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PERSBERICHT 

 

 
DATUM : 29 maart 2017 

VOOR  : Arubaanse media 

CONTACT : mr. Vivian Beaujon-van der Biezen 

   Tel. 583-3972, E-mail: vivianvdbiezen@rva.aw 

   L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba 

ONDERWERP: Publicatie Jaarverslag 2016: Raad van Advies kritisch over effectiviteit 

financieel toezicht en geschillenbeslechting 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oranjestad – De Raad van Advies heeft zijn verslag over het jaar 2016 gepubliceerd en op 

woensdag 29 maart ontving Z.E. Gouverneur Alfonso Boekhoudt het eerste exemplaar 

uit handen van voorzitter mr. Frits Goedgedrag. Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag 

niet alleen inzicht in de werkzaamheden, maar bevat het ook een aantal kritische 

beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. 

 

Zo laat de Raad zich niet alleen kritisch uit over het financiële toezicht, maar wordt er ook 

stelling genomen tegen het Nederlandse voornemen om de geschillenbeslechting in het 

Koninkrijk niet in handen van een onafhankelijke rechter te leggen. De Arubaanse Raad van 

Advies staat met deze kritiek overigens niet alleen: tijdens het Caribische Radenoverleg in 2016 is 

besloten dat alle drie de adviesraden van de Caribische landen in het Koninkrijk een zelfde 

kritisch geluid aan de eigen regering zouden laten horen. En dat is in 2016 door middel van een 

uitgebreid advies eigener beweging inderdaad ook gebeurd.  

 

Voor wat betreft het financieel toezicht constateert de Raad dat de normen in de huidige 

Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht tekort schieten en dat er te weinig wordt 

ingezet op duurzame en houdbare overheidsfinanciën. Bij de voortzetting van het financieel 

toezicht in 2018 zal dit een punt van aandacht moeten zijn. 

 

Dit en nog veel meer is te lezen in het jaarverslag, te vinden op www.rva.aw onder het hoofdstuk 

‘Publicaties’. 
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Relato pa medionan di comunicacion 

 

Topico:  Conseho Consultativo den su relato anual di 2016 ta expesa su mes di un forma 

critico riba e efectividad di e supervision financiero y e areglo di conflicto pa 

paisnan den Reino.   

 

Oranjestad- Conseho Consultativo (Raad van Advies) a publica su relato anual di anja 

2016 y diaranson 29 di maart S.E. Gobernador Alfonso Boekhoudt a ricibi e prome 

ehemplar for di man di voorzitter mr. Frits Goedgedrag. Manera ta custumber e relato 

anual no solamente ta duna un bista riba e trabaonan, pero tambe ta contene algun 

comentario critico riba e desaroyonan durante e anja 2016. 

 

Raad no solamente ta expresa su mes critico riba e supervision financiero pero tambe  ta tuma 

un posicion contra e proposicion di Hulanda pa no pone e areglo di conflicto pa paisnan den 

Reino den man di un juez independiente. Conseho Consultativo di Aruba no ta para su so cu e 

critica aki: durante e Caribische Radenoverleg na 2016 a wordo dicidi cu tur tres Consehonan 

Consultativo di e paisnan di Caribe den Reino lo vocifera e mesun opinion critico aki na nan 

respectivo gobierno. Y esaki tambe a tuma lugar na 2016 pa medio di un conseho extenso cu 

Raad di su propio boluntad a duna na Gobierno. 

 

Pa locual ta trata e supervision financiero Raad ta constata cu e normanan di e Ordenansa estatal 

supervision financiero temporal Aruba (Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht) no 

ta efectivo y cu masha poco ta wordo haci pa un finanzas publico duradero y sostenible. Esaki lo 

mester bira un punto di atencion cu continuacion di e supervision financiero na 2018. 

 

Esaki y hopi mas por wordo lesa den e relato anual, publica na www.rva.aw bou di  ‘Publicaties’.      
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