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Onderwerp: vaccinatiebeleid 

Excellentie, 

Oranjestad, 30 maart 2021 

Allereerst is de Arubaanse Volkspartij (AVP) u zeer erkentelijk voor de deelname van Aruba in het Nederlandse 
vaccinaandeel. Desalniettemin neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patienten COVID-19, alsmede aan 
het virus gerelateerde sterfgevallen, dagelijks toe. Bovendien blijkt volgens specialisten dat de gebruikelijke 
behandelingen minder effectief zijn tegen de nieuwe varianten. 

Het houden van de anderhalvemeterafstand, het dragen van een mondkapje en het treffen van hygienische 
maatregelen, zoals het regelmatig handenwassen en het gebruik van ontsmettingsmiddelen, blijken niet meer 
voldoende om nieuwe golven te voorkomen. Alleen een strategie voor snelle en effectieve vaccinatie kan voor het 
robuuste herstel van onze economie, de sociaal-maatschappelijke verhoudingen en de volksgezondheid zorgen. 
Zeker in een open economie die, in tegenstelling tot die van Nederland of andere landen binnen het Koninkrijk, op 
een pijler berust. De kleinschaligheid van het eiland en de bevolking zijn juist bevorderend voor een 
vaccinatiestrategie die op grote schaal en op korte termijn kan worden uitgevoerd, waarbij het aantal sterfgevallen, 
besmettingen en de structurele schade aan onze economie kan worden beperkt. 

Het wegblijven van de toerist bij een economie die voor 80% afhankelijk is van het toerisme brengt Aruba in een 
ongekend slechte finandeel-economische situatie. Veel werknemers in de particuliere sector leven al een jaar lang 
op een gekort inkomen of zijn overgelaten aan voedselpakketten van het Rode Kruis, beide gefinancierd door 
Nederland. lnternationaal is bewezen dat economisch en sociaal-maatschappelijk herstel direct gerelateerd is aan 
een vaccinatiestrategie waarmee op grote schaal en in een zo kort mogelijke tijdspanne vaccins worden toegediend. 
Geslaagde vaccinatiestrategieen zoals in de Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk en Israel zullen bij u reeds 
bekend zijn. 

Door de grote afhankelijkheid van het toerlsme voor het economisch herstel van Aruba is een effectief 
vaccinatiebeleid van eminent belang. Het huidig vaccinatiebeleid van Aruba toont een gebrek aan urgentie en visie 
voor economisch en sociaal-maatschappelijk herstel. Als het streven is om 80% van de Arubaanse bevolking te 
vaccineren en tot op heden rond 35,000 mensen zich hebben aangemeld, is het zaak dat de reeds aangemelde 
personen zo snel mogelijk worden gevaccineerd teneinde de gewenste groepsimmuniteit te bereiken voor een meer 
coronabestendige samenleving opdat onze economie weer zo snel mogelijk volop op gang komt. 
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Gezien de relatief kleine bevolking en de beschikbare man- en vrouwkracht om de vaccins toe te dienen, is het 
mogelijk om op zeer korte termijn vaccins aan zoveel mogelijk mensen toe te dienen door o.a. meerdere priklocaties 
aan te wijzen en langere priktijden in te stellen. Als eiland dat bijna volledig afhankelijk is van het toerisme dient het 
vaccinatiebeleid op een zo spoedig mogelijk economisch en sociaal-maatschappelijk herstel te zijn toegespitst. 
Mensen die aan de door de regering aangekondigde leeftijd- en risicocriteria voldoen en zich hebben aangemeld 
warden alsmaar niet opgeroepen om zich te laten vaccineren. Saillant detail is dat op social media mensen worden 
gevaccineerd die niet tot enige aangekondigde leeftijd- of risicogroep behoren, maar toevallig wel tot de intimi of 
adviseurs van de huidige regering. Om dit te rechtvaardigen worden, naast de zorgaanbieders, ordediensten en 
onderwijzers, ad hoc nieuwe segmenten in onze samenleving in het leven geroepen. 

Elke additionele vrijheidsbeperkende maatregel is een kans minder voor bepaalde sectoren, zeals de horeca, om uit 
het diepe dal van de coronacrisis te komen, waardoor het behoud van werkgelegenheid ender druk komt te staan. 
Het verband tussen een voor Aruba ontworpen vaccinatiestrategie, het economisch herstel en de afhankelijkheid 
van financiele hulp uit Nederland is evident. 

Middels dit schrijven doen wij een beroep op u om de Arubaanse regering te bewegen een effectievere en op de 
Arubaanse situatie - een economie gebaseerd uitsluitend uit toerisme gerelateerde dienstver1ening - toegespitste 
vaccinatiestrategie toe te passen en de toelevering van de bij deze aangepaste vaccinatiestrategie behorende 
vaccins mogelijk te maken. Hiermee wordt het proces van economisch herstel versneld waardoor de economie en 
de openbare financien van Aruba minder afhankelijk zulien zijn van liquiditeitssteun vanuit Den Haag. 

Hoogachtend, 
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