
NAAR EEN RATIONEEL PERSONEELSBELEID IN ARUBA 

Reeds direct vanaf het begin van de Status Aparte in 1986 waren de openbare financiën van Aruba 

problematisch. Deze situatie verergerde in de loop van de afgelopen 30 jaar ondanks goede economische 

prestaties. Een analyse van bestaande rapporten van officiële Arubaanse adviserende en controlerende 

organen tonen aan dat politieke patronage, een tekortschietend financieel beheer en dubieuze projecten 

tijdens de hele periode van de Status Aparte een kwalijke rol hebben gespeeld in het politieke proces. 

Tezamen vormen zij de hoofdelementen van het gevoerde (structureel ondeugdelijk) bestuur. Dit heeft 

geleid tot omvangrijke geldverspilling en een onacceptabele schuldenlast. Voor velen is de vraag op 

welke manieren ondeugdelijk bestuur zich in Aruba in de praktijk vooral voordeed/doet en ook wat dat in 

concreto betekent voor de samenleving. 

1- Erkenning van de problematiek door ‘de politiek’ 

Politieke patronage is de hoofdoorzaak (geweest) voor de ongebreidelde groei van het 

ambtenarenapparaat. De omvang, lage arbeidsproductiviteit en de ernstige financieel-economische 

gevolgen maken reeds lang een herziening van het ‘traditionele’ personeelsbeleid noodzakelijk. 

Reeds meer dan 20 jaar geleden gaf de voormalige premier van de Nederlandse Antillen, wijlen mr. M. A. 
Pourier bij de symbolische opening van het Koninkrijkssymposium op 15 december 1994 ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een scherpe typering van 
het politieke patronagesysteem dat in de kleinschalige samenlevingen in het tropisch deel van het 
Koninkrijk kon floreren: 
“Het politieke patronagesysteem dat tot voor kort voorgoed in onze politieke cultuur leek vastgeroest, is 
een ruilhandel waarbij politici de kiezer materiële voordelen biedt in ruil voor politieke macht. Dit systeem 
werd mede gevoed door de grote sociale ongelijkheid, die de mensen het gevoel gaf dat ze alleen door 
politieke patronage vooruit konden komen in het leven. Het patronagesysteem heeft ongetwijfeld een 
zeer slechte invloed gehad op de kwaliteit van het bestuur op onze eilanden en in zekere zin zelfs op de 
mentaliteit van onze mensen, die immers het verband niet meer zagen tussen eigen inzet en persoonlijke 
vooruitgang. Politieke benoemingen van ondeskundige vrienden tot in leidinggevende functies toe 
ondermijnde de kwaliteit van het bestuursapparaat. De kiezer kreeg op zijn beurt meer belangstelling 
voor politieke beloftes dan voor zakelijke beleidsvoornemens van de partijen”. 
 
Ook toenmalig premier van Aruba, mr. J. H. A. Eman, gaf tijdens dezelfde gelegenheid een schets van de 
problematiek: “Microstaten overal ter wereld worstelen jarenlang met het dilemma hoe het hoofd 
geboden kan worden aan een realiteit waarin persoonlijke relaties, sociale controle en het steunen van 
een bepaalde politieke partij vaak de doelmatigheid, efficiency en rechtszekerheid van het 
bestuursoptreden kunnen ondermijnen”.  
 
Als bijkomstig probleem stelde hij: “De wetgevende macht en de rechterlijke macht spelen een bijzondere 
rol in de controle en toezicht, die mede deugdelijkheid van bestuur dienen te garanderen. De verzwakking 
van de controlerende macht van het parlement is een internationaal fenomeen. De politieke discipline van 
de coalitie versus oppositie heeft ook in ons parlement een inbreuk gemaakt op de werkelijke scheiding 
van machten en derhalve op de effectiviteit van de parlementaire controle”. 
 
Uiteindelijk geeft hij onder meer als suggestie voor een aanpak van het probleem: “Slechts als men zich 
vanuit de samenleving realiseert wat de waarde is van de abstracte normen van deugdelijk bestuur 
voor een rechtsstaat, zal de samenleving zelf ook als beste erop toezien dat haar deze rechten niet 
worden ontnomen en dat zij zich verzet tegen pogingen om inbreuk hierop te plegen”. 
 
De erkenning door ‘de politiek’ van politieke patronage waaronder ‘het personeelsprobleem’ vormt de 
basis voor welke verbetering dan ook op dit gebied. Het waren echter niet alleen politici die zich bewust 
waren van deze problematiek. Ook de sociale partners maakten zich ernstig zorgen en wezen jarenlang 
op de negatieve gevolgen van het politieke patronagesysteem voor Aruba. Zij riepen er dan ook 
regelmatig en zelfs in sterke bewoordingen toe op om een einde te maken aan personeelsbeleid op basis 
van politieke patronage. 
 

 



2- Het personeelsprobleem vanuit de optiek van adviserende en controlerende instanties 

In de samenvatting van het rapport ‘Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een 

knelpuntenanalyse’ stelt de SER o.m. dat “de overheid zo snel mogelijk het ambtenarenapparaat moet 

saneren. Essentiële voorwaarde voor een succesvolle sanering is de eliminatie van politieke patronage”. 

Het gaat daarbij echter niet alleen om de omvang: “Politieke patronage van de opeenvolgende regeringen 

heeft er toe geleid dat het ambtenarenbestand niet alleen te groot is, doch ook dat veel ambtenaren in te 

hoge loonschalen zitten. Daarnaast is sprake van een groot aantal consultants die feitelijk als ambtenaar 

werken, echter met een veel hogere beloning”. 

Reeds in haar eerste rapport na de ingang van de Status Aparte constateert de Algemene Rekenkamer 

Aruba (ARA), mede naar aanleiding van de informatie haar aangereikt door de Centrale 

Accountantsdienst (CAD) dat “veel personele gegevens in de vorm van personeelskaarten en dossiers 

ontbraken, c.q. onvolledig waren. De interne controle bij de Directie Personeel en Organisatie (DPO) 

vertoonde leemtes”. De CAD doet dan ook een aantal aanbevelingen ter verbetering van de situatie. Deze 

werden echter geen van alle opgevolgd. Ofschoon lonen en salarissen van het overheidspersoneel een 

(te) zware belasting vormden voor het Land Aruba, werden ook in daaropvolgende jaren geen 

verbeteringen aangebracht. 

In het Jaarverslag 1992 en daaropvolgende jaarverslagen wordt meer inzicht gegeven in de 

personeelssamenstelling en –uitgaven. Daaruit blijkt dat de totale groei van de personeelsuitgaven (excl. 

VUT-uitkeringen) in de periode 1986 tot en met 1992 60,6% bedragen. De grootste stijging (26,2% t.o.v. 

1991) vindt plaats in 1992 wegens de algemene salarisverhoging die begin 1992 is toegekend, het weer in 

ere herstellen van de vakantie-uitkering en vanwege een stijging van het aantal personeelsleden. 

Ondanks het ruimhartig personeelsbeleid van de overheid en jaarlijkse waarschuwingen en verzoeken, 

bleef de ARA zelf verstoken van voldoende gekwalificeerd personeel en kon zij direct vanaf het begin van 

de Status Aparte niet voldoen aan haar wettelijke verplichting voor wat betreft een gedegen controle van 

het financiële doen en laten (w.o. analyses van het personeelsbeleid) van de overheid. 

De situatie liep de jaren daarop nog verder uit de hand en werd dusdanig ernstig dat de Aruba Trade & 

Industry Association (ATIA) op 5 juni 2001 in een open brief aan de Staten verzocht om een 

parlementaire enquête in te stellen naar het personeelsbeleid van de (AVP-)regering gedurende die 

afgelopen jaren. 

In 2001 stelde de nieuwe (MEP-)regering de Comision Financiero (CF) in om een analyse van de financiële 

situatie te maken en met adviezen te komen om het financieringstekort duurzaam te elimineren. Ten 

aanzien van de personeelskosten windt de CF er geen doekjes om. Gezien het grote aandeel hiervan in de 

totale uitgaven is zij van mening dat het accent bij de versobering hierop moet komen te liggen. De jaren 

daarvoor waren grote hoeveelheden werknemers in dienst genomen. Om de enorme hoeveelheden 

benoemingen enigszins georganiseerd te plaatsen werd het overheidsapparaat flink uitgebreid met 

departementen c.q. diensten c.q. staats n.v.’s. De CF merkt daarover het volgende op: “In de afgelopen 

jaren zijn door de regering diverse diensten opgericht waarbij het onduidelijk is wat voor taken deze 

diensten moeten uitvoeren. Deze diensten werden veelal gebruikt om een groot aantal personen in dienst 

te nemen. Aanbevolen wordt het bestaansrecht van deze diensten te evalueren”. 

In 2006 stelde de toenmalige Minister van Financiën de zgn. National Commission on Public Finance 

(NCPF) in. Het betrof een ‘zware’ commissie onder voorzitterschap van voormalig CBA-president Mehran. 

Ook de NCPF legt er de nadruk op dat de personeelskosten structureel moeten worden beperkt om de 
overheidsuitgaven in te dammen. Zij dringt er dan ook op aan om de kerntakenanalyse (KTA) zo spoedig 
mogelijk af te ronden (omstreeks juli 2007*).  

 

* Na afronding van de KTA door KPMG werd deze door de toenmalige MEP-regering in ontvangst 
genomen en vervolgens in een diepe lade weggelegd. Uitvoering van de adviezen bracht voor de 
betrokken regering te grote electorale risico’s met zich mee. Ook door daaropvolgende regeringen 
werd geen/nauwelijks gebruik gemaakt van het duur betaalde rapport. 
 



“In 2005 bedroegen de personeelskosten 76,8% van de totale overheidsuitgaven, exclusief de rente- en 

aflossingsverplichtingen. Dat is ruim 10%-punten meer dan de 66,1% in 2000. Wil men er in slagen de 

overheidsuitgaven in te perken, dan moeten de personeelskosten structureel worden ingedamd vanwege 

haar hoge aandeel in de totale overheidsuitgaven. Dit zal in de KTA verder moeten worden uitgewerkt”. 

Verder geeft de NCPF een aantal adviezen om de automatische groei van de personeelskosten verder in 

te dammen. Aangezien hier niets mee werd gedaan, moesten die adviezen wachten tot 2014, toen het 

College Financieel toezicht (Cft) ook in Aruba orde op zaken kwam stellen. 

 

In haar analyse in 2001 wijst het IMF op de precaire financiële situatie en de gevaren die daardoor 

dreigen voor de economie en met name voor de financiële en monetaire stabiliteit: “In this connection, 

the mission is concerned about growing imbalances in the public finances stemming from benefit 

entitlements and structural budgetary consumptive spending, notably on public wages. These imbalances 

already have adverse macroeconomic implications and a widening government financing requirement 

risks, compromising eventually the enviable financial and monetary stability of Aruba”. Het IMF dringt 

dan ook aan op het terugdringen van de lopende uitgaven op korte termijn om noodzakelijke 

overheidsinvesteringen niet te beperken. Voor de lange termijn schrijft het IMF o.a. voor een 

gerationaliseerd (i.e. van partijpolitiek gevrijwaard) personeelsbeleid.  

 

Nog geen 5 jaar later drukt het IMF zich op dit gebied wat sterker uit: “Aruba needs a smaller and less 

expensive civil service. A close to 10 percent increase in the civil service between 2001 and 2003—partly 

attributable to granting 13 days of additional annual leave to civil servants—has not only increased the 

government payroll, but it has also made future fiscal consolidation more difficult and put pressure on the 

labor market”. Twee jaar later constateert het IMF dat er nog steeds niets is gedaan met haar advies 

m.b.t. de omvang van het ambtenarenapparaat. Het zal geen verbazing wekken dat 6 jaar later (2013) de 

overheid nog steeds geen effectieve acties heeft ondernomen ten behoeve van een rationeler 

personeelsbeleid: “Although all categories of current spending grew, public sector wage related costs 

were the main driver of the rise”. En in 2015 maakt het IMF maakt zich inmiddels geen illusies meer dat 

de overheid dit keer haar adviezen wel in de praktijk zal brengen: “Elections scheduled for 2017 pose an 

additional risk to achieving these targets”. 

 

In een recente rapportage (2015) van de Raad van Advies (RvA) aan de Gouverneur stelt zij dat “De te 

hoge autonome groei van de overheidskosten mede worden veroorzaakt door de jaarlijkse automatische 

stijgingen van lonen en salarissen van het overheidspersoneel en de indexering van de lonen en salarissen. 

Naar verwachting zullen in 2018 deze uitgaven weer sterk oplopen, omdat het effect van het 

maatregelenpakket (waaronder de pensioenhervorming) is uitgewerkt. Ook het met de vakbonden 

afgesloten indexeringsakkoord (Interim bilateraal akkoord dd. 28 mei 2014) zal na 2017 tot een stijging 

van de personeelsuitgaven leiden”. De Raad bekritiseert daarop in duidelijke bewoordingen “het 

ontbreken van een integrale visie op het overheidsfunctioneren en de omvang van de overheid, de wijze 

waarop de VUT-regeling is toegepast, het wachten op het natuurlijk verloop van het personeel en het 

gebrek aan duidelijkheid over de wijze hoe gewerkt zal worden aan de efficiency van de overheid ten 

behoeve van de kwaliteit van dienstverlening aan de burgers”. 

 

Reeds in haar eerste (oppervlakkige!) begrotingsonderzoek in 2014 stelt de Cft vast dat “de kosten van 
het ambtenarenapparaat (meer dan 50% van de hele begroting) disproportioneel zijn. Ondanks de 
bestaande personeelsstop lijkt hier een onbeheersbare situatie te zijn ontstaan met nauwelijks een krimp 
in het apparaat terwijl deze wel begroot is”. De CFT dringt dan ook aan op verlaging van de 
personeelsuitgaven aangezien die een obstakel vormen voor andere belangrijke overheidsverplichtingen: 
“Minder consumptieve uitgaven zijn sowieso noodzakelijk omdat de toenemende salaris- en 
rentebetalingen een dermate groot beslag leggen op de ruimte onder het uitgavenkader, dat andere 
belangrijke overheidsuitgaven niet meer aan bod komen”. Ook de CFT constateert dat 
personeelsbenoemingen nog steeds een hoge prioriteit hebben in het overheidsbeleid: “ De 
overheidsuitgaven zijn tussen 2009 en 2014 met ongeveer 10% toegenomen terwijl de 
belastingontvangsten sinds 2009 slechts een stijging van 6% lieten  zien. Het nominale BBP is 
in dezelfde periode met 7% toegenomen. Vooral personeelsuitgaven hebben een sterke 
toename laten zien van ongeveer 20%”. 



3- De kwaliteit van het personeelsbeleid 

Het CAD-rapport ‘Onderzoek naar de salariskosten, vergoedingen en pensioenen over 2002 en eerste 

kwartaal 2003’ stelt onder meer dat ‘bij een aantal diensten de toename van het personeel hoger was dan 

het aantal vacatures volgens de vacaturelijst’. Het constateert verder dat ‘in 30% van de door de Centrale 

Accountantsdienst (CAD) onderzochte benoemingen geen advies van de Dienst Personeel en Organisatie 

(DPO) inzake selectie en inschaling aanwezig was. Bij de helft van de gecontroleerde benoemingen werd 

geen sollicitatiebrief aangetroffen en evenmin een advies van het diensthoofd aan de minister inzake de 

aanstelling’. De CAD geeft aan dat de personeelsfiles van DPO niet volledig zijn omdat er nog veel meer 

bescheiden ontbraken zoals bewijzen van medische keuring (60%), bewijzen van goed gedrag (53%), 

werkgeversverklaringen (46%) en diploma’s (30%). In 72% van de onderzochte contractanten werd geen 

kopie van het arbeidscontract aangetroffen. 

 

Verder stelt de CAD vast dat bevorderingen met terugwerkende kracht regelmatig voorkomen, soms zelfs 

tot termijnen van meer dan 10 jaar. De CAD acht de kans groot dat aan deze bevorderingen vaak geen 

objectieve criteria ten grondslag hadden gelegen. Verder vonden er met name in 2003 benoemingen en 

bevorderingen plaats in hogere schalen dan toegestaan is in de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (BRA). 

Ook werd er een toename geconstateerd van tijdelijke toelagen ter grootte van 25% van de bezoldiging 

die op grond va artikel 25 van de Landsverordening materiaal ambtenarenrecht (LMA) werden  toegekend. 

De CAD merkte op dat ‘niet in alle gevallen een landsbesluit of ministeriële beschikking aanwezig was’. 

Volgens haar is het nog steeds goed mogelijk dat de inschaling overheidspersoneel niet op basis van 

objectieve criteria geschiedt.   Met als gevolg een verdere scheefgroei in de salarissen die met elk nieuw 

geval erbij oncontroleerbaarder wordt.  De CAD waarschuwde met klem dat niet eindeloos gewacht kan 

worden met de herziening van de Bezoldigingsregeling (HBRA → SDBA: deze was in maart 2017 nog steeds 

niet ingevoerd!). De CAD ontdekte ook gevallen van overheidsmedewerkers die binnen zeer korte tijd 

dusdanig veel gratificaties hadden ontvangen, dat er feitelijk sprake was van een effectieve toelage van 

50% op hun salaris. Voor de CAD viel dit onder de categorie  ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’ van de 

regeling. De CAD noemt verder onjuistheden in 50% van de gevallen van overwerkvergoedingen, teveel 

betaalde bedragen volgens de VUT-regelingen aan drie ambtenaren ad Af.262.707,- die niet 

teruggevorderd zijn. En zo gaat de lijst nog even door… 

 

Dat bestuurders niet zwaar tillen aan de adviezen van DPO omtrent de benoeming van personeel blijkt uit 

de brief van DPO. no.: 1998-03366.  Hierin staat de reactie van gezagsdragers op negatieve adviezen van 

DPO ten aanzien van bevorderingen, namelijk dat er “niet zoveel waarde moet worden gehecht aan het 

advies van DPO voor wat betreft het functieniveau”. 

 

Behalve dit ‘normale’ benoemingsbeleid, maakten de opeenvolgende regeringen ook gebruik van 

zogenaamde consultancy-contracten (die onder de begrotingspost ‘Goederen en Diensten’ worden 

verwerkt). In haar brief A.2001.213 d.d. 11 mei 2001 concludeerde de CAD dat “door de veelal zeer hoge 

bezoldigingen van consultants een ongelijke situatie ontstaat met ambtenaren van een gelijkwaardig of 

hoger niveau. Naar onze mening ontwricht dit de organisatie. In een aantal gevallen staat de hoogte van 

de bezoldiging in geen enkele verhouding tot de prestaties die worden geleverd. Bovendien zijn 

verschillende wettelijke bepalingen niet nageleefd bij het afsluiten van de contracten”. 

 

In de praktijk is gebleken dat alle regeringswisselingen en –periodes gepaard zijn gegaan van 

bestuurshandelingen op het gebied van (politieke) bevorderingen, benoemingen, ontslagen, 

overplaatsingen, het verlenen of intrekken van vergunningen en/of projecten en dergelijke. Hierdoor 

ontstond de term ‘afscheidsbeleid’. Naast het afscheidsbeleid, staat het ‘bonbini-beleid’: het vlak na een 

bestuurswisseling nemen van inhoudelijk twijfelachtige of onvoldoende voorbereide besluiten door de 

(op)nieuw aangetreden bestuurders (spec. personeelsbenoemingen), met als kenbaar motief het nakomen 

van door hen gedane toezeggingen van voor de verkiezingen. Het afscheidsbeleid, waarbij vlak voor een 

regeringswisseling (onder andere) benoemingsbesluiten genomen worden, leidt tot een extra zware 

aanslag op ’s Lands kas. 

 



4- Kosten van overtollig personeel in beeld 

In haar rapport ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’ (2002) geeft de SER aan “dat 

Aruba haar Status Aparte is gestart met een te groot en scheef apparaat. Volgens schattingen was meer 

dan een kwart (>25%)  van het lager personeel overtollig terwijl tegelijkertijd een fors tekort aan hoger 

kader bestond”. Zoals inmiddels is gebleken, zijn de opeenvolgende regering daarna op dezelfde voet 

doorgegaan met hun benoemingsbeleid waardoor de omvang van het ambtenarenbestand alleen maar is 

toegenomen. 

Volgens deze ‘schattingen’ betekent dit dat ruim 25% van de personeelskosten ten behoeve van de 

Algemene Dienst overbodig is. In 2000 gaat het dan om 25% van Afl. 285 miljoen. Dat geeft een totaal 

bedrag van omstreeks Afl. 71 miljoen. Dezelfde berekening  met cijfers van 2014 levert het bedrag op van 

ruim Afl. 120 miljoen aan overbodige personeelskosten. Tegen de valuta-waarde van 2015 (m.a.w. 

gecorrigeerd met inflatieontwikkelingen) kan veilig gesteld worden dat er sprake was van een 

gemiddelde van omstreeks Afl. 80 miljoen per jaar gedurende 30 jaar. Dat betekent in het meest gunstige 

geval een totaal bedrag van omstreeks Afl. 2,5 miljard dat Aruba had kunnen uitsparen in geval vanaf het 

begin een rationeel personeelsbeleid was gevoerd. Het gaat hierbij echter om een minimum. Voor een 

meer realistisch beeld v.w.b. de omvang en overtollige kosten verdient het aanbeveling het 

personeelsbestand van Aruba te vergelijken met haar zustereiland Curaçao.  

Net als Aruba staat Curaçao er in haar korte geschiedenis niet om bekend een rationeel personeelsbeleid 

te hebben gevoerd. Echter, bij het verkrijgen van de autonome status binnen het Koninkrijk in 2010 vond 

een kerntakenanalyse plaats, op basis waarvan de formatie van het Land is vastgesteld (tabel 1). 

Tabel 1: Een vergelijking van het ambtenarenbestand in Aruba en Cur. in relatie met het inwonersaantal 

LAND (2014) INWONERS TOTAAL AANTAL AMBTENAREN BUREAU V.D. MINISTERS 

ARUBA 106.795 5.757 374 

CURACAO 154.843 4.617 278 

Bron: RvA 71-14, p. 13 

Hoewel Curaçao bijna 50% meer inwoners telt, heeft Aruba ruim 1100 ambtenaren meer. In Curaçao is er 

1 ambtenaar op 33,5 inwoners. In Aruba  1 ambtenaar op 18,5 inwoners. Indien Aruba dezelfde 

verhouding zou hebben als haar zustereiland Curaçao die een gelijksoortige infrastructuur en 

voorzieningen heeft, zou Aruba 3.200 ambtenaren moeten hebben. Op grond van deze vergelijking heeft 

Aruba dus omstreeks 2.500 (oftewel 43%) ambtenaren te veel. Gezien de gemiddelde jaarlijkse directe 

kosten (salaris, sociale lasten, premies, enz.) ad. Af. 107.202,-, gaat het hier theoretisch om een onnodige 

jaarlijkse kostenpost voor de Arubaanse gemeenschap van omstreeks Afl. 268 miljoen, bijna 20 % van de 

totale begroting! Deze vergelijking geeft tevens aan dat de kosten van overtollig personeel op grond van 

een kerntakenanalyse veel hoger uitvallen dan de eenvoudige berekening op grond van de schatting van 

25% overtollig personeel. 

Naast deze directe kosten van overtollig personeel is er sprake van hoge indirecte kosten van het 

personeelsbeleid op grond van politieke patronage. Dit personeelsbeleid heeft namelijk zijn weerslag op 

een toename van de kosten wegens een verminderde arbeidsproductiviteit, benodigd extra personeel 

voor de commerciële sector met als gevolg een toename van de kosten voor uitbreiding van de 

infrastructuur, niet-geïnvesteerde geld in productieve projecten, enz. Ook deze kosten zijn na 30 jaar 

onafgebroken partijpolitiek personeelsbeleid aanzienlijk en hebben als zodanig een belangrijke aandeel 

geleverd in de huidige miljardenschuld van de overheid. De bevolking zelf draagt de gevolgen door een 

verminderde welvaart, koopkracht en dienstverlening door de overheid. 

  



5- Sociaaleconomische gevolgen van het personeelsprobleem 

Hoe schadelijk politieke patronage is blijkt uit het feit dat in de in de jaren ’90 van de vorige eeuw 

potentieel winstgevende overheidsbedrijven dusdanige maatschappelijke schade opliepen dat 

onmiddellijke verzelfstandiging dringend geboden was. Nadat de belangrijkste bedrijven verzelfstandigd 

waren zette de overheid haar traditionele personeelsbeleid zonder enige terughoudendheid voort in de 

overblijvende overheidsdiensten. Mede daardoor vonden jaarlijks grote begrotingsoverschrijdingen 

plaats wegens  personeelsuitgaven. Even opvallend zijn de bevorderingen van personeel met vele jaren 

terugwerkende kracht. Dit had niet alleen belangrijke negatieve financiële gevolgen voor het land, maar 

ook voor het pensioenfonds voor de ambtenaren en, nog erger, het pensioenfonds van de SVB. Voor de 

meeste Arubaanse gepensioneerden vormt dit namelijk de enige inkomstenbron. 

Daarnaast heeft de overheid er voor gekozen haar subsidie voor bepaalde diensten te verlagen c.q. te 

elimineren en de kosten van de bedrijfsvoering van die diensten direct op het conto van de bevolking 

over te dragen. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de gevolgen van de privatisering van de vuilnisophaal- 

en verwerkingsdienst Serlimar. Voor de laagstbetaalden in de Arubaanse gemeenschap betekende de 

kosten voor de vuilnisophaaldienst die nu uit eigen zak betaald moet worden, een feitelijke 

belastingverhoging van omstreeks 1,5%. Tezamen met alleen al de verplichte pensioenverzekering van 

6%, waaraan de werknemers 3% bijdragen,  de BAZV van 2% die de afnemende bijdrage van de overheid 

aan het AZV-fonds moet opvangen, is de algehele koopkracht van de Arubaanse bevolking met minimum 

inkomen binnen slechts enkele jaren met ruim 6,5% achteruitgegaan. Dit komt bijna overeen met het 

effect van de Solidariteitsbelasting van 8% die in 1985 werd ingevoerd om de gevolgen van de Lago-

sluiting op de overheidsfinanciën op te vangen en die indertijd leidden tot grote demonstraties en 

stakingen. Vandaar  de beslissing van de overheid om het minimumloon met 2,5% te verhogen. Voor de 

werkgevers betekenden al deze verhogingen een aanmerkelijke toename van hun kostenpost die zij 

vanzelfsprekend in hun prijzen doorberekenden. 

Ook het vervoersbedrijf Arubus moest het doen met minder subsidie. Het tekort moest ook nu weer door 

de bevolking opgevangen worden met hogere tarieven die de recente verhoging van het minimumloon 

ad. Afl. 40,- volledig opslokte. Ook het parkeergeld voor het nieuwe parkeersysteem moest de inkomsten 

van Arubus verruimen. De enorme daling van parkeerders in Oranjestad leidden echter direct tot een 

scherpe daling van de omzet van de winkeliers in de hoofdstad van Aruba. 

Reeds in 2001 stelde de SER dat “Het overheidsbeleid in de opeenvolgende jaren na de Status Aparte 

heeft geleid tot een groeiend begrotingstekort. Het was even problematisch dat de overheidsuitgaven 

voornamelijk in de consumptieve sfeer lagen, met sterk de nadruk op de personele uitgaven. 

Fundamentele terreinen zoals onderwijs en toerisme werden daardoor verwaarloosd”.  

De begrotingspost Goederen & Diensten is gedurende jaren van bezuinigingen zodanig kaalgeplukt dat 

nu een minimaal niveau is bereikt. Daardoor kan slechts het hoognodige worden aangeschaft om de 

diensten nog enigszins draaiende te houden. Bibliotheken en andere diensten blijven daarom 

maandenlang verstoken van functionerende airco’s en moeten voor herstel van lekkende daken andere 

fondsen aanboren. Computers zijn regelmatig zwaar verouderd, dienstwagens kunnen vaak niet 

gerepareerd, laat staan vervangen worden. Dit alles maakt dat de kwaliteit van dienstverlening op veel 

gebieden naar een minimaal niveau is gedaald. Daarbij baart met name de bestrijding van de 

toegenomen criminaliteit de nodige zorgen aangezien deze onder meer de belangrijkste inkomstenbron 

van Aruba, het toerisme, bedreigt. Tezamen met de voortdurend dalende arbeidsproductiviteit in de 

overheidssector en daartegenover de stijging van belastingen en premies om de overheidstekorten te 

dekken leidde dit tot een geleidelijke afname van de Arubaanse welvaart. 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het belangrijkste argument dat de overheid aandraagt voor haar 

personeelsbeleid, namelijk om sociale redenen, feitelijk niet opgaat. De gevolgen voor het grootste deel 

van de Arubaanse bevolking die weinig meer verdient dan het minimumloon maken haar sociale positie 

juist minder florissant. 

  



6- Nepotisme, een bewuste keus 

Door de decennia heen hebben regeringen pogingen ondernomen om de situatie te verbeteren door 

onder meer het personeelsbestand in te perken. Zo werd naar aanleiding van het Koninkrijkssymposium 

in 1995 een werkgroep ingesteld om met aanbevelingen te komen voor verbetering. Deze kwamen in de 

vorm van het rapport Calidad. Van de 20 aanbevelingen werd ondanks de gemaakte afspraken in het 

Protocol 2000 slechts een minimaal deel doorgevoerd. Pogingen voor afvloeiingsregelingen faalden en 

leverden meer schade op dan voordeel. Adviezen van speciaal ingestelde werkgroepen werden 

genegeerd. Het onveranderd personeelsbeleid heeft zodoende tot vandaag de dag een belangrijke rol 

gespeeld in de groei van de financiële problematiek en de nationale schuld. 

In de praktijk fungeert het ambtelijk apparaat als object van politieke buitverdeling. Het gaat om een half 

politieke, half bestuurlijke ‘inner circle’ met belangrijke privileges. En een van de belangrijkste is het 

eeuwige recht op een belangrijke positie, ook al heeft de betrokkene geenszins blijk gegeven van 

bepaalde speciale vaardigheden of in het verleden zelfs een spoor van wanbeleid achter zich gelaten. De 

leden van deze politieke en bestuurlijke elite zijn niet zozeer bezig met zich in te zetten voor het 

algemeen belang, maar met het veilig stellen van hun posities. Zij bezetten sleutelposities in vrijwel alle 

belangrijke domeinen van het openbare leven, inbegrepen stichtingen en organisaties waar de overheid 

enige (mede)zeggenschap over heeft.  

Partijpolitieke achtergrond was en is nog steeds van doorslaggevend belang als kwalificatie om voor een 

al dan niet vacante bestuursfunctie in aanmerking te komen. De overgrote meerderheid van de bevolking 

is politiek niet georganiseerd en wordt hierdoor in belangrijke mate uitgesloten van publieke functies in 

het openbaar bestuur en publieke adviesorganen. Een dergelijk beleid doet in een kleinschalig land als 

Aruba niet alleen makkelijk afbreuk aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke personeel, maar ook 

aan de legitimiteit van het overheidsbeleid en het politieke systeem.  

Zonder goede partijpapieren komen ‘partijlozen’ veelal niet in aanmerking voor belangrijke openbare 

bestuursfuncties. Als zodanig zijn partijlozen politieke paria’s, non-persons, zoals overal waar achter de 

façade van een parlementaire democratie een particratie schuil gaat die publieke functies gesloten houdt 

voor ieder die er voor kiest politiek onafhankelijk te blijven. Bij partijen gaat het er met name om hun 

partijleden aan de partij te binden. Bovendien betekent het lidmaatschap van partijen die er toe doen 

een garantie dat die leden binnen de geldende politieke codes passen. Die vereisen kwaliteiten als 

meegaandheid, discretie, bereidheid tot plooien, schikken en gladstrijken, zich voegen naar de heersende 

lijn van denken en doen, dus de neiging tot zelfstandig denken zoveel mogelijk onderdrukken en niet 

voor hun beurt praten of ‘uit de pas’ lopen 

Voor de SER is een directe aanpak van politieke patronage urgent: “De ondoorzichtige situatie binnen het 

overheidsingrijpen in Aruba maakt de overheidssector ideaal voor partijpolitieke belangenbehartiging 

waar dan ook regelmatig gebruik van is gemaakt. In het verlengde daarvan zien we ook de zorgwekkende 

ontwikkeling dat, oneigenlijk gebruikmakend van een machtspositie, corruptie (verder) voet aan de grond 

heeft gekregen in Aruba op zowel politiek als ambtelijk niveau”. De SER beschouwt het fenomeen van de 

politieke patronage (waarvan personele benoemingen een belangrijk deel uitmaken) dan ook als een 

dusdanig schadelijk fenomeen, dat een sanering van de overheidssector en het voeren van een gezond 

financieel economisch beleid volgens haar alleen kans van slagen heeft als de (partij)politieke 

belangenbehartiging via de overheidssector wordt geëlimineerd. M.a.w., het voortbestaan van politieke 

patronage, met al haar schadelijke gevolgen voor de Arubaanse gemeenschap, is niet anders dan een 

(partij)politieke keuze.  

 

  



7- Naar een rationeel personeelsbeleid 

Naast de SER en de NCPF heeft vooral rapport Calidad aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van het 

personeelsbeleid te verbeteren.  

Een snelle realisering van een rationeel personeelsbeleid is van zo groot belang voor het herstel van de 

financieel-economische situatie van Aruba, het imago van de overheid en de gelijke behandeling van haar 

burgers, dat er een volledige stop op personele benoemingen moet worden gezet tot ‘het nieuwe 

personeelsbeleid’ inclusief de nieuwe bezoldigingssystematiek officieel van kracht worden. Druk van de 

sociale partners en maatschappelijke groeperingen alsmede uitvoering van de aanbeveling uit rapport 

Calidad aan de Gouverneur om geen benoemingsbesluit aangaande personele benoemingen te tekenen 

zolang niet volledig is voldaan aan alle wettelijke vereisten, kunnen de regering er toe bewegen haast te 

maken met de implementatie van de benodigde wetgeving ten behoeve het nieuwe personeelsbeleid. 

Binnen dit kader verdient het aanbeveling de aanbeveling van de ‘Verenigde Vakbonden (Sindicato den 

Union SdU)’ tijdens het Koninkrijkssymposium van 1995 te volgen. Die stelt namelijk om de benoeming 

van personeel wegens het bewezen gebrek aan verantwoordelijkheid van bestuurders volledig uit 

handen van de Ministerraad te halen en over te dragen aan een onafhankelijk bureau, zoals dat ook in 

navolging van Engeland o.m. in Barbados en Anguilla plaatsvindt. 

Welk personeelsbeleid er ook wordt geïmplementeerd, die kan slechts effectief zijn nadat terdege is 

vastgesteld welke de kerntaken van de overheid zouden  moeten zijn. Indien wordt vastgesteld dat de 

overheid minder taken op zich moet nemen en de overgebleven taken veel efficienter moet uitvoeren, 

dan wacht haar nog een zware taak. Het uiteindelijk resultaat zal, zeker in financieel-economisch en 

sociaal opzicht, echter in het voordeel zijn van de Arubaanse samenleving en daar gaat het uiteindelijk 

om. 

 

In dit abstract zijn slechts de grote lijnen uit het volledige rapport ‘Naar een rationeel personeelsbeleid 

in Aruba’ volgens thema’s weergegeven. In het rapport worden bovenbeschreven punten (veel) verder 

uitgewerkt. Bovendien is de tekst rijkelijk voorzien van bronvermeldingen. 

 

 

 



BIJLAGE-1 

OVERZICHT PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN 1986 – 2016 

JAAR TOTAAL 
PERSONEEL 

PERSONEEL 
ALG.DIENST 

TOE/AFNAME 
PERS. ALG.D 

TOENAME 
REGERING 

PERS.KOSTEN ALG. 
DIENST AFL. 

TOTALE PERS. 
KOSTEN AFL. 

GEM. KOST P/P 
AFL.** 

1986   ?    124.600.000  

1987  ?    131.300.000  

1988 3775 2.611    139.200.000* 34.860? 

1989 3578 2.669 58 ?  152.800.000* 38.070? 

1990 3718 2.797 128   160.200.000* 40.000? 

1991 3880 2.958 161   162.400.000* 40.100? 

1992 4241 3.245 287   201.900.000* 46.470? 

1993 4143 3.400 155     

1994 4141 3.373 - 27 704    

1995 3797 3.318 - 55  248.700.000 304.000.000 74.955 

1996 3978 3.054 -264  232.000.000 286.500.000 75.966 

1997 4022 3.226 172  254.100.000 312.400.000 78.766 

1998 3945 3.528 302  242.100.000 318.900.000 68.622 

1999 4024 3.484 -44  251.300.000 336.900.000 72.130 

2000  3.562 78  285.200.000 374.900.000 80.067 

2001 5.763 3.788 226 415 279.400.000 370.900.000 73.759 

2002 6.426 3.738 -50  327.700.000 431.400.000 87.667 

2003 6.300 3.990 252  331.900.000 437.800.000 83.183 

2004 6.585 4.152 162  443.600.000 566.300.000 106.840 

2005 7.025 4.333 181  370.100.000 505.200.000 85.414 

2006 6.853 4.492 159  401.600.000 542.200.000 89.403 

2007 6.805 4.316 -176  388.000.000 530.400.000 89.898 

2008 6.659 4.195 -121  431.900.000 580.400.000 102.956 

2009 6778 4.122 -73 334 425.400.000 579.200.000 103.202 

2010 6662 4.212 120  444.200.000 602.600.000 105.461 

2011 6653 4.092 -120  468.700.000 626.000.000 114.541 

2012 6879 4.058 -34  520.500.000 684.700.000 128.265 

2013 7050 4.319 261  526.500.000 694.700.000 121.903 

2014 6900 4.485 166  480.800.000 647.300.000 107.202 

2015 6750 4.141 -344   698.275.114  

2016  3.995 -146 -217  695.659.000  

Bronnen: samengesteld uit ARA-rapporten 1987 t/m 2004, alsmede van Begrotingen, de 

informatierapportage van directie Financiën d.d. 8 okt. 2009 t.b.v. het formatieproces van de nieuwe 

AVP-regering, het Directie Human Recources, de CBA (Statistical Digest 2014, p. 109-110), Informatie 

t.b.v. formatieproces 2009 van Directie Financiën,  

* Personeelskosten incl. VUT-uitkeringen 

** Volgens ARA, Jaarverslag 1992, p. 73 
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