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Aan het woord is Jan Ho-
ryon. Hij is samen met zijn 
gezin op Aruba voor vakan-
tie, maar heeft uit beroepin-
teresse een ronde over het 
eiland gemaakt. Hij deed 
dat samen met kennis Wim 
Schreiber, die al twaalf jaar 
een zaak heeft op Aruba in 
persoonsbeschermende kle-
ding en apparatuur. Horyon 
is eigenaar van het gelijkna-
mige familiebedrijf in Eind-
hoven dat gespecialiseerd is 
in asbestsanering, -toezicht, 
- vervoer en andere zaken 
op dit gebied. Van oorsprong 
een sloopbedrijf, maar ver-
telt hij: “Zo kwam ik al gauw 
in aanraking met asbest, 
inmiddels zo’n 23, 24 jaar 
geleden.” Het bedrijf is zich 
sindsdien steeds verder gaan 
bekwamen op asbestgebied, 
werd het eerste gecertifi-
ceerde bedrijf op dit gebied 
in Nederland en Jan Horyon 
mag zich de eerste gediplo-
meerde asbestdeskundige 
van Nederland noemen. Zijn 

bedrijf zit aan tafel met mi-
nisteries en heeft regelmatig 
te maken met complexe sa-
neringsproblemen, zoals het 
geval in het Utrechtse Ka-
naleneiland waar een hele 
woonwijk werd ontruimd na 
een asbestvondst dit jaar. 
“We zijn die woningen aan 
het reinigen, maar brengen 
ook samen met andere par-
tijen in kaart waar het nu 
fout is gegaan.”

 Het wereldje blijkt klein: hij 
kent ook asbestdeskundige 
Heniek Heijlen die TNO on-
langs op verzoek van de Aru-
baanse overheid naar ons 
eiland stuurde. Dat was voor 
een bliksembezoek in okto-
ber voor het asbestprobleem 
op een aantal scholen waar-
onder Mon Plaisir. Heijlen 
blijkt tot maart van dit jaar 
nog in dienst te zijn geweest 
van Horyon.

Verantwoordelijk
Maar Horyon is hier dus 
niet voor zijn werk, maar 
voor vakantie. Toch zag hij 
tijdens een rondje over het 

eiland zaken die hem en zijn 
vrouw Sharita (zij werkt ook 
in het bedrijf) doen denken 
aan de situatie die zich 20-
25 jaar geleden in Neder-
land afspeelde. Zoals dus het 

voormalig Bushiri-hotel aan 
de LG Smith boulevard. Hoe-
wel er een bewaker is, kan 
iedereen er zo naar binnen, 
is zijn ervaring. “Het is pu-
bliekelijk toegankelijk, men-

sen zitten ervoor te vissen, 
ik heb begrepen dat er eerst 
ook zwervers zaten. Wat ik 
ook heb begrepen, is dat het 
van de overheid is en dat die 
hiervoor dus verantwoorde-

lijk is. Hier ligt bloot asbest 
en het ligt overal. Als hier de 
wind doorwaait, waaien de 
vezels overal naar toe. Dit 
is niet veilig. In Nederland 
zou de overheid de eigenaar 

direct manen om er iets aan 
te doen. Om een voorbeeld te 
geven, laatst had ik nog een 
particuliere cliënt die asbest 
in zijn tuin had en daar 5000 
euro boete voor kreeg.” 
Volgens de asbestspecia-
list moet het hotel eerst in 
een veilige situatie worden 
gebracht om te kunnen slo-
pen. “Laat staan dat je het 
zo laat, dat iedereen erin 
kan lopen. Het moet afgezet 
worden en zo snel mogelijk 
verwijderd worden. Niet al-
leen het dak dus, maar ook 
de muren, want die bevat-
ten ook asbest. Los van alle 
stukken die er op de grond 
liggen.” 

Horyon is geïnformeerd over 
hoe Aruba omgaat met as-
best en dat er amper iets is 
geregeld, laat staan dat er 
normen zijn. Hij weet ook 
dat door de Arubaanse over-
heid is gesteld dat - los van 
de raffinaderij in San Nico-
las en het waterbedrijf - er 
geen noemenswaardige ri-
sicoplekken zijn wat betreft 
asbest. “Maar hoe kan je dat 
roepen als hier niet eens as-
bestgerelateerde slachtoffers 
worden geregistreerd?” 

Vervolg op pagina 3:
 ‘In Nederland jaarlijks 

meer asbestdoden dan 
verkeersdoden’.

‘Vervallen Bushiri-hotel direct afzetten 
en saneren vanwege asbestgevaar’

Nederlandse asbestspecialist:

ORANJESTAD — Het vervallen Bushiri-hotel vormt 
een gevaar voor het publiek en omgeving, omdat er 
nogal wat asbestplaten in zitten die flink zijn ver-
weerd dan wel in stukken op de grond liggen. Niet al-
leen het dak bestaat uit het kankerverwekkende stof, 
maar ook de muren. “In Nederland zou dit een giga 
probleem zijn.”

Het voormalige Bushiri-hotel bevat niet alleen asbest in het verweerde dak, maar ook in de muren. Stukken daarvan liggen 
bovendien op de grond.

It’s a Hard 
Rock life

Een kantonrechter in Su-
riname heeft de uitleve-
ring toegekend waarop 
Diaz in beroep ging tegen 
de beslissing. In hoger 
beroep achtte een rech-
ter vorige week de uitle-
vering toelaatbaar en de 
Surinaamse minister van 
Justitie Edward Belfort 
heeft deze week het uitle-
veringsbevel getekend. 
Volgens Serphos kan Di-
az niets meer doen om te 
voorkomen dat hij uitge-
leverd wordt. Hij kan niet 
zoals andere verdachten 
van strafbare feiten, tot 

in cassatie gaan tegen 
deze beslissing. Bij uitle-
veringsverzoeken kan de 
verdachte maar een keer 
in beroep gaan, aldus 
Serphos. 
Diaz is hoogstwaarschijn-
lijk al op het eiland, aldus 
welingelichte bronnen. Dit 
kon Serphos echter niet 
bevestigen. 
De behandeling van het 
uitleveringsverzoek werd 
eerder twee keer uitge-
steld. Een van de zaken 
werd inhoudelijk behan-
deld, maar werd aange-
houden voor nog in te die-
nen stukken. Tijdens die 
behandeling werd Diaz ge-
hoord en zijn ook diverse 
technische punten aange-
kaart. De voortzetting van 
de behandeling – nadat de 
stukken zijn ingediend, 
vond plaats op 4 december 
en vorige week achtte de 
rechter de uitlevering toe-
laatbaar. 

Vervolg op pagina 6

WILLEMSTAD — De 
sinds 2001 voortvluch-
tige gedetineerde Ad-
dison Tadeo Díaz van 
der Hansz wordt door 
Suriname uitgeleverd 
aan Curaçao om een 
straf uit te zitten van 
vijftien jaar wegens 
moord. Dit bevestigt 
O M - w o o r d v o e r d e r 
Norman Serphos.

Addison Diaz door 
Suriname uitgeleverd

Volgens een woordvoerder 
van de politie brandden 
tientallen stalletjes tot de 
grond af. De autoriteiten on-

derzoeken de oorzaak van de 
brand. Er zouden geen doden 
of gewonden zijn.
Dezelfde markt brandde in 

april 2010, enkele maanden 
na de verwoestende aard-
beving, die 300.000 mensen 
het leven kostte, ook al af. 
Volgens de marktverkopers 
zou er destijds een politiek 
motief achter de brand heb-
ben gezeten.

Brand verwoest markt 
Port-au-Prince

Een marktverkoopster in Port-au-Prince ziet haar stand in vlammen opgaan.
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PORT-AU-PRINCE — Een grote brand heeft afgelopen 
weekend een druk bezochte markt van de Haïtiaanse 
hoofdstad grotendeels in de as gelegd.

De graadmeter voor de over-
last door vuurwerk is dit 
jaar een speciaal meldpunt 
op internet. Stond de teller 
van het door vijftien lokale 
afdelingen van GroenLinks 
geopende meldpunt vrij-
dagmiddag nog op 35.000 
klachten, gisteravond was 
de grens van de 50.000 mel-
dingen doorbroken.

Ook de politie heeft de han-
den vol aan de meldingen, 
die via twitter en telefoon 
binnenkomen. In Roer-
mond, Goes en Winterswijk 
werden grotere en kleinere 
partijen illegaal vuurwerk 
ontdekt. In onder andere 
Leeuwarden, Den Helder, 
Hilversum en Utrecht werd 

illegaal vuurwerk gebruikt 
om brievenbussen, een 
prullenbak en zelfs een 
auto op te blazen. Een man 
in Doorwerth liep gisteren 
zware verwondingen op aan 
zijn hand, toen vuurwerk 
vermoedelijk te vroeg ont-
plofte.
Ook zijn verschillende 
mensen beboet voor het te 
vroeg afsteken van legaal 
vuurwerk. Dat mocht pas 
vanaf vanochtend tien uur. 
In Drachten ging het zelfs 
flink mis met het afsteken 
van een vuurpijl. Die vloog 

op de zevende verdieping 
een raampje binnen en ont-
plofte in een meterkast. Die 
raakte flink beschadigd.

Anderzijds waren er ook 
positieve effecten. Zo werd 
zaterdag bij toeval een gro-
te partij wapens ontdekt in 
een Zoetermeerse woning. 
Agenten belden aan, omdat 
een jongen vuurwerk had 
afgestoken. Ze wilden zijn 
ouders informeren.
De vuurwerkverkoop ging 
vandaag de laatste dag in. 
Zaterdag bleek dat de ver-

koop gelijke tred hield met 
vorig jaar, maar vandaag 
zou wel eens een mindere 
dag kunnen worden voor 
de handelaren. De jaarwis-
seling wordt vermoedelijk 
een regenachtige en wind-
rijke aangelegenheid en 
dat drukt de verkoop. In de 
voorverkoop was echter al 
wel meer besteld dan vorig 
jaar. Vuurwerk mag van-
daag, oudejaarsdag, vanaf 
tien uur worden afgesto-
ken. Nieuwjaarsdag om 
twee uur moet de rust zijn 
weergekeerd.

RIJSWIJK — Met de jaarwisseling voor de deur groeit 
de overlast door vuurwerk. Legaal vuurwerk wordt te 
vroeg afgestoken, illegaal vuurwerk wordt gebruikt 
om spullen op te blazen, zo bleek afgelopen weekein-
de in Nederland.

Weekeinde vol overlast door vuurwerk

Obama waarschuwde dat de 
schadelijke gevolgen op de fi-
nanciële markten groot zul-
len zijn als er niet uiterlijk 
vandaag een begrotingsdeal 
komt. In dat geval vervalt 
op 1 januari een groot aan-
tal belastingvoordelen voor 
Amerikanen met een mo-
daal tot hoog inkomen. Ook 

treden automatisch zware 
bezuinigingen in werking.
De president hoopt dat poli-
tici uit beide kampen zich re-
aliseren dat ‘het onze toppri-
oriteit moet zijn om ervoor 
te zorgen dat de belastingen 
van gezinnen uit de midden-
klasse niet omhoog gaan’. 
Dat zou de economie ernstig 
schaden, benadrukte hij.

“Wij kunnen dat voor elkaar 
krijgen”, zei Obama. “De-
mocraten en Republikeinen 
zeggen allebei dat zij niet 
willen dat de belastingen 
op middeninkomens stijgen. 
Dat is iets waar wij het over 
eens zijn.” Hij zei dat de erg-
ste gevolgen van de fiscal 
cliff worden voorkomen als 
de twee kampen in elk geval 
daarover een akkoord slui-
ten.

WASHINGTON — De 
Amerikaanse president 
Barack Obama heeft de 
politieke leiders in het 
Congres opgeroepen in 
ieder geval te voorko-
men dat de middenklas-
se vanaf 1 januari meer 
belasting moet gaan be-
talen als gevolg van de 
‘fiscal cliff’. Hij deed dat 
gisteren in het NBC-te-
levisieprogramma Meet 
the Press.

‘Ontzie in ieder geval 
middenklasse’

Het ongeluk deed zich voor 
op de weg die de departe-
menten Huila en Caquetá 
verbindt. Volgens een woord-

voerder van de reddingswer-
kersbrigade zijn er nog zeker 
25 tot 30 mensen bedolven 
onder de aarde. Het betreft 
een stuk weg van 100 meter 
waar naar zeggen zich zes 
tot zeven auto’s bevinden. 

De burgemeester van de na-
bijgelegen stad Neiva liet 
weten dat circa veertig pas-
sagiers van een bus net op 
tijd aan de landverschuiving 
wisten te ontstappen.

BOGOTÁ — Bij een aard-
verschuiving in het zui-
den van Colombia zijn 
gisteren zeker vijf men-
sen omgekomen. De ver-
schuiving trad op toen 
een graafmachine een 
reeds bedolven weg weer 
vrij trachtte te maken.

Doden bij 
aardverschuiving 

Colombia

jan
Markering
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IN HET KORT
Draaideurslachtoffer
Een onfortuinlijke man werd 
zaterdagmiddag uit het zie-
kenhuis ontslagen en raakte 
prompt betrokken bij een 
auto-ongeluk. Blijkbaar was 
zijn suikerspiegel erg laag 
waardoor hij de macht over 
het stuur verloor en zijn auto 
in de muur van een verzor-
gingstehuis boorde. Ambu-
lancebroeders wilden het 
slachtoffer weer meenemen 
naar het ziekenhuis, maar 
dat weigerde hij. Hij zou ook 
zelf een takelwagen regelen 
om zijn auto weg te slepen.

Korpsknokken
Een familieruzie tussen twee 
broers in Macuarima liep za-
terdagmiddag danig uit de 
hand. Politieagenten wilden 
bemiddelen, maar kregen de 
hele familie op hun dak. Ver-
sterking werd opgeroepen en 
samen met collega’s konden 
de agenten de rust herstellen. 
De ruzie ging over een mobie-
le telefoon. 

Raar luchtje
De naar verluidt beschon-
ken bestuurder die afgelo-
pen weekend ter hoogte van 
Wendy’s in Cura Cabai op 
een tegenligger knalde, is om 
onbekende reden niet door 
de politie gearresteerd. Bij 
het ongeluk raakte alleen de 
veroorzaker van het incident 
lichtgewond. Hij liep een snee 
op aan zijn voorhoofd. In de 
auto van de tegenligger zaten 
ook kleine kinderen, maar die 
kwamen met de schrik vrij. 
De man die dus dronken leek, 
werd naar huis gestuurd met 
een vriend. 

Goeie klikspaan
Een oplettende bestuurder 
heeft een onverantwoordelij-
ke medeweggebruiker aange-
geven bij de politie. Hij vertel-
de agenten dat de andere be-
stuurder te hard en door rood 
licht reed. Ter hoogte van de 
voormalige Senor Frogs in de 
Weststraat konden agenten 
de verdachte auto tot stoppen 
dwingen en de chauffeur con-
fronteren met zijn rijgedrag. 
Agenten merkten direct dat 
de man vermoedelijk onder 
invloed van alcohol verkeer-
de. Hij werd aangehouden en 
naar het bureau gebracht. De 
auto werd in beslag genomen.

door onze verslaggever
Mirte de Rozario

“Daarom pleiten we voor 
een Arubaans instituut van 
lifesavers, die deze kar gaat 
trekken”, zegt Hendrik Ga-
briela. Hij behaalde recen-
telijk, samen met Wendy 
Laclé, de bachelor in Sport, 
Management en Business 
aan The Caribbean Univer-
sity of Aruba (CUA). Eén van 
hun studie-onderdelen was 
het organiseren van een in-
ternationaal erkende Open 
Water Life Guard Course. In 
hun scriptie concluderen ze 
dat er op diverse stranden, 
waar in het verleden mensen 
in zee in nood zijn gekomen, 
geen adequate voorzienin-
gen zijn om verdrinkingen 

te voorkomen. Want de over-
heid en de hotels nemen 
geen passende maatregelen. 
“Met andere woorden, er zijn 
niet structureel lifeguards 
bij de stranden aanwezig om 
mensen in nood snel te hulp 
te kunnen schieten. En dat 
komt omdat niet duidelijk 
is wie deze lifeguards moet 
betalen en wie verantwoor-
delijk is voor het opleiden en 
inzetten van deze mensen.” 
De noodzaak van lifeguards 
wordt onderbouwd door cij-
fers van Directie Volkge-
zondheid, die Gabriela en 
Laclé in hun scriptie hebben 
opgenomen. Tussen 1998 en 
2004 schommelde het aan-
tal verdrinkingen en bijna 
verdrinkingen tussen de 
drie en zes. in 2005 meldt 

Volksgezond negen gevallen 
en de drie jaar daarna zeven 
per jaar. In 2009 daalde het 
aantal verdrinkingen naar 
vier en in 2010 is een op-
merkelijk piek van veertien 
te zien. Cijfers van 2011 en 
2012 staan niet in de tabel 
van Volksgezondheid. 

Oude strandpost
“We weten dus dat mensen 
in nood zijn geraakt op zee, 
maar als je gaat kijken bij 
de betreffende locaties Baby 
Beach, Mangel Halto, Arashi 
of Eagle, dan zijn daar nog 
steeds geen adequate voor-
zieningen”, zegt Gabriela. 
Hij geeft aan dat bij Eagle 
Beach nog wel enkele oude 
strandposten staan. “Deze 
zouden door een aannemer 
kunnen worden hersteld om 
weer te worden gebruikt.” 
Maar, legt hij uit, dergelijke 
strandposten waarbij hulp-
verleners de zee in rennen 
‘a la de vroeger bekende te-
levisieserie Baywatch’ pas-
sen niet meer in de nieuwe 
werkwijze van lifeguards 
internationaal. “Nu wordt 
er gewerkt met een toren op 

het strand en jetski’s in het 
water die door twee perso-
nen wordt bemand. De to-
ren stuurt de jetski aan en 
van deze bemanning kan er 
eentje in het water springen 
om een slachtoffer te helpen, 
terwijl de ander op het vaar-
tuig kan blijven zitten.” Ver-
der noemt hij de waarschu-
wingsborden bij Baby Beach. 
“De overheid heeft die bor-
den snel laten plaatsen als 
gevolg van omstandigheden 
(verdrinking in augustus, 
red.), maar niet nagedacht 
wat een juiste plek voor de 
borden zou zijn of wat inter-
nationaal de regels voor een 
waarschuwingstekst zijn.” 
Volgens Gabriela staan de 
borden te ver in het water, 
bijna op de plek waar ie-
mand al kan verdrinken en 
de waarschuwingstekst vol-
doet niet aan internationale 
richtlijnen. “Dus ook Baby 
Beach heeft geen passende 
maatregelen om een verdrin-
king te voorkomen.”

Financiën
Volgens Gabriela is geld één 
van de problemen waarom 

er nog geen lifeguards zijn. 
“Het geld is toegezegd en 
moet beschikbaar worden 
gesteld via Aruba Marine 
Park Foundation, maar dat 
is tot nu toe niet gebeurd. 
En zonder geld kun je geen 
cursussen organiseren, geen 
deelnemers vinden om die 
cursus te laten volgen en je 
kunt ze ook niet betalen om 
als professioneel lifeguard 
aan het werk te gaan.” 
Dat geld een probleem is, 
stelde minister Otmar Odu-
ber in augustus al vast, toen 
hij tegen Amigoe zei dat de 
introductie van veiligheids-
voorzieningen op stranden 
vast zit als gevolg van admi-
nistratieve rompslomp. De 
financiering van lifeguards 
moet komen van het Tou-
rism Product Enhancement 
Fund (TPEF) en dat was en-
kele maanden terug nog niet 
geregeld. 

Certificering
Ook de aansprakelijkheid 
van lifeguards was volgens 
Oduber nog niet geregeld, 
wat Gabriela en Laclé in 
hun scriptie dus ook naar 

voren brengen. In 2010, het 
jaar met de opmerkelijk 
hoge piek van veertien ver-
drinkingen, werden dankzij 
Aruba Hotel Security Foun-
dation (AHSF) 24 strand-
wachten opgeleid en gecer-
tificeerd. Deze personen zijn 
echter nooit als strandwacht 
ingezet. Gabriela legt uit 
wat daarbij een rol speelt. 
“Je kunt mensen opleiden 
en certificeren, maar je moet 
kennis up to date houden en 
na twee jaar hercertificeren. 
Wie gecertificeerd lifeguard 
is, moet zwemuren blijven 
maken en dat aantonen.” 

Volgens Gabriela zou deze 
groep van 24 strandwachten 
dus opnieuw moeten worden 
gecertificeerd. “En als er dan 
een nationaal instituut is 
dat deze certificering kan be-
oordelen en erkennen, door 
samen te werken met een in-
ternationale organisatie voor 
lifeguards, dan kun je ook de 
aansprakelijkheid van de 
lifeguards regelen.” En dan, 
denkt Gabriela, zullen hotels 
er toe kunnen overgaan om 
lifeguards in te zetten.

Geldgebrek nekt komst lifeguards op stranden

ORANJESTAD — Aruba heeft nog steeds geen pro-
fessionele lifeguards die direct hulp kunnen bieden 
aan zwemmers die in zee in nood komen. Reden is dat 
Aruba (nog) geen organisatie heeft die verantwoor-
delijk is voor deze hulpverleners. Toch blijkt uit cij-
fers van Directie Volksgezondheid wel een noodzaak, 
want tussen 1998 en 2010 waren er elk jaar meerdere 
verdrinkingen. Door geldgebrek en problemen met 
certificering komen de plannen echter niet van de 
grond.

Gecertificeerde lifeguards moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden door zwemuren 
te maken.

Cursisten Lifeguards kijken naar de instructies om een slachtoffer uit zee te halen en te re-
animeren.
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De Nederlandse asbestdes-
kundige Jan Horyon legt uit 
waarom het probleem van as-
best wereldwijd, maar vooral 
in zijn werkterrein waar hij 
het meest vanaf weet, Ne-
derland, zo serieus wordt 
genomen. “Elk jaar sterven 
1400 mensen in Nederland 
gerelateerd aan asbest. In 
het verkeer zijn er op jaarba-
sis 681 doden gevallen. Als je 
de incubatietijd van asbest 
neemt, tussen de 10-30 jaar 
dat de ziekte zich openbaart, 
dan verwachten we nog dat er 
een piek moet komen. En die 
gaat behoorlijk recht omhoog.” 
Horyon legt uit dat in Neder-
land men in het begin ook niet 
zo nauw omging met de regels 
en beveiliging en dat de con-
troles ook minder streng wa-
ren. “Maar nu is het allemaal 
heel serieus en de boetes zijn 
verdubbeld, zo niet vervier-
voudigd.”

Doofpot
Dat op Aruba de situatie niet 
altijd ernstig wordt genomen, 
ook al laaide de discussie 
hierover vorig jaar meerdere 
keren op na incidenten als 
de windhoos bij de St. Anna 
School en kerk, doen Jan en 
zijn vrouw Sharita opnieuw 
denken aan het verleden in 
Nederland. 
“Diezelfde reactie was er toen 
ook: ik heb er nog met mijn 
opa of neef mee gewerkt. Ik 
ook, toen ik studeerde. In mijn 
flat had ik een asbestzeiltje 
en dat heb ik nog met mijn 
vader eruit getrokken. Maar 
overal heb je een begin. Nu 
hebben we de kennis, de we-
tenschap, de laboratoria en de 
meetapparatuur. De kennis is 
er, maar in sommige landen 
wordt het nog steeds in de 
doofpot gestopt.” Dat was ook 
in Nederland het geval. Niet 
alleen blijkt dat uit het ver-
haal van Horyon, maar ook 
uit tal van wetenschappelijke 

onderzoeken die zijn gedaan. 
In Nederland was er bijvoor-
beeld een eternitfabriek waar 
in de naoorlogse jaren toen 
het hard nodig was, geld mee 
moest worden verdiend. Ter-
wijl men toen al wist dat as-
best gevaarlijk was. Dat was 
al vanaf de jaren 30 duidelijk. 
Maar onder meer door de 
industrie en andere belang-
hebbenden werd er decennia 
lang twijfel gezaaid, wat lukte 
mede door kennisachterstand, 
veel pr en invloed op de over-
heid. 

Sluipmoordenaar
Jan Horyon denkt ook dat op 
Aruba mogelijk zoiets speelt. 
‘In Nederland is al sinds juli 
1993 verboden om asbest te 
importeren, te bewerken en 
verwerken. Hier is zo’n ver-
bod er niet. Als je het nog 
steeds laat verhandelen, kan 
je ook nooit zeggen: het mag 
niet meer. Want je staat toe 
dat asbest het land in blijft 
komen. Dat is het kromme en 
dat maakt het politiek gevoe-

liger, waarbij ik me niet aan 
de indruk kan onttrekken dat 
er ook een groot commercieel 
belang achter zit.” 
Op de vraag of asbestbedrij-
ven er niet zelf een commer-
cieel belang bij hebben en 
daarbij het gevaar juist gaan 
overschatten, zegt hij: “Los 
van het feit of je er commer-
cieel voordeel aan hebt, is het 

wereldwijd bekend dat het 
een probleem is. Wereldwijd is 
asbest een sluipmoordenaar 
en dan ga je hier verkondi-
gen op Aruba dat er niets aan 
de hand is. De vraag is dan: 
hoelang steek je je kop in het 
zand en maak je jezelf mede-
verantwoordelijk voor asbest-
gerelateerde slachtoffers. Dat 
is de kern van het verhaal.”

‘In Nederland jaarlijks meer 
asbestdoden dan verkeersdoden’

In Nederland moet personeel dat asbest verwijdert, volledig beschermd zijn. Dat is op straffe 
van boetes door de overheid, maar ook doordat bedrijven zoals Horyon dat werknemers ver-
plicht.

De Arubaanse overheid 
heeft toegezegd te werken 
aan een importverbod van 
asbest. Wanneer dit verbod 
komt, is niet bekend. Ook 
zou er een folder vanuit Di-
rectie Volkgezondheid ko-
men die de bevolking meer 
bewust moet maken van 
de gevaren van deze kan-
kerverwekkende stof. Die 
folder zou er al snel komen, 
is Amigoe in juli toegezegd, 
maar is tot op heden nog 
niet uitgebracht. Na diverse 
asbestincidenten vanaf vo-

rig jaar heeft de overheid 
meerdere keren gezegd om 
tot een procedure te komen 
hoe om te gaan in dit soort 
situaties. Dit zou aanvan-
kelijk via overleg tussen 
hulpinstanties tot stand ko-
men, vervolgens zou er task-
force worden ingesteld en 
als laatste heeft de minister 
van Volksgezondheid, Ri-
chard Visser (AVP), gezegd 
dat een werkgroep zich hier-
mee gaat bezighouden. Wat 
de stand van zaken hiervan 
is, is ook nog niet bekend.

Importverbod

De eerste drie kwartalen van 
dit jaar werd de economie be-
invloed door de wankele om-
standigheden van olieraffi-
naderij Valero. Aan het begin 
van het jaar was er optimis-
me toen er sprake was van 
een eventuele overname, die 
in september de grond werd 
ingeslagen met als gevolg 
dat de meeste werknemers 
van de raffinaderij half no-

vember op straat kwamen te 
staan. De bloei in het toeris-
me dekte de geleden inkom-
stenderving van Valero maar 
gedeeltelijk. CBA schat in dat 
het eerste halfjaar de econo-
mie iets meer dan 4 procent 
opliep en de groei - exclusief 
het effect van de sluiting 
van Valero - positief was. De 
financiën van de overheid 
bleven een uitdaging en ver-
eisten een strak, fiscaal be-
heer. Tegelijkertijd noteerde 
de balans van betalingen een 
tekort in het eerste halfjaar, 
voor het eerst sinds 2005. 
Positief is dat de inflatie een 
grote verlaging van de ta-
rieven van water en stroom 
bracht. Daarnaast bleven de 
monetaire en preventieve in-
dicaties op adequaat niveau. 

‘State of the Economy (SOE)‘ 
heet het gemoderniseerde 
kwartaalrapport wat CBA 
gaat uitbrengen. 
De economische stand van 
zaken zal op een meer toe-
gankelijke manier gebracht 
worden, het bestaande kwar-
taalbulletin komt daarmee 
te vervallen. Het doel is om 
een breder publiek te berei-
ken vanuit de insteek dat 
het voor de bank vanuit haar 
autonome positie van belang 
is toegang te verstrekken tot 
de economische en financiële 
ontwikkelingen aan beleids-
makers en publiek. Zoals het 
geval is met alle publicaties, 
toespraken en presentaties 
zal de bank haar nieuwe pu-
blicatie via de website en de 
pers lanceren.

Beknopt CBA overzicht 
economie 2012

ORANJESTAD — De on-
zekere positie van Valero 
beïnvloedde de economie 
in de drie eerste kwar-
talen van 2012. Volgens 
schattingen van de Cen-
trale Bank Aruba (CBA) 
groeide de economie het 
eerste halfjaar toch iets 
meer dan 4 procent.

In Club Caiquetio traden 42 
zangers op en 15 groepen 
brachten hun muziek ten 
gehore. De dandekroon ging 
naar ‘koningin’ Marelene 
van de Linde van Tipico los 
Hermanos en naar ‘koning’ 
Eric Ras van Sonido di An-
taja. 
De winnaar van de eigen 
compositie is Jelisse Boek-
houdt van Tipico Alegre 
Kadushi Largo met het lied 
‘Crioyo ta Oro’. Schrijver en 
samenstellers zijn Danilo 
Vrolijk en Tico Kelly. Tumba 
van het Jaar is: Tipico Ale-
gre Kadushi Largo met het 
lied ‘Paranda Bendiciona’, 
gezongen door Jason Kelly 

en geschreven door Andres 
Werleman samen met Tico 
Kelly. In de categorie Tipico 
viel Tipico Los Hermanos 
in de prijzen met de eerste 
plek voor het lied ‘Pueblo di 

Dios’, gebracht door Mare-
lene van de Linde.  De dande 
ging door tot in de late uren 
en bracht veel publiek op 
de been dat een sfeervolle 
avond beleefde.

Dande kroon voor Eric Ras 
en Marelene van de Linde

ORANJESTAD — Tradi-
tie en een stuk cultuur 
stonden gisteravond op 
het podium in de vorm 
van dande, de typische 
Arubaanse muziekstijl 
die in de periode rond de 
jaarwisseling te horen is.

Dandekoningin Marelene van de Linde en dandekoning Eric 
Ras.
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