
 
Aan de minister President van Aruba 
Mevrouw E. Wever-Croes 
 
 
Amsterdam,  21 maart 2020 
 
 
Betreft: vrije toegang voor de media gedurende de Corona-crisis op Aruba 
 
 
Hooggeachte mevrouw Wever-Croers,  
 
Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de maatregelen, die Aruba heeft aangekondigd in 
het kader van de Corona-crisis. Nu binnen dit pakket maatregelen niet voorzien is in een duidelijke 
uitzonderingspositie voor de pers, wordt het werk van journalisten op het eiland ernstig bemoeilijkt. 
 
De Corona-crisis vraagt veel offers van ons allen en wij hebben dan ook begrip voor het feit dat u 
genoodzaakt bent om de bewegingsvrijheid van burgers te beperken. Tegelijkertijd willen wij 
benadrukken dat journalisten juist nu een cruciale rol spelen in het op onafhankelijke wijze 
informeren van het publiek over alle relevante ontwikkelingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij 
zich als vitale beroepsgroep vrij kunnen bewegen in de openbare ruimte en verslag kunnen (blijven) 
doen van het nieuws, 24 uur per dag. Dit betreft een grondbeginsel van de vrijheid van de pers, zoals 
vastgelegd in internationale verdragen en onze grondwet, dat juist in tijden van crisis gestand gedaan 
moet worden.    
 
In Nederland, maar ook in andere landen, waar beperkende maatregelen zijn afgekondigd, wordt dan 
ook rekening gehouden met de bijzondere positie van de pers. Wij willen u dan ook dringend 
verzoeken om ook op Aruba hierin op de kortst mogelijke termijn te voorzien. In bijgaande regeling 
in Nederland is recentelijk vastgesteld dat de media/ journalistiek tot de lijst van vitale beroepen 
behoort, die een bijzondere positie heeft: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen 
 
Nu de journalistiek een open beroepsgroep is, begrijpen we dat er een duidelijk kader moet worden 
geschapen om misbruik van de vitale positie en extra bewegingsvrijheid te voorkomen. Wij willen u 
graag van dienst zijn om deze kaders zodanig te omschrijven dat er effectief gehandhaafd kan 
worden, op zodanige wijze dat alleen professionele journalisten en medewerkers die een 
noodzakelijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van journalistieke producties een beroep 
kunnen doen op voornoemde bijzondere positie. 
Daarvoor zijn we als NVJ op dit moment ook in overleg met de NCTV en het Ministerie van Justitie in 
Nederland.  
 
Wij gaan er bij deze kaders vooralsnog vanuit dat journalisten zich op een aantal manieren als 
professionals kunnen kenbaar maken: 
-> Middels een internationaal erkende perskaart, een IFJ-perskaart of NVJ-perskaart  
-> Middels een schriftelijke verklaring /perskaart van een werkgever of opdrachtgever, zijnde een 
gerenommeerd mediabedrijf, waarin naam, functie en BSN-/ identificatienummer wordt vermeld, in 
combinatie met een identificatiebewijs  
-> Middels een schriftelijke verklaring van de NVJ, waarin naam, functie en BSN-/ 
identificatienummer wordt vermeld, in combinatie met een identificatiebewijs 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen


Nadrukkelijk verzoek ik u om de uitzonderingspositie voor de media alsnog en op de kortst mogelijke 
termijn in de verordening van kracht te laten worden, waarbij u kunt aansluiten op voornoemd 
kader. 
 
Graag treed ik met u in overleg indien u over de uitwerking van een degelijke regeling behoefte heeft 
aan onze ervaringen in Nederland.  
 
Met vriendelijke groet,  
  
Thomas Bruning 
Algemeen secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 
0031-6-20495245 / 0031-20-3039731  tbruning@nvj.nl  
  
 
Wensly Francisco, Bestuurslid NVJ, portefeuillehouder Caraïbische zaken 
0031-6-42421887  
 
 
 
 
CC: 
Isella Wernet, Chief of Staff Prime Minister of Aruba 
 
G Koolman  Secretary of the Council of Ministers 
 
Raymond Knops, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
Guilfred Besaril, Gevolmachtigde minister Aruba in Den Haag 
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