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CAft legt
Arubaanse regering
personeelsnorm op
ORANJESTAD — Het College Aruba financieel Toezicht
(CAft) wil dat de Arubaanse regering dit jaar nog werk
maakt van het verlagen van de personeelskosten. Dit
blijkt uit de rapportage van het College voor wat betreft
de uitvoering van het eerste halfjaar van de begroting
van 2018. Financiën-minister Xiomara Ruiz-Maduro
(MEP) maakte vanochtend bekend tijdens een persconferentie dat een personeelsnorm wordt ingevoerd.
In zijn brief aan minister
Ruiz-Maduro die afgelopen
donderdag werd verstuurd,
stelt het CAft dat de prognose van Aruba in de tweede
uitvoeringsrapportage is dat
het tekort van de collectieve
sector uitkomt op 2,9 procent
bbp. “Hiermee wordt niet aan
de LAft-norm voor 2018 voldaan.” Wel blijkt uit analyse
van het CAft dat het tekort
in 2018 lager zal zijn dan in
2017. Minister Ruiz-Maduro
noemde de CAft-rapportages
over het eerste halfjaar positief en meent dat aan de
hand hiervan de geloofwaardigheid van de Arubaanse
regering bij het College weer
aan het groeien is.
Najaarsnota
Minister Ruiz-Maduro kondigde vanochtend aan dat
de Arubaanse regering en
het College nog steeds met
elkaar in gesprek zijn over
nieuwe afspraken voor de
periode 2018-2021. Toch zijn
beide partijen er al uit voor
wat betreft de personeelskosten. Volgens de minister
is het voor het eerst dat de
Arubaanse regering concrete
stappen onderneemt om deze
te verlagen. In oktober komt
een najaarsnota met wijziging voor de begroting van
dit jaar. Met het CAft is afgesproken dat dan de verlaging van de personeelskosten
voor dit jaar bekend wordt

gemaakt. “Dan wordt ook
duidelijk hoever de regering
komt in het behalen van de
doelstellingen aan de hand
van deze exercitie”, aldus
Ruiz-Maduro.
Personeelsnorm
Afgesproken is dat Aruba zich
voortaan aan drie normen
moet gaan houden, een begrotingsnorm, een schuldnorm
en een personeelsnorm. Reden hiervoor is dat het CAft
volgens de minister ‘meer
specifieke’ cijfers wil zien om
zo de afname in personeelskosten te kunnen meten. Het
CAft merkt in zijn brief op
dat het Beleidsplan Verlaging
Personeelslasten (BVP) van
Aruba uitgaat van een verlaging van de personeelskosten
in 2018 met 12,2 miljoen florin. “Volgens het BVP dient
het begrote bedrag voor personeelslasten in 2018 van 482,9
miljoen naar 470,7 miljoen
florin te worden bijgesteld.
Het CAft merkt op dat Aruba
nog de nodige stappen moet
zetten om deze forse besparing voor het einde van het
jaar te kunnen realiseren”, zo
is te lezen in de brief.
Contractanten
en adviseurs
Op dit moment zijn de personeelskosten 600.000 florin
hoger dan aan het begin van
het jaar was geprojecteerd.
Reden hiervoor volgens Ruiz-
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Groene straatkunst in Caya Grandi

Maduro zijn de arbeidscontracten die waren gesloten
en verlengd door de vorige
regering. Een deel van deze
contracten was in december
al ontbonden, maar veel is
nog niet afgerond. Zo lopen er
nog tal van rechtszaken waarbij de betreffende contractant
nog wordt doorbetaald. Ook
zijn er adviseurs van de vorige regering die tot voor kort
nog salaris moesten blijven
ontvangen, aldus minister
Ruiz-Maduro. “Eén zo’n adviseur heeft zijn contract nog
lopen tot september en ontvangt een flinke som in euro’s
voor diensten waar wij geen
gebruik van maken.”
Debat
Aanstaande donderdag wordt
gedebatteerd over de kwartaalcijfers en het rapport van
het CAft in de Staten. Parlementsleden hebben afgelopen
week beide documenten ontvangen. Het is van belang dat
de daarmee samenhangende
begrotingswijziging zo spoedig mogelijk door de Staten
wordt aangenomen, schrijft
het College in zijn brief naar
de minister. “De effecten van
de besparing op personeelslasten in 2018 zullen zichtbaar
moeten worden in de derde en
vierde uitvoeringsrapportage
van dit jaar. Tevens verneemt
het CAft op korte termijn hoe
u, vooruitlopend daarop, ervoor zorg draagt dat de budgetten voor personeelslasten
met dit bedrag worden gekort
en welke specifieke besluiten
zijn genomen die er toe moeten leiden dat de besparingen
nog dit jaar worden gerealiseerd en de personeelslasten
van 470,7 miljoen florin niet
worden overschreden.

Paus wil niet ingaan op
doofpotbeschuldigingen

Foto: Melissa Stamper

3

ORANJESTAD — Kunstenaar Adam Patterson heeft tijdens zijn ‘Bushibushi’-performance in de winkelstraten van Oranjestad Aloë geplant. Op de foto is te zien hoe hij de harde aarde zachter probeert te maken zodat hij een gat kan graven voor zijn
plant. Zijn performance maakte deel uit van de tentoonstelling van de vijfde editie van Caribbean Linked die zaterdagmiddag
open ging. Patterson vertelde aan Amigoe dat hij de inspiratie vond door de waanzinnige landschappen op het eiland, waarbij
vooral de diverse soorten cactussen en stekelige planten opvielen. Het is namelijk in scherp contrast met de landschappen
waaraan hij in Barbados gewend was. Patterson heeft de afgelopen drie weken samen met tien andere kunstenaars uit het
Caribisch gebied deelgenomen aan dit residency-programma. De tentoonstelling is de komende maand nog te zien, zowel in
Caya Grandi alsook bij Ateliers ’89 aan de Dominicanessenstraat 34
Zie ook pagina 4
‘Openbare kunst in Caya Grandi:
verkenning en herkenning’.

Nederland voorzichtig
met uitspraken over Ennia
DEN HAAG — De Nederlandse regering is voorzichtig
met uitspraken over verzekeraar Ennia en de rol van
De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder.
Minister van Financiën Wopke Hoekstra benadrukte
dat toezicht de eerste verantwoordelijkheid is van de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Een poging om via een rechtszaak meer controle uit
te oefenen liep op niets uit.
De CDA-minister antwoordt
dat op vragen van zijn partijgenoten Joba van den Berg
en Erik Ronnes. De Tweede
Kamerleden vroegen in juli
waarom de CBCS en de
DNB niet eerder hebben ingegrepen terwijl er in 2016
al zorgen waren over Ennia.
Hoekstra antwoordt dat de
DNB alleen toezicht houdt
op de integriteit en bedrijfsvoering van bijkantoren van

Ennia in Caribisch Nederland. “De verantwoordelijkheid van de DNB voor het
toezicht op deze verzekeraar
(is) beperkt”, schrijft hij.
Hoekstra schrijft dat de
DNB bovendien is gehouden
aan een geheimhoudingsplicht over waarschuwingen of stappen die genomen
worden, zodat hij als minister geen informatie hierover
ontvangt en dus ook geen

antwoord heeft op vragen
hierover. Wel bevestigt hij
dat de DNB informatie heeft
opgevraagd bij de CBCS na
signalen over problemen bij
Ennia in 2013. “Vervolgens
is de DNB met de CBCS in
overleg getreden over de
toezichtaanpak, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in
een onderzoek bij Ennia.”
Tot slot verwijst hij naar
een rechtszaak die de DNB
tegen Ennia aanspande,
maar die achter gesloten
deuren werd behandeld. De
minister lijkt daarmee te benadrukken dat de DNB wel
wilde ingrijpen, maar niet
mocht. Volgens een artikel
in de media begaf de DNB
zich volgens de rechter op

het terrein van de CBCS en
verloor de bank de rechtszaak, aldus Hoekstra.
Waarom de CBCS niet heeft
ingegrepen, kan de minister niet beantwoorden, aangezien de CBCS onder de
verantwoordelijkheid van
Curaçao en St. Maarten
valt. Datzelfde geldt voor de
vragen die Van den Berg en
Ronnes stelden over de gevolgen voor klanten. “Het is
niet aan mij om wetgeving
en toezicht in een ander
land binnen het Koninkrijk
en door een andere toezichthouder te bespreken of om
over de consequenties hiervan voor pensioengerechtigden in een ander land te
speculeren.”

Voortijdig einde feest Duitsland wegens onrust
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CHEMNITZ — Het stadsfeest in Chemnitz in de
Duitse deelstaat Saksen
is gisteren uit veiligheidsoverwegingen vroegtijdig
beëindigd. Nationalistische betogers waren de
straat opgegaan als reDe beschuldigingen kwamen naar buiten op het moment dat de paus een bezoek bracht aan Ierland. actie op de dood van een
35-jarige Duitser bij een
VATICAANSTAD — Paus Franciscus weigert in te bezoek bracht aan Ierland, vechtpartij in de nacht
gaan op beschuldigingen dat hij misbruikschandalen waar misbruik binnen de van zaterdag op zondag.
binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de doofpot heeft kerk een diepe wond heeft
gestopt. Tijdens zijn terugreis naar Rome vanuit Ier- achtergelaten. Franciscus Volgens de politie waren bij die
land zei de geestelijke leider in het vliegtuig dat het zei tegen journalisten dat vechtpartij ‘meerdere nationadocument met de aantijgingen ‘voor zichzelf spreekt’ ze zelf genoeg vaardigheden liteiten’ betrokken. Naast een
en dat hij er niet over wil uitweiden.
hebben om conclusies uit het dode vielen er twee zwaargedocument te kunnen trek- wonden. De rechts-populistiIn het elf pagina’s tellende afkomstig van aartsbisschop ken.
sche AfD en de anti-islamgroep
document wordt het aftre- Carlo Maria Vigano. Hij was De 88-jarige McCarrick heeft Pegida hielden gistermiddag
den van Franciscus geëist een aantal jaar nuntius (am- in juli zijn ontslag ingediend, een betoging die volgens de poomdat hij jarenlang zou heb- bassadeur) in de Verenigde nadat meerdere mannen de litie ongeveer 100 deelnemers
ben geweten van het mis- Staten.
voormalige
aartsbisschop trok. Later gingen honderden
bruik door de Amerikaanse Vigano kwam met zijn ver- van Washington hadden be- rechtse hooligans van de groep
kardinaal Theodore McCar- klaring naar buiten op het schuldigd van seksueel mis- Kaotic Chemnitz de straat op
rick. De beschuldigingen zijn moment dat de paus een bruik.
om ‘te laten zien wie het in de

Bij de vechtpartij waren ‘meerdere nationaliteiten’ betrokken.
stad voor het zeggen heeft’,
meldde de zender ARD. Volgens de politie gooiden de hooligans flessen naar agenten en

weigerden ze bevelen op te volgen. Een woordvoerder van het
stadbestuur van Chemnitz liet
weten dat wegens de onrust

gisteren om 16.00 uur een eind
aan het stadsfeest is gemaakt.
Het zou eigenlijk tot 20.00 uur
duren.

