwaardelijk karakter
van deze rekening ligt aan het feit dat
de betreffende bank een screening naar
de (financiële) omstandigheden van de
aanvrager dient te verrichten voordat
een definitieve rekening kan worden
toegekend. Wel is Accion21 van mening
dat de screeningstijd maximaal 30 dagen
mag duren. Op dit moment zijn er te
veel mensen en instanties die van ons
financiële stelsel worden uitgesloten en
daardoor in de informele sector belanden.
Uiteindelijk is dat een grote risico niet
alleen voor ons financieel stelsel maar
het bemoeilijkt ook de controle door de
Belastingdienst. Het is onmogelijk om de
informele sector te beperken als ze geen
toegang kunnen krijgen tot ons financieel
stelsel.

DEPOSITO GARANTIE (DGS)
In onderdeel D.4 van het Landspakket
wordt de introductie van een Deposito
Garantie Stelsel (DGS) voorgeschreven,
waarmee wij het over het algemeen
eens zijn. Waar we ons wel bezorgd over
maken is hoe dit in elkaar kan worden
gezet, nu onze financiële diensten zich in
een precaire situatie bevinden. We willen
er ook op wijzen dat als de CBA haar werk
doet, de invoering van de DGS niet nodig
zal zijn en dat het simpelweg een extra
kost voor de consument voor financiële
diensten betreft.

TOEGANG
STELSEL

TOT

HET

FINANCIËLE

Een dynamischer financieel stelsel is
essentieel voor onze
economische
ontwikkeling. Op dit moment heeft niet
iedereen (makkelijk) toegang hiertoe. Het
proces om een nieuwe bankrekening te
openen duurt veel te lang. Naar voorbeeld
van de Europese richtlijnen (2014/92/
EU) willen wij dat iedereen die legaal
Aruba verblijft of die hier eigendom of
een zaak heeft, toegang te geven tot een
bankrekening om betalingen te kunnen
verrichten. In de vergunning die aan
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VERSTERKING ECONOMIE
ECONOMISCHE HERVORMING

- illegale tewerkstelling en
- bestrijding van de jeugdwerkloosheid

Onderdeel E van het Landspakket is
toegespitst
op
economische
hervormingen.
De
tweedelige
hoofddoelstellingen luiden:

Arbeidsflexibilisering is het eerste dat moet
worden toegepast om onze economie
dynamischer te maken. In onderdeel E.1
van het Landspakket wordt vermeld dat
een integrale analyse van het huidige
arbeidsmarktbeleid, wet- en regelgeving
dient te worden uitgevoerd op basis
waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt
geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze
analyse omvat:

- het realiseren van een weerbare,
dynamische
en
veerkrachtige
economie;
- het realiseren van een robuust en
betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel,
dat de prikkels op de juiste plek legt.
In de eerste instantie kunnen deze twee
doelstellingen tegenstrijdig klinken maar
een goed sociaal zekerheidssysteem heeft
een
stabiliserend/regulerend
functie/
werking in een economie.

Arbeidsflexibilisering is belangrijk om de
werknemer meer macht te geven in de
arbeid gerelateerde zaken waarmee hij/
zij in aanraking komt. Door flexibilisering
kan een werknemer zich op grond van
noodzaak en beschikbaarheid op de
arbeidsmarkt begeven. Voor moeders
biedt flexibilisering de mogelijkheid om
in deeltijd te werken. In Spanje is men
bezig met een pilot van een 4-daagse
werkweek. In sommige landen is de
40-urige werkweek al verlaagd naar een
36-urige werkweek. Beide ideeën dienen
als middel om de aanstaande inkrimping
van personeel in de publieke sector te
verzachten.

ARBEIDSFLEXIBILISERING
Arbeidsflexibilisering is het eerste dat moet
worden toegepast om onze economie
dynamischer te maken. In onderdeel E.1
van het Landspakket wordt vermeld dat
een integrale analyse van het huidige
arbeidsmarktbeleid, wet- en regelgeving
dient te worden uitgevoerd op basis
waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt
geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze
analyse omvat:

Wij geloven in het talent en de werkethiek
van de Arubaanse werknemer. Niemand
hoeft zich zorgen te maken over het
versoepelen
van
de
ontslagregels.
Productiviteit van de werknemer is waar
onze economie op is gebaseerd en is de
kracht van ons concurrentievermogen
als Land. De relatie tussen de werkgever
en werknemer is één die gebaseerd is op
wederzijdse behoefte. Als een bepaalde

- arbeidstijdverkorting;
- deeltijdwerken;
- contracten voor bepaalde tijd;
- versoepelen ontslagrecht;
- wegnemen belemmeringen voor
aannemen buitenlandse
arbeidskrachten;
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PERSONEN
ZONDER
VERBLIJFSTITEL

werkgever-werknemer relatie niet goed
functioneert betekent dit dat er een betere
baan ergens anders is voor de betrokken
werknemer en een betere werknemer voor
de betrokken werkgever. Het versoepelen
van dit proces zodat daarmee een
optimale werkgever-werknemer relatie
wordt bereikt, is niet alleen goed voor de
economie maar ook voor de betrokkenen.

INDIENSTNEMING
ARBEIDERS

GELDIG

De maatregelen vermeld bij onderdeel
E.2 en E.3. zijn gericht op illegaal arbeid
en het tegengaan hiervan. Illegaal arbeid
een is een groot probleem op Aruba. De
personen die zich hieraan schuldig maken
zijn veelal onze buren en hun kinderen.
De kinderen groeien hier op en vormen
op den duur een integraal deel van onze
samenleving. Op dit moment zijn er veel
illegale arbeiders werkzaam die helemaal
niets bijdragen aan onze Schatkist omdat
ze in de informele economie bewegen.
Illegaal arbeid vormt een gevaar voor de
Arubaanse arbeider omdat de onkosten
om een illegale arbeider in dienst nemen
veel lager zijn. Om illegaal arbeid te
bestrijden moeten we de bestaande wetten
intensiever en frequenter handhaven.
Daarbij behoort ook het beboeten van
de werkgevers die betrapt worden op het
hebben van illegale arbeiders in dienst.
Accion21 stelt een boete voor van minstens
Afl. 50.000.

BUITENLANDSE

Een maatregel vermeld bij onderdeel E.1
van het Landspakket luidt: ‘het wegnemen
van belemmeringen voor het aannemen
van buitenlandse arbeidskrachten.’ Het is
heel belangrijk om onze arbeidsmarkt voor
de lokale arbeidskrachten te beschermen
maar wanneer geen lokale kracht
beschikbaar is dan dient het proces voor
het verkrijgen van een werkvergunning
voor een buitenlandse kracht, effectiever
en efficiënter te geschieden.
De vergunningverlening moet aansluiten
op de situatie op de arbeidsmarkt.
Momenteel dat er sprake is van een situatie
waarin meer dan 13.000 Arubanen geen
baan hebben en meer dan 24,000 families
voedselhulp krijgen, is er geen plaats om
buitenlanders aan te nemen voor banen
die Arubanen ook kunnen vervullen.

ASIELZOEKERS / VLUCHTELINGEN
De economische situatie van Venezuela
is zodanig verslechterd dat er een
humanitaire crisissituatie heerst.
De
gastvrij ingestelde Arubaan staat altijd
klaar om zijn medemens te helpen.
Accion21 gelooft in het helpen van de
mens in nood zonder dat dit een probleem
wordt voor onze bevolking. Geschat
wordt dat ongeveer 17.000 Venezolaanse
asielzoekers op Aruba verblijven. Het
probleem is dat we niet alle asielzoekers
in kaart hebben omdat er geen centraal
registratiesysteem van hen bestaat. Dit
maakt het tevens onmogelijk om financiële

Aruba is voorlopig niet klaar voor een vrije
beweging van werknemers, noch binnen
het Koninkrijk noch de EU. De verschillen
in het kennis- en productiviteitsniveau
betekent dat eerst geïnvesteerd dient te
worden in de verhoging/ontwikkeling van
de kennis en vaardigheden van de lokale
bevolking.
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steun aan te vragen bij de UNHCR8 of
andere
internationale
organisaties
gericht op vluchtelingen(zorg). Aruba is
gebonden aan het Verdrag van Gibraltar
welke de lidstaten verplicht asielzoekers/
vluchtelingen op te nemen. Het probleem
is dat niet genoeg (personele) middelen
beschikbaar zijn om de duizenden
asielaanvragen te behandelen. Bovendien
kan Aruba dit aantal vluchtelingen
infrastructureel niet aan.

een
activeringsfunctie
zal
hebben,
met de juiste prikkels, waarbij tevens
zorggedragen wordt voor adequaat
sociaal vangnet.’
Ons uitgangpunt is dat we niemand in
de steek c.q. aan zijn/haar lot (over)laten.
Iedereen zal op de één of ander manier
geholpen worden om in zijn/haar primaire
behoeften te kunnen voorzien. Als
Liberale Progressieve Partij geloven wij in
het bijstaan van iedereen met de nodige
hulpmiddelen om zich te ontwikkelen en
het beste leven voor zichtzelf te realiseren.
Wij geloven echter niet dat het de rol is
van de overheid om deze hulpmiddelen te
creëren op basis van nieuwe maatregelen
(medidas), wat ons volk en ons economie
niet kunnen dragen. Op de lange termijn
wenst Accion21 wel het systeem van een
universeel basisinkomen, te introduceren.

Het is dus van belang een volledige
inventarisatie te verrichten van alle
asielzoekers/vluchtelingen.
Vervolgens
dient nagegaan te worden over welke
kennis en vaardigheden zij beschikken.
Degenen die over de kennis en
vaardigheden beschikken die niet (veel)
op Aruba aanwezig zijn, kunnen in de
maatschappij
worden
opgenomen.
De anderen dienen buiten Aruba te
worden her gealloceerd. Hiertoe dienen
overeenkomsten met andere landen
gesloten te worden. In eerste instantie zijn
dat de buurlanden/landen in de regio zoals
Colombia, Costa Rica, Panama, Suriname,
Brazilië, Argentinië en in tweede instantie
de iets verder gelegen landen zoals
Canada, de VS, de EU-landen.

Wij zijn ons ervan bewust dat tegen het
jaar 2030, kunstmatige intelligentie, de
menselijke intelligentie zal inhalen. En
deze ontwikkeling in samenhang met
de steeds verdergaande automatisering
betekent dat rond het jaar 2050, de helft van
de huidige banen niet meer zal bestaan.
Voornoemde ontwikkeling is dusdanig
dat naar verwachting aan het einde van
deze eeuw, het gegeven dat een persoon
een baan moet hebben om te leven en
voor zijn/haar familie te zorgen, niet
meer zal bestaan. Het is dus zaak om de
basis te leggen ter voorbereiding op deze
ontwikkelingen. Zoals eerder vermeld
is het doel van Accion21 om op de lange
termijn, het universeel basisinkomen te
introduceren om het basisbestaan van
elke Arubaanse inwoner in het jaar 2050
te garanderen.

We zijn ons ervan bewust dat we een
kleinschalig eiland zijn die overbevolkt is.
Hierdoor hebben we te kampen met een
enorme druk op onze infrastructuur en
milieu. De internationale gemeenschap
moet begrip tonen dat ons limiet om
meer mensen in onze maatschappij op te
nemen, is bereikt.

SOCIALE ZEKERHEID
De maatregel vermeld bij onderdeel E.4
van het Landspakket luidt: ‘Bewerkstelligd
wordt dat het stelsel van sociale zekerheid
8

United Nations High Commissioner for Refugees
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SOCIALE HERVORMING

hiervan (Departamento di Labor,
Departamento
Progreso
Laboral,
Departamento di Integracion, Maneho
y Admision di Stranhero).

Ons fiscale hervormingsplan zal leiden tot
de sanering van de openbare financiën en
de creatie van dynamischer economische
activiteiten, welke de basis leggen voor
de versterking van onze economie. Naar
voorbeeld van Singapore wensen wij de
procedures om een zaak te openen te
vergemakkelijken en meer ondersteuning
te bieden aan de ondernemers.

- Contact leggen met de financiële
sector (banken, assurantiekantoren).
- Contact leggen met
handelsverenigingen en vakbonden
bijvoorbeeld AHATA, ATIA,
Comerciante Uni.
- Contact leggen met de gemeenschap
door gebruikmaking van buurtcentra.

In dit kader wordt gedacht aan het ‘éénloketconcept’ waar een ondernemer op
één plek de volgende zaken kan regelen.
Volledigheidshalve wordt tevens vermeld
bij welke instantie een ondernemer zich
heden voor het betreffende geval dient te
wenden.

We willen de barrières die onze
economische vooruitgang belemmeren,
elimineren. Eén van die belemmeringen
die geëlimineerd dient te worden is de
bureaucratie (redtape). Bij de verwijdering
van de barrières dient er altijd rekening te
worden gehouden met de maatschappij,
het milieu en duurzaamheid.

- Een zaak registreren
(Kamer van Koophandel en Nijverheid).
- Intellectueel eigendom
(copyright, patent, trademark
etc.) aangelegenheden (Bureau
Intellectueel eigendom).

PRODUCTIVITEIT VAN DE PUBLIEKE
SECTOR
Het is niet genoeg om alleen de
economische activiteiten te centraliseren
en standaardiseren. De productiviteit
van de publieke sector dient ook een
minimumniveau te garanderen.

- Het registreren en ontvangen van
een persoonsnummer (Ontvanger der
Belasting).
- Informatie over alle vergunningen
of licenties die nodig zijn om een zaak
te kunnen openen en het aanvragen
hiervan (Directie Economische Zaken,
Handel en Industrie).

Door middel van het digitaliseren,
trainen en moderniseren van de
werkprocessen, wensen wij te bereiken
dat alle vergunningen binnen 30 dagen
worden afgehandeld met een verlenging
van twee maal 30 dagen. Indien een
aanvraag echter niet binnen 90 dagen is
afgehandeld, wordt het geacht toegekend
te zijn en dient de vergunning te worden
verleend.

- Informatie over alle vergunningen met
betrekking tot milieu(voorschriften)
en het aanvragen hiervan (Directie
Natuur en Milieu);
- Informatie over alle vergunningen
met betrekking tot commerciële bouw
en het aanvragen hiervan (Dienst
Openbare Werken);
- Informatie over werk- en
verblijfsvergunning en het aanvragen
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ARUBA SMALL BUSINESS
ASSOCIATION

doen met typische lokale activiteiten
op het eiland. Als onderdeel van de
marketing van Aruba kan dit van tevoren
aanbevolen worden en zal er meer tijd zijn
om de ervaring te verrijken. Voorbeelden
hoe wij de gemeenschap en de toeristen
samen kunnen brengen zijn:

We willen een vereniging introduceren
overeenkomstig de Small Business Association in de Verenigde Staten: het Aruba Small Business Association. Het doel
hiervan is ondernemers ondersteunen
hun droom om een eigen zaak te beginnen, werkelijkheid te maken. De stichting
Deze vereniging biedt hulp bij het maken
van een business plan, feasibility studies,
financiering en andere verwante zaken.

Kookles van lokale recepten, geleid door
ATA of andere instanties die bijvoorbeeld
kunnen investeren in een speciale keuken
waar groepen tot 10 mensen les kunnen
krijgen. Dit kan ook een extra inkomen
worden voor de gemeenschap en een
unieke ervaring voor de toerist opleveren.
Dit samenkomen geeft een persoonlijk
tintje aan de toerist en vriendschappen
kunnen
hier
worden
gevormd.
Communicatie langs sociale netwerken
kan een brug bouwen zodat niet alleen
de bezoekers terugkeren maar ook dat ze
zichzelf een deel van de gemeente voelen,
zelfs als ze er niet zijn.

TOERISME
Klantenervaring is onze nieuwe merk
Gezien het feit dat toerisme de
belangrijkste bron van inkomsten is,
is het van essentieel belang dat Aruba
zich als een favoriete bestemming blijft
onderscheiden in het Caribisch gebied.
Hier onder zien we de verschillende
doelen hiertoe:

Mensen die een sportteam coachen
in hun land kunnen geïntroduceerd
worden aan lokale sportclubs. Mensen
die in specifieke industrieën werken
kunnen worden geïntroduceerd aan
lokale zakenlui en zaken. De personen die
geïnteresseerd zijn met de bescherming
van dieren, kunnen hier bij lokale
dierenbeschermingsorganisaties/shelters
terecht. De personen die geïnteresseerd
zijn in landbouw kunnen vrijwilligerswerk
doen met een landbouwer. Andere
toeristen willen misschien iets doen
voor ons eiland zoals bijvoorbeeld het
schoonmaken van de stranden. De
mogelijkheid om onze bezoekers aan de
lokale bevolking te introduceren is er en
het is een feit dat het teruggeven op een
actieve manier een goed gevoel achter
laat.

- het bieden van een authentieker
product wat Aruba onderscheidt van
andere bestemmingen;
- het conserveren en verbeteren van de
kwaliteit van ons product;
- het beschermen van onze natuur,
de reden dat onze toeristen Aruba
bezoeken.

HET ‘BE LOCAL’-CONCEPT
Om een authentieker product aan te
kunnen bieden is het belangrijk om niet
alleen de toerist te introduceren aan onze
gemeenschap, maar ook aan onze kunst,
ons cultuur en onze identiteit. We willen
graag een platform ontwikkelen om de
toeristen de kans te geven iets terug te
geven aan de gemeenschap of mee te
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CULTURELE EN CREATIVE
INDUSTRIËEN

en altijd, gerespecteerd te worden. Op dit
moment is er goedkeuring voor de bouw
van 5000-7000 extra hotelkamers waar
we nog niet eens met de bouw begonnen
zijn. We moeten nu beginnen met geld
opzij te zetten om deze projecten te
annuleren of om ze te her vestigen in San
Nicolas. Alle nieuwbouw, na de St. Regis
hotel, moet worden beperkt tot Boutique
hotels van ongeveer 150 kamers of ze
moeten worden gebouwd aan de andere
kant van het eiland. We moeten de hotels
die willen verbouwen, stimuleren om het
aantal kamers te verminderen en om
de bestaande kamers om te bouwen in
suites en zodoende de kwaliteit van ons
toerisme te verhogen. Hiermee moeten
we dus focussen op de kwaliteit en niet
de kwantiteit van de bezoekers naar ons
eiland.

Behalve dat we de toerist echt betrekken
in onze gemeenschap, moeten we ze
meer mogelijkheden bieden om ons
cultuur te ervaren. We hebben een
bloeiende creatieve sector en ook zij
verdienen de aandacht van de overheid,
gemeenschap en toeristen. Culturele en
Creatieve Industrieën zijn mogelijkheden
voor onze economie en we willen dat hier
meer aandacht aan wordt besteden daar
het een belangrijk hulpmiddel is voor
onze identiteit en ook om het toeristische
product authentieker te maken.
We wensen een pilotproject te starten
waarbij 40 kunstenaars subsidie van de
overheid ontvangen voor de vervaardiging
van een x-aantal kunststukken per jaar.
Deze kunststukken worden erfgoed
van Aruba en kunnen - ter exposering worden verhuurd aan lokale bedrijven
tegen een lage prijs. Hierbij dient ook
gedacht worden aan de ‘oranje economie’
(orange economy). De oranje economie,
ook bekend als de creatieve economie, is
het samenbrengen van sectoren van de
economie “met als hoofddoel de productie
of reproductie, promotie, verspreiding en/
of marketing van goederen, diensten en
activiteiten met een culturele, artistieke of
patrimoniale inhoud. De oranje economie
heeft een positieve invloed op onze
economie, maatschappij en toerisme.

MILIEU
Om onze natuur te redden moeten we
overwegen om de erfpachtvergunningen
ten aanzien van de terreinen waar de
hotels zich bevinden, niet te vernieuwen
behalve als ze voldoen aan onze nieuwe
visie van het focussen op kwaliteit
en niet kwantiteit. In het Palm Beach
gebied moeten we de moed hebben en
voorbereid zijn voor een toekomst waar
we over 20-30 jaar een paar van de nu
bestaande hotels neerhalen en het terrein
weer teruggeven aan de natuur. Het
uitbreiden van het maritieme park en het
een deel maken van ons Nationale Park
zou de zorg voor onze natuur faciliteren.
Het is een goed idee om het aantal tour
operators te verminderen en op deze
manier de verwoesting van de natuur
tegen te houden. Op dit moment is 90%
van onze natuur verdwenen.

KWALITEIT
Om de kwaliteit van Aruba als
hoogwaardig product te conserveren
en verbeteren, moeten we beginnen te
denken aan de verlaging van het aantal
hotel(kamer)s. Er dienen ook
geen
vergunningen meer te worden verleend
voor all-inclusive hotels. Het moratorium
op de bouw van hotels dient voor eens

Wij geloven in het stopzetten van de
afgifte van terreinen en dat DIP samen
met FCCA meer moeten concentreren op
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het ontwikkelen van nieuwe woonwijken
in het centrum van Oranjestad en San
Nicolaas om zodoende de stedelijke centra
te herrijzen. De ROPV (regelt de ruimtelijke
en functionele inrichting van het land
Aruba) moet worden aangepast zodat het
ook meer mixed use gebouwen bevat, dit
zijn gebouwen waarin de begane grond
wordt gebruikt voor winkels, de eerste
verdieping voor kantoren en daarboven
voor woningen.

te worden nagegaan hoeveel het zou
kosten om te reinigen en wat de waarde
is van het oude metaal dat daar ligt. We
moeten ervoor zorgen dat de bestaande
gebruiksklare infrastructuur, bijvoorbeeld
de fingerpier waar brandstof wordt
geloosd, voldoet aan de gezondheid en
veiligheidsnormen. Het hernieuwen van
de infrastructuur van de haven is een
project dat ondersteund wordt door de
San Nicolaas Business Association.
Het San Nicolas Port Authority moet een
multifunctionele ontwikkeling zijn dat
niet alleen de actuele projecten behoudt
maar ook plannen behelst van uitbreiding.
Wij zien in de toekomst een uitbreiding
van de functionaliteit van de haven ook
cruiseschepen daar kunnen aanmeren
zodat niet alleen brandstof kan worden
gelost maar ook toeristen van boord
kunnen. Deze toeristen verhogen de
economische activiteiten in San Nicolas.

SAN NICOLAS
Accion21 heeft de 21ste eeuw uitgeroepen
tot de eeuw van San Nicolas. We geloven
in het terugbrengen van deze stad tot het
handelscentrum van ons eiland. Al hoewel
we ontwikkeling willen zien, willen we het
op een manier doen dat tegemoetkomt
aan de wensen, gebruiken en normen
van de lokalen in plaats van een speeltuin
voor toeristen. Onze infrastructuur en
ontwikkeling moet een afspiegeling zijn
van onze identiteit als land en zo dient
San Nicolas ontwikkeld te worden.

RAFFINADERIJ
Voor de toekomst wenst Accion21 dat
het terrein van de raffinaderij wordt
verontreinigd en wordt bestemd voor
de ontwikkeling van een nieuw stedelijk
centrum met de meest moderne
infrastructuur: de ‘San Nicolas Central
Business District’. Als voorbeeld dient
gedacht te worden aan het Amsterdamse
stedelijke centrum met kanalen en
gebouwen tot 8 etages hoog. De
oprichting van de ‘San Nicolas Central
Business District’ dient rekening te
houden met de lokale bevolking. Van
alle nieuwe woningen die bij deze
verstedelijking worden gebouwd, dienen
tussen de 20 en 30% bestemd te worden
als sociale woningen oftewel woningen
voor mensen met een laag inkomen. Als
onderdeel van de ontwikkeling van deze
nieuwe stad, wil Accion21 internationale
universiteiten uitnodigen om zich daar

San Nicolas heeft een diep zee haven en
veel terrein aan de zee waar vroeger onze
raffinaderij was. Hoewel we het bestaande
bedrijf alle ruimte en ondersteuning geven
met het heropenen van de raffinaderij,
geloven wij dat het waarschijnlijk een
politiek spel is en dat dit niet gaat
gebeuren. Ook geloven wij niet dat het
enig voordeel heeft voor Aruba aangezien
er een overcapaciteit bestaat in de wereld
voor wat betreft olie en er minder wordt
geproduceerd door de introductie van
duurzaam energie.

SAN NICOLAS PORT AUTHORITY
Het wordt een prioriteit voor onze partij om
te inventariseren de mate van vervuiling
op het terrein van de raffinaderij. Er dient
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te vestigen en zodoende van San Nicolas
een studentenstad te maken. Op deze
manier kunnen we de studierichtingen
uitbreiden op Aruba en gebruik maken
van de overeenkomsten die we al hebben
met universiteiten in de Verenigde Staten
als in Europa. De ervaring leert tevens
dat verhoging van het aantal studenten
in een bepaalde stad/buurt, leidt tot
een verhoging van de economische
activiteiten in die stad/buurt (restaurants,
cafés, kledingzaken etc.)

- Financiële Technologie (Fintech).
De
moderne
technologische
infrastructuur in combinatie met de
fiscale hervorming maakt het zeer
aantrekkelijk voor media bedrijven, ‘digital
nomads’, ICT-bedrijven etc. zich op Aruba
te vestigen en zodoende een nieuwe tak
van economische diversificatie te vormen.
Ook wordt overwogen om producenten
van generieke geneesmiddelen naar het
eiland te trekken. De productie van deze
geneesmiddelen is niet arbeidsintensief
maar is zeer aantrekkelijk voor de export
omdat deze onder Europese normen
kunnen worden gecertificeerd, leidend tot
een voordelige positie op de internationale
markt.

Essentieel voor wat betreft de nieuwe
infrastructuur ten behoeve van de ‘San
Nicolas Central Business District’ (SNCBD)
is een glasvezelnetwerk (fiber optic
network) gebaseerd op een 2 Gigabyte
download tempo en 1 Gigabyte upload
tempo, zoals ‘Google fiber’ aan diverse
Amerikaanse steden biedt. Op grond
hiervan zal San Nicolas het snelste
breedbandnetwerk bezitten in de regio en
Latijns-Amerika, hetgeen mogelijkheden
biedt voor de diversificatie van onze
economie en tevens een betrouwbaar
platform is om lokale talenten in contact
te laten komen met de rest van de wereld
c.q. potentiële klanten. Dit netwerk maakt
de deuren open voor industrieën van de
toekomst met applicaties voor productie,
communicatie,
volksgezondheid,
transport en veel meer. Enkele industrieën
die Accion21 graag in San Nicolas wil zien,
zijn:

Hoe wordt het gefinancierd?
De eerste contacten zijn gelegd en
initiële
gesprekken
gevoerd
met
potentiële investeerders en internationale
vermogensfondsen9
zoals de ‘wealth
funds private equity groups.’ Helaas
wordt het Caribisch gebied weinig
vertegenwoordigd in deze fondsen door
gebrek aan aantrekkelijke projecten
oftewel projecten op het gebied van
bijvoorbeeld productie van duurzame
energie. We zijn ervan overtuigd dat
de uitgangspunten en de doelen van
het SNCBD zeer aantrekkelijk zijn voor
investeerders. Accion21 zal hard werken
om de SNCBD een realiteit te maken.

CANNABIS

- Advanced Life Sciences and
Technology
(geavanceerde
biowetenschappen en technologie)
waaronder stamcelonderzoek waarbij
cellen van de menselijke huid worden
gebruikt. Vermeldenswaardig is dat
stamcelonderzoek al wordt gedaan in
de ‘Cayman islands.’

Accion21 is voorstander voor de legalisering
van cannabis, zowel medicinaal als
recreatief zolang er optimale voorwaarden
en eisen worden gesteld ter bescherming
van de (gezondheid van) de burger.
Accion21 ziet ook de voordelen van
de invoering en ontwikkeling van een
cannabis industrie op het eiland.

- Data processing
(gegevensverwerking).

9
Een vermogensfonds is een organisatie die vermogen beheert wat door en aan goede doelen besteed kan
worden.
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Zoals wellicht bekend heeft de staat
Colorado in de VS in het jaar 2000
cannabis gelegaliseerd voor medicinaal
gebruik en in het jaar 2012 voor recreatief
gebruik. Onderzoek naar de effecten van
deze legalisering heeft zowel positieve
zaken als negatieve zaken aan het licht
gebracht.

om de bezoekfrequentie van personen te
kunnen controleren.
De legalisering van cannabis voor
recreatief gebruik dient gepaard te gaan
met intensieve voorlichting en educatie
om jongeren bewust te maken van de
risico’s/gevaren van cannabisgebruik.
Bovendien dient er meer geïnvesteerd
te worden in verslavingszorgfaciliteiten,
rehabilitatiecentra en ‘halfway houses.’

De negatieve zaken zijn:
- dat verkeersongelukken als gevolg
van cannabisgebruik met 109% zijn
gestegen;

CUNUCERO (ARUBAANSE AGRARIËR)

- dat overmatig gebruik van cannabis
heeft geleid tot de toename van
depressiegevallen, schizofrenie en
andere psychologische beschadiging.

Vergunning voor het bedrijven van een
koffieshop wordt uitsluitend verleend als
deze gevestigd is in de binnenstad van
Oranjestad of San Nicolas. Alleen cannabis
dat op Aruba legaal wordt verbouwd en
geproduceerd, mag in de koffieshops
verkocht worden. De verbouwing en
productie van cannabis zal door lokale
cunuceros geschieden. Door tussenkomst
van de Directie Landbouw, Veeteelt en
Visserij, beter bekend als Santa Rosa,
dienen de cunuceros in contact gebracht
te worden met de koffieshophouders
voor verkoop en levering van cannabis.
Santa Rosa zal in dit kader ook richtlijnen
voortbrengen ter waarborging dat geen
chemische middelen aan de cannabis
worden toegevoegd, welke de effecten
versterkt en een slechte ervaring kan
veroorzaken vergeleken met natuurlijke
cannabis. Een ander voorschrift is dat een
persoon in het openbaar niet meer dan
25 gram cannabis bij zich mag hebben.
Bovendien wordt de doorverkoop van
cannabis verboden.

De positieve zaken zijn:
- dat het op verantwoorde wijze
gebruiken van cannabis een beter
effect heeft op mensen die lijden
aan
depressie
vergeleken
met
conventionele
medicijnen
die
schadelijke
chemische
stoffen
bevatten;
- afname van het aantal gevallen van
zelfmoord.
Bij het legaliseren van cannabis voor
recreatief gebruik, dienen de eerder
genoemde negatieve effecten uit Colorado
in acht genomen te worden. Accion21
wenst hetzelfde koffieshopsysteem als
die in Nederland wordt gehanteerd,
op Aruba toepassen. Dient op Aruba
iemand minstens de 128-jarige leeftijd
bezitten om een koffieshop binnen te
mogen c.q. te bezoeken. Elke persoon
mag maximaal drie keer per week een
koffieshop bezoeken onder vertoning
van een identiteitsbewijs (paspoort,
cedula, rijbewijs) dat bij de ingang van
de koffieshop wordt gescand. Hierdoor
is een geautomatiseerd systeem gevergd
waar alle koffieshops aan verbonden zijn

Als iemand wordt betrapt op overtreding
van de cannabis richtlijnen, wordt hij/
zij gestraft met een toegangsverbod
tot koffieshops voor de periode van
twee jaar. Indien de overtreder een
koffieshophouder betreft, wordt hij/zij
gestraft met uitsluiting van de cannabis
industrie.
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SANTA ROSA

of het damwater voor de landbouw
kan worden gebruikt. Het damwater is
namelijk goedkoper (Afl. 3,50) dan het
(leiding)water dat door de WEB wordt
geleverd (Afl. 5,50). Er dienen ook formele
regels met bijbehorende zware sancties
te worden ingevoerd met betrekking tot
de vervuiling van het damwater. Onder de
bevolking, in het bijzonder wanneer het
gaat om nieuwe bouwprojecten, dient de
aanschaf van installaties voor de opvang
van regenwater worden gestimuleerd.
Het regenwater kan worden gebruikt voor
de bomen en planten in de tuinen of kan
zelfs aan cunuceros worden verkocht. De
lokale productie van agrarische middelen
maakt het ‘farm to table’-concept mogelijk
in onze restaurants.

De overheid dient ervoor zorg te dragen
dat de cannabishandelaren toegang
hebben tot de financiële sector (banken)
door tussenkomst van Santa Rosa. Doch is
Santa Rosa niet toegestaan om leningen
uit te vaardigen. Net zoals plaatsvindt
bij de commerciële banken mag Santa
Rosa wel een minimumtarief in rekening
brengen. Het voornemen is om al het geld
dat door cannabisverbouw, -productie en
-verkoop wordt gegenereerd ten goede
te laten komen van Santa Rosa voor de
verdere versterking/ontwikkeling van de
primaire sector.

PRIMAIRE SECTOR

Accion21 gelooft niet in de beperking van
de import van landbouwproducten omdat
dit tot prijsstijging voor de consument
zal leiden. Wel dient een strategisch
productieniveau te worden gewaarborgd.

De COVID-19 pandemie heeft de behoefte
aan een strategisch voedingsproductie
bewezen. Wij geloven in het tot
stand brengen van een strategisch
voedingsproductieniveau tussen en ten
behoeve van de ABC eilanden. Hiertoe
dient
een
strategisch
interinsulair
voedingsplan te worden ontwikkeld
waarin Bonaire bijvoorbeeld zorgdraagt
voor de veeteelt, Curaçao zich richt op
de landbouw en Aruba op de beplanting
middels
het
‘hydroponic’
systeem
(hydro-agricultuur). De respectievelijke
LVV -diensten dienen samen met hun
respectievelijke
cunuceros
tot
een
productieplan komen dat een minimaal
voedingsniveau garandeert voor de
bevolking van de ABC-eilanden. De drie
eilanden kunnen bepaalde kosten onder
elkaar delen bijvoorbeeld het aanstellen
van een gemeenschappelijk veearts of
de gezamenlijke aanschaf van vaartuigen
voor transport.
Op Aruba dient een onderzoek te worden
verricht naar de kwaliteit van het water
in de dammen verspreid over het gehele
eiland. Er dient te worden nagegaan

INNOVATIE
Aruba zal met haar koninkrijkspartners
lobbyen om startersvisa binnen het
Koninkrijk te introduceren naar het model
van Chili. Het doel van een startersvisum
is het aantrekken van talenten en de kans
op innovatie te vergroten.
Accion21 pleit ook voor de introductie van
één persoonlijke digitale identificatiecode
ten behoeve van diverse (overheids)
diensten.
Accion21 is van mening dat elk huishouden
over een gratis basis internet pakket dient
te beschikken.
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Solucion ta cuminsa cu #Accion!
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