World Aviation Day
Vandaag, 7 december, is het 75 jaar geleden dat Het Verdrag van Chicago tot
stand kwam.
Dit Verdrag heeft de basis gelegd voor de commerciële luchtvaart zoals die zich
tot op heden heeft ontwikkeld.
Ook de totstandkoming van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie
(ICAO) vindt haar oorsprong in de Conventie.
Een goed moment wat mij betreft om bij stil te staan. De luchtvaart heeft een
grote bijdrage geleverd aan de sociaal economische ontwikkeling van vele
landen.
Ook Curaçao heeft geprofiteerd van de rol die de luchtvaart speelt in het vervoer
van mensen en vracht door de lucht.
De enorme ontwikkeling van het toerisme voor Curaçao zou niet mogelijk zijn
geweest zonder de luchtvaartmaatschappijen die hun diensten van, naar en via
Curaçao aanbieden.
Luchtvaart is veilig. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop is de afgelopen
jaren sterk gedaald. Dat is geen vanzelfsprekendheid.
Alle actoren in de luchtvaartketen dragen hun steentje bij aan het behouden van
het in ICAO afgesproken minimum veiligheidsniveau.
De ICAO audit heeft laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is maar we
zijn op de goede weg.
Ik hecht er grote waarde aan dat Curaçao zo snel mogelijk weer door de
Amerikaanse Luchtvaart autoriteit FAA in Categorie 1 kan worden geplaatst.
Niet als doel op zich, maar in het belang van de gezonde sociaaleconomische
ontwikkeling van Curaçao.
De technologie in de luchtvaart heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt sinds de
Wright Brothers voor het eerst het luchtruim kozen.
De enorme groei van de luchtvaart heeft ook een keerzijde.

De internationale luchtvaartorganisatie ICAO constateert dat het steeds lastiger
wordt voor overheden om bekwaam en gekwalificeerd personeel aan te trekken
en te behouden.
Dat geldt ook voor Curaçao.
Het aantrekken van young professionals, zowel mannen als vrouwen, is daarbij
een belangrijk speerpunt.
We moeten dus investeren in opleidingen.
Ik ben dan ook blij met bijvoorbeeld de samenwerking tussen IATA en de
Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez.
Samenwerking met alle schakels in de gehele luchtvaartketen is ook belangrijk
voor het behoud van een hoog niveau van veiligheid.
Onder het dit jaar uitgebrachte State Safety Plan zal CBA het initiatief nemen
verder te investeren in samenwerking en dialoog met de sector.
Veilige, betaalbare en duurzame luchtvaartverbindingen accepteren we maar al
te vaak als een vanzelfsprekendheid.
Laten we op World Aviation Day eens extra stil staan bij de luchtvaart en
datgene dat de luchtvaart, voor onze samenleving betekent.
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