
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De college-
gelden zullen met ingang
van volgend collegejaar
aangepast worden. De
prijzen van de bachelorop-
leidingen stijgen van
2.500 naar 3.500 gulden,
een verhoging van 1.000
gulden. De kosten van de
masteropleidingen zullen
stijgen met 2.000 gulden,
namelijk van 2.500 naar
4.500 gulden. Dat maakte
het ministerie van OWCS
gisteren bekend. 

Bij besluit van de Raad

van Ministers van 26
maart 2014 werd dit giste-
ren door minister van
OWCS, Irene Dick, tijdens
een vergadering meege-
deeld aan de directie van
de universiteit. Hierbij
was een delegatie van de
UoC en waren afge-
vaardigden en de minister
van OWCS aanwezig. Zij
spraken hierbij over een
structurele oplossing voor
de financiële problemen
van de universiteit. Tico
Vos, woordvoerder van het
ministerie van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en

Sport vertelt over de verga-
dering: ,,Het was een
vruchtbare vergadering
waarop concrete acties ge-
nomen kunnen worden
om de zaken structureel te
verbeteren.” 

Rector magnificus De
Lanoy verklaarde donder-
dag: ,,Er moet subsidiever-
hoging komen of het colle-
gegeld voor de studenten
moet verhoogd worden.
Wij hebben momenteel te
maken met achterstallig
onderhoud. Als wij een fi-
nancieel gezonde instel-
ling willen zijn, dan moet

er iets gebeuren.” Het col-
legegeld van circa 3.000
gulden was sinds 2008
niet verhoogd.

‘Wärtsila in 
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Mon Art Gallery
verdwijnt na acht
jaar uit het Rif
Fort. De galerie
gaat nu Mon Art
Experience heten,
met zogenaamde
‘Pop-Up Galleries’:
gelegenheidsexpo-
sities en projecten
op tijdelijke loca-
ties. Julie
Hengeveld sprak
hier voor AD
Wikènt over met
galeriehoudster
Daisy Casimiri.
Ook in de week-
endbijlage van
deze week een bij-
drage van Kevin
Migchielsen over
de Jeugd
Sportcentrale
Curaçao, die afge-
lopen schooljaar
voor de 40e keer
de jaarlijkse vijf-
kamp organiseer-
de. Kevin dook met
secretaris Niels
Augusta, die al vijf-
tig jaar bij de JSC
werkzaam is, in de
geschiedenis van
de sportcentrale.

Van Gaal 
wil historie
schrijven
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RMR dwingt Aruba
Van onze correspondent
Den Haag - De Neder-
landse regering wil
per se dat onderzoe-
kers uit de kring van
het College financieel
toezicht (Cft) de be-
groting van Aruba
toetsen en heeft daar-
om het vorige week
met het kabinet Eman
gesloten akkoord tot
een gezamenlijk on-
derzoek al weer opge-
zegd.

Via de Rijksminister-
raad heeft de Nederlandse
regering gisteren dwin-
gend opgelegd dat gouver-
neur Fredis Refunjol ‘on-
afhankelijke experts’ in-
schakelt om de ruim 
twee weken geleden door
de Staten goedgekeur-
de begroting door te lich-
ten.

Volgens minister Ro-
nald Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties kan
het niet anders dan dat de
onderzoekers in Cft-krin-
gen worden gerekruteerd
omdat dit het enige orgaan
zou zijn met de benodigde
expertise. Zij moeten
binnen 2 à 3 weken advies
uitbrengen aan de gouver-
neur die op grond daarvan
moet beslissen de begro-
ting alsnog te tekenen of
voor vernietiging voor te
dragen.

De Nederlandse mi-

nisters in de Rijksmi-
nisterraad besloten giste-
ren op voorstel van
Plasterk de aanwijzing aan
de gouverneur vast te leg-
gen in een op voorhand al
omstreden Koninklijk Be-
sluit dat gebaseerd is op de
Rijkswet ‘Reglement voor
de Gouverneur van Aru-
ba’.

De regering van Aruba
staat op het standpunt dat
het haar, maar ook de gou-
verneur en andere lands-
organen niet is toegestaan
mee te werken aan de uit-
voering van het besluit
omdat het ‘apert’ in strijd
is met het Statuut en rijks-
regelingen. Volgens het

kabinet Eman, dat zich op
een uitvoerig advies van

staatsrechtgeleerde Arjen
van Rijn beroept, ontbeert

het Koninklijk Besluit elke
rechtskracht. Nog maar
een week geleden leek de
impasse doorbroken. Den
Haag zag af van een aan-
wijzing nadat er een ak-
koord was om de begro-
ting - op basis van vrijwil-
ligheid - gezamenlijk te
toetsen. Toen vanuit Oran-
jestad de Arubaanse kan-
didaten voor het onder-
zoeksteam werden voorge-
dragen, wilde Nederland
daar niets van horen en
werden de voorbereidin-
gen getroffen om alsnog
via het gisteren aangekon-
digde Koninklijk Besluit
het ‘eigen’ Cft-team op
Aruba af te sturen.

Aruba en Nederland 
ver uiteen

Oordeel is aan Refunjol

Aanwijzing gouverneur om begroting door te laten lichten

Premier van Aruba, Mike Eman, trok gisteren door de straten gevolgd door een horde
sympathisanten om duidelijk te maken dat de maat, wat hem betreft, vol is. Hij liet
door middel van een toespraak weten in hongerstaking te gaan, zolang de begroting
nog niet is ondertekend. FOTO’S REGERING ARUBA

Mike Eman eet niet
meer, net zolang totdat
de begroting is gete-
kend. Die belofte deed
hij gistermiddag voor
verschillende camera-
’s. De premier van
Aruba beloofde dat ‘zo-
lang zijn bevolking
honger leidt door de
opstelling van Neder-
land’, hij zelf ook niet
zal eten. 

De actie is een pro-

test tegen het besluit
van de Rijksminister-
raad om de gouver-
neur van het eiland de
financiële situatie te la-
ten onderzoeken en de
begroting niet te
ondertekenen. Eman
noemt het besluit van
de Rijksministerraad
ongrondwettig en eist
dat de begroting als-
nog wordt onderte-
kend. 

Premier Eman 
in hongerstaking

Collegegeld 1.000 gulden duurder
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