
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het Rijks-
eenheidmonument wordt
opgeknapt. Dat wordt be-
kendgemaakt door de 
minister van Verkeer, 
Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP). De
werkzaamheden kosten
250.000 gulden en wor-
den uitgevoerd door de
Dienst Openbare Werken
en Curaçaose Wegenbouw

Maatschappij (CWM). De
restauratie duurt tot en
met december van dit jaar.
Er wordt geasfalteerd en er
komen klinkers. Verder
krijgt het monument een
verfbeurt, worden er bor-
den geplaatst en wordt ook
de omgeving schoonge-
maakt. Het monument,
dat ook wel autonomiemo-
nument heet, symboli-
seert de zes eilanden van
de toenmalige Nederland-

se Antillen die in 1954
hun autonomie verkregen.
Er vliegen daarom zes dui-
ven naar de vrijheid. Op
het monument staat:
‘Steunend op eigen kracht
doch met de wil elkander
bij te staan’. 
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Dat leest het Antilliaans
Dagblad in de jongste uit-
gaven van de Centrale
Bank. De ‘slowdown’ van
de economie van Aruba
wordt gesignaleerd in alle
componenten van het bru-
to binnenlands product
(bbp): de consumptie, in-
vesteringen, export en im-
port. Voor vorig jaar, 2013,
wordt de groei overigens
juist naar boven gecorri-
geerd: de CBA rekent nu
op 4,8 procent reële toena-
me tegen 3,9 procent eer-
der.

Dit blijkt uit de jongste
‘Economic Outlook’. De
Centrale Bank had al een
tijd niet van zich laten ho-
ren wat betreft economi-
sche prognoses. De laatste
‘forecast’ dateerde van mei
2014. Sinds eind vorige
week is er een update.

Uit een andere publi-
catie van de CBA, die vrij-
wel gelijktijdig uitkwam,
wordt gesignaleerd dat het
consumentenvertrouwen
op Aruba is afgenomen in
het derde kwartaal van
2014. Dat hangt volgens
de Centrale Bank vermoe-
delijk nauw samen met de

recente ‘uitdagingen’ op
het terrein van economie,
publieke financiën en de
politieke arena.

Het sterkst negatief
wordt geoordeeld over de
overheidsfinanciën; 66,5
procent zegt dat dit is ver-
slechterd vergeleken met
zes maanden eerder (een
toename met 20,7 procent
ten opzichte van het vorige
kwartaal). En 57 procent
houdt rekening met verde-
re verslechtering (een stij-
ging met 21,2 procent).
Deze resultaten houden
waarschijnlijk verband
met de onzekerheden over
de goedkeuring van de ver-
late landsbegroting 2014.

Slechts 4,3 procent van
de consumenten meent
dat omstandigheden voor
zaken en economie beter
zijn dan een half jaar gele-
den (het laagste punt ge-
meten tot nu toe). Deze
uitkomst noemt de CBA
toch ‘opmerkelijk’, wij-
zend op de sterkte groei
met 8,2 procent van het
Arubaanse verblijfstoe-
risme - de motor van de
economie van Aruba - tot
en met september dit jaar.

Zo’n 29 procent spreekt
van een verslechtering van
hun persoonlijke finan-
ciële situatie; een toename
met 3,7 procent ten op-
zichte van drie maanden
daarvoor. Het merendeel
betreft consumenten met
een inkomen van minder
dan 1.700 florin per
maand. Nog eens 28,8
procent (10 procent meer)
verwacht de komende zes
maanden dat hun privé-
financiën verslechteren.

Op de vraag of hun in-
komen genoeg is om het-
zelfde aan te kopen als 
zij het voorgaande halfjaar
deden, antwoordt 83 pro-
cent met ‘nee’. Dat zijn 
er 4,7 procent meer dan 
in het tweede kwartaal.
Ongeveer 60 procent
vindt het geen goede tijd 
is om een auto aan te
kopen.

Al met al bedroeg aan
het eind van het derde
kwartaal de index voor
consumentenvertrouwen
het cijfer 93.8 (een afname
met 3,2 procentpunten)
terwijl een index van 90
staat voor de meest nega-
tieve perceptie.

‘Slowdown’
economie
Vertrouwen consument Aruba danig onder druk; 
somber over overheidsfinanciën
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft de verwachte reë-
le groei van de Arubaanse economie voor 2014 naar beneden bijgesteld
van 2,7 procent eerder naar 1,6 procent nu. Voor 2015 rekent de CBA
op een groei van 1,5 procent.

Het monument wordt nu opgeknapt. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Rijkseenheidmonument opgeknapt

Van een onzer 
verslaggevers 
Willemstad - De noodlij-
dende Taams Kliniek
kampt met een dure cao
(collectieve arbeidsover-
eenkomst) en ‘een over-
maat aan personeel’.

Dit laatste is het geval,
volgens de directie, na het
maken van een efficiency-
slag en bij afname van 
de productie; eerst als ge-
volg van de aanwijzing
door de inspectie en daar-

na door onduidelijkheid
over de functieverdeling,
waardoor diverse specia-
listen het zekere voor het
onzekere namen en hun
verrichtingen elders uit-
voeren.

Deze zaken spelen de
particuliere zorginstelling
parten, aldus medisch di-
recteur/mede-eigenaar
Earl Esseboom. Zo blijkt

uit recente interne mail-
correspondentie.

Vijf jaar geleden namen
de medisch specialisten
Esseboom en Artie Liqui
Lung samen met enkele
andere investeerders de
kliniek over, die voor die
tijd in handen van de na-
zaten Taams was geweest.
Hoewel ontkend door de
kopers, die claimen ‘lijken

in de kast’ te hebben aan-
getroffen (zie elders in de-
ze editie), stellen de vorige
eigenaren dat zij vóór de
overname in 2009 een
kleine miljoen aan winst
boekten; met dezelfde ta-
rieven voor behandelin-
gen. Nu zijn de jaarlijkse
verliezen aanzienlijk en is
de totale schuldpositie van
de kliniek opgeklommen

tot ruim 31 miljoen gul-
den. Het gaat om 13 mil-
joen aan de Orco Bank, die
de aankoop vijf jaar gele-
den financierde en door
verpanding de beschik-
king heeft over het onroe-
rend goed, die de bank als
‘separatist’ zelfstandig kan
veilen of onderhands ver-
kopen. 

‘Cao is nekslag Taams Kliniek’ 

Overheid ‘vijandige 
overname’ verweten
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