
Een toename van 110 miljoen
florin op jaarbasis in acht jaar
tijd. Zo’n 14 procent van de over-
heidsuitgaven gaat op aan het
betalen van rente over de staats-
schuld. Dit berichtte gistermid-
dag de nieuwswebsite Noticia-
Cla.com van journalist Tito La-
cle. De site zegt het eindrapport
van het secretariaat van het Col-
lege financieel toezicht (Cft)
over de begroting 2014 van Aru-
ba te hebben ingezien. In totaal
besteedt de site drie artikelen
aan het finale Cft-rapport dat op
12 september werd aangeboden
aan waarnemend gouverneur
Ella Tromp-Yarzagaray. Sinds
de zomer is er een enorme span-
ning tussen de regering van pre-
mier Mike Eman (AVP) en de
Rijksministerraad, die ingreep
in de publieke financiën van het
eiland dat sinds 1986 de status
van land heeft. Op tal van terrei-
nen zit het Eman en zijn mi-
nistersploeg flink tegen. Zoda-
nig dat de begroting 2014 door
het Cft als niet realistisch wordt
gezien en niet volledig zou zijn.
Sociale fondsen hebben inge-
teerd op de reserves en daar zijn
urgente maatregelen nodig.
Hervorming van pensioenwet-
geving is vereist, alsmede de in-
voering van de bestemmings-
heffing azv (algemene ziekte-
kostenverzekering) en vele
miljoenen voor het overeind
houden van het Algemeen Pen-
sioenfonds Aruba. Alle tekorten
komen, zo is wettelijk vastge-
legd, automatisch op het bordje
van de overheid. Maatregelen
die Eman heeft aangekondigd
voor dit jaar, om de nodige be-
sparingen te realiseren, zijn
niet, vertraagd of nog niet inge-
voerd. Daarom moet er een be-
grotingswijziging komen. Voor-
al de ambtenarenkosten moeten
weer veel meer in de pas lopen.
Die zijn drastisch gestegen door
een toegenomen aantal over-
heidsdienaren, salarisstijgingen
en hogere sociale premies voor
de overheid als werkgever. Het
verlagen door Eman van de om-
zetbelasting bbo zorgde voor
minder overheidsinkomsten. Zo
kon het gebeuren, aldus Noticia-
Cla, dat de financieringstekorten
aanzienlijk zijn gestegen. Naar
9,3 procent in 2014. Een percen-

tage dat gisteren door minister
Angel Bermudez van Financiën
tegenover het Antilliaans Dag-
blad werd bevestigd. Veel meer
dan de 4,9 procent die de rege-
ring zich had voorgenomen. De
schuld zal in 2014 over de grens
van 80 procent heen gaan en
zonder beleid verder doorgroei-
en, aldus het Cft. 
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Curaçao

Advertentie

Deze actie is geldig t/m 31 december 2014. 
Meer weten over de voorwaarden? 
Kijk dan op www.bancodicaribe.com

Banco di Caribe, Schottegatweg Oost 205,  H 432 3200
Banco di Caribe Bonaire, Kaya Grandi 22, H 717 7595

Voor alles 
wat je wilt 
meemaken!
De Tango dansen in de straten van 
Buenos Aires. Doe het met een 
PERSOONLIJKE LENING van 
Banco di Caribe!

Nu geniet u van een speciale lage rente 
en extra gunstige voorwaarden. Maar 
vooral van een ervaring die niet in geld 
is uit te drukken.

Bel voor meer informatie 432 3200 of kom 
langs bij een van onze branches!

JetBlue verwelkomd

Luchtvaartmaatschappij JetBlue is gisteren tijdens een wijnproeverij
verwelkomd op het eiland door Licores Maduro en Chata. De maat-
schappij gaat vanaf december rechtstreeks op Curaçao vliegen van-
uit New York. Tijdens een ‘meet and greet’ kon worden kennisge-
maakt met onder andere Elsa Espana, sales & marketing manager
voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Elizabeth Ninomiya,
corporate communications manager Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied, Anders Lindstrom, corporate communications
manager, en Rick Clark, events manager.                FOTO JEU OLIMPIO

Rentelasten
Aruba rijzen
de pan uit
NoticiaCla bericht over inhoud eindrapport Cft
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Door de sterk gestegen Arubaanse over-
heidsschuld nemen ook de rentelasten elk jaar fors toe,
van 120 miljoen florin in 2009 naar 190 miljoen dit jaar
en - als niet wordt ingegrepen - naar 230 miljoen in 2017.

‘Campo
nog jaren
verhuurd’
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Campo Alegre
heeft een 25-jarig huurcontract.
Als er al iemand is die het bor-
deel zou willen kopen, dan moet
hij nog ruim 20 jaar wachten
voordat de koper zelf iets zou
kunnen doen met het kamp. 

,,Het is alsof je een huis koopt
voor je kleinkind.” Dat laat
woordvoerder Marlon Regales
van Campo Alegre desgevraagd
weten nadat afgelopen week dui-
delijk werd in een vergadering
van de Staten dat er mogelijk
een openbare veiling komt van
‘Blachi Bèrdè’.

Bij Campo is geschokt gerea-
geerd naar aanleiding van het
nieuws, maar zijn ze er van over-
tuigd dat het resultaat van een
dergelijke openbare verkoop nog
moet blijken. Zo laten zij stellig
weten dat zij niet verwachten dat
Campo in de toekomst de deu-
ren moet sluiten. ,,De regering
wil druk uitoefenen. Dat is al
eerder gebeurd. Iedere keer
lopen ze dan weer tegen het feit
aan dat het nog jaren verhuurd
is. Wie zou dat geld willen in-
vesteren? Daarom zijn wij ervan
overtuigd dat de situatie niet zal
veranderen.”

Volgens Regales is het name-
lijk zo geregeld dat de eigenaren
- een hele groep ondernemingen
en particulieren, waaronder de
familie Bakhuis - het terrein en
onroerend goed verhuurd heb-
ben. ,,Het bedrijf dat de huur be-
taalt is verantwoordelijk voor het
runnen van het kamp. Zij heb-
ben nog de huurrechten in hun
bezit voor een periode van 25
jaar. Om welk bedrijf het gaat,
kan ik niet zeggen.”

Wachten op 
beslissingen overheid
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