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Voorwoord 

 
 
Particuliere investeringen en bestedingen zijn de pijlers van de economische ontwikkeling. 
Door middel van ondersteunend overheidsbeleid en gegeven de randvoorwaarden op het 
gebied van de arbeidsmarkt, het beroepsonderwijs en de loonontwikkeling, zullen de 
particuliere inspanningen Aruba in een nieuwe ontwikkelingsfase moeten brengen.  
De laatste 10 jaar hebben deze twee sferen zich sterk onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, 
waardoor deze elkaar niet kunnen bijstaan en soms met elkaar conflicteren. Alleen 
gezamenlijke inspanningen kunnen tot een stabiele economische groei leiden. 
Daarvoor is het van belang dat naast de economie ook wordt gekeken naar de infrastructuur 
en de ruimtelijke kwaliteit van het bestaan op Aruba. Het is de overtuiging van FESCA dat 
alleen dit drieluik van beleid een gezamenlijke inspanning succesvol kan maken.  
 
In de tweede helft van 2007 is door FESCA met medewerking van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA gewerkt aan een rapport over de Economische Ontwikkeling van 
Aruba. Dit rapport probeert richting te geven aan de toekomst van Aruba met het toerisme als 
kernactiviteit. In deze serie volgen de studies over de Staat van de Infrastructuur en de 
Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
De studie begint met een inzicht in de stagnerende economie van Aruba te geven. 
Aangetoond wordt dat strategische keuzes dienen te worden gemaakt. FESCA wil op deze 
manier bijdragen aan een stabiele en duurzame economische ontwikkeling van Aruba en 
aanbevelingen doen om het uit balans zijnde drieluik weer in evenwicht te brengen. Dertig 
jaar na de eerste macro-economische verkenningen bevindt Aruba zich wederom in de 
situatie om voor de juiste koers te kiezen. 
Voor het toerisme worden in 2020 drie scenario’s geschetst. Het is niet de bedoeling om het 
wiel opnieuw uit te vinden, maar opgedane ervaring in andere studies en beleid te 
herontdekken. Door een eenduidige startpositie is het voorsorteren op de toekomst 
duurzamer, doelmatige en efficiënter. Deze unieke opdracht staat in het verlengde van de 
doelstelling van het werkplan van Fundacion Estudionan Social Cristian Aruba (FESCA). 
Door doelgerichte aanbevelingen als uitzicht te leveren kunnen deze als essentiële 
elementen voor een degelijk beleid dienen. Hiermee zet FESCA een nieuwe stap om ruimte 
te creëren voor bezinning. Het is aan onze politieke partner, de christen-democratische partij 
AVP, om de aanbevelingen te wegen en in beleid te vertalen.  
 
Bij dit rapport is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en expertise van K. Tuinstra 
(adviseur van het WI voor het CDA en oud-Tweede Kamerlid). Ook is geprofiteerd van 
opmerkingen, commentaren en suggesties van mr. drs. P. Pronk (oud-rector Universiteit van 
Aruba), drs. P. Herde (FESCA bestuurslid), mr. H. Sjiem-Fat (advocaat en FESCA bestuurslid) 
en drs. E.J. van Asselt (plv. directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Een bijzonder 
woord van dank aan drs. ing. H. Koolman (AIB Bank), drs. M. Balkesteijn (Centraal Bureau 
voor de Statistiek) en medewerkers van Afdeling Arubiana van Biblioteca Nacional Aruba 
voor het aanleveren van de benodigde gegevens.  
Het bestuur van FESCA is zeer erkentelijk aan iedereen die genoemd en ongenoemd, in 
latere en eerdere fases, hun waardevolle bijdrage bij de totstandkoming van dit rapport 
hebben geleverd. Masha danki! 
 
Oranjestad, 5 juni 2008       
 
voorzitter/directeur FESCA 
mr. drs. Richard A. Arends 
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Inleiding 

 
 
De Arubaanse economie draait sinds de sluiting van de olieraffinaderij in 1985 op het 
toerisme en in mindere mate op de activiteiten in en rond olieraffinage. De sneeuwwitte 
stranden, de azuurblauwe zee, luxe hotels, bruisende palmbomen en de constante 
Noordoostpassaat die het altijd durende mooi weer verzorgt, voltooien het idyllische beeld 
van een tropisch eiland. De institutionalisering van het toerisme en de hervorming van de 
maatschappij in een dienstverlenende maatschappij in het kader van de uitstralingseffecten 
van de kernactiviteit in andere sectoren van de Arubaanse economie, maakt het toerisme tot 
een synoniem voor Aruba.  
Het toeristische product Aruba kent als voornaamste afzetmarkt de Verenigde Staten. De 
eenzijdigheid van de economie maakt Aruba kwetsbaar door de afhankelijkheid van externe 
factoren. Een eenzijdige economie is zeer gevoelig voor mondiale situaties en 
gebeurtenissen. Hoe gering deze ook mogen zijn, deze kunnen verzwarende effecten voor de 
economie met zich meebrengen. Al dertig jaar wordt aangedrongen voor de diversificatie van 
de economie. Desondanks blijft de koers ongewijzigd en de intensivering van de activiteiten in 
deze sector zet zich ongehinderd voort. 
 
De economische ontwikkelingen vormen met de infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit in 
deze studies van FESCA een drieluik. Voor een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van 
Aruba dienen de economie, infrastructuur en het gebruik van de ruimte op elkaar te zijn 
afgestemd. Infrastructurele aanpassingen en het beleid op het gebied van de ruimtelijke 
ordening zijn onlosmakelijk verbonden aan de economische ontwikkeling. De drie onderdelen 
dienen volgens FESCA in balans te zijn: overgewicht van een van de voornoemde 
onderdelen levert een negatieve invloed op het geheel.  
Aanleiding voor dit drieluik vormen de infrastructuur en het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid die 
het drieluik in onbalans hebben gebracht. De effecten van de toenemende verblijfscapaciteit 
binnen de toerisme-industrie op de economie, leidt tot de vraag: kan Aruba de balans tussen 
economie, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit herstellen?  
De infrastructurele voorzieningen en de ruimtelijke structuurvisie zullen in aparte studies 
worden beschreven. In deze nota wordt aandacht besteed aan de economie in relatie tot de 
arbeidsmarkt en de loonkosten.  
 
Historische schets

1
  

In de jaren dertig kwam het vliegverkeer tussen Aruba en de buitenwereld op gang met de 
opening van het vliegveld Dakota in 1935. In datzelfde jaar werd met de ‘Snip’ van de KLM de 
vaste luchtverbinding tussen de eilanden Aruba en Curaçao geopend. Het vliegveld Dakota 
had in die tijd als luchthavengebouw een houten loods. Het was een van de 
bemanningsleden van deze ‘Snip’ die op Aruba in 1934 in de binnenstad het eerste hotel van 
het eiland opende: Hotel Caribe. Het eerste toeristenhotel van Aruba dat niet ver van zee lag, 
was het Coral Strand Hotel, net buiten de stad aan de Paardenbaai. Dit hotel dat in 1943 
werd geopend bestaat nu nog steeds onder de naam ‘Talk of the Town Resort’.  
Het tweede hotel werd in 1949 onder de naam Hotel Scala eveneens in de binnenstad 
geopend. In 1954 organiseerde het toeristenbureau de eerste grote promotiecampagne in het 
buitenland: folders werden verspreid onder reisbureaus in New York en bij de KLM. De 
Arubaanse publieke en private sector ging zich voor het eerst op het toerisme richten naar 
aanleiding van de verdergaande inkrimpingen in de olie-industrie eind jaren 1950. 
 
In 1955 deed het eerste cruiseschip Aruba aan en plaatste hiermee Aruba op de kaart van 
een nieuwe vorm van toerisme. Hotel Basiruti was het eerste hotel dat aan het bekende 
hotelgebied in Palm Beach ten westen van Oranjestad werd gebouwd. Het huidige 
hotelgebied was alleen via secundaire wegen te bereiken, maar dat werd verbeterd door de 
aanleg van infrastructuur in de vorm van een boulevard in 1958 die de verbinding van Palm 
Beach, de binnenstad van Oranjestad en de luchthaven mogelijk maakte. De ruim 100 
verblijfsaccommodaties waren eind 1958 maximaal bezet. In 1959 werd het eerste luxe 
hoogbouwhotel van Aruba aan de Palm Beach geopend: de Aruba Caribbean Hotel. Het telde 

                                                 
1
 Bron: Alofs en Merkies, Ken ta Arubiano? Sociale Integratie en Natievorming op Aruba 1924-2001, VAD/De Wit 

Stores, Aruba (2001); Bongers, E., www.historiadiaruba.aw 

http://www.historiadi/
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120 verblijfsaccommodaties en bood werkgelegenheid aan 160 personen, waarvan 120 
lokale arbeidskrachten en de overigen deel uitmaakten van het Amerikaanse 
managementteam. 
Langzamerhand werden de uitstralingseffecten van de ontwikkelingen in de hotelsector in 
andere sectoren van de economie gevoeld, zoals in de detailhandel. Van een volwaardige 
toeristische sector dat beslag legde op verschillende sectoren van de economie was toen nog 
geen sprake. De olie-industrie vormde toen nog de economische kernactiviteit van het eiland. 
 
De Arubaanse economie begon al gauw de infrastructurele problemen te voelen. Het 
wegennet moest begin jaren 1960 de nodige aanpassingen ondergaan. De infrastructuur naar 
afgelegen toeristische attracties werd op peil gebracht.  
Op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling werd de binnenstad ten behoeve van de 
detailhandel ingericht. Als snel deden zich nog meer ‘moderne’ infrastructurele problemen 
voor. De houten loods uit begin jaren 1930 had ondertussen plaatsgemaakt voor een nieuw 
luchthavengebouw. Na 1960 voldeed de toen bestaande luchthaveninfrastructuur al snel niet 
meer aan de vereisten. Het tijdperk van straalvliegtuigen was aangebroken, waardoor een 
langere landingsbaan nodig was dat ook al in 1964 werd aangelegd. 
 
Na de opening van het eerste vijfsterrenhotel volgde een expansieve toename 
verblijfsaccommodaties in de daaropvolgende jaren. De jaren na 1980 lieten de bouw en 
opening van een serie meersterrenhotels op verschillende plaatsen langs het strand ten 
westen van Oranjestad zien. Aruba leek na sluiting van de olieraffinaderij haar toekomst te 
gaan voortbouwen op één enkele brede en stevige economische pijler. Bij aanvang van de 
status aparte in 1986 was Aruba 14 luxehotels rijk. 
Verschillende hotelprojecten werden ontwikkeld, waarvan enkele door mismanagement 
mislukten. Wat belastinginkomsten betreft, bood het toerisme echter geen volwaardige 
vervanging van de olie-industrie. Deze nieuwe economische kernactiviteit kende echter ook 
nadelige kanten. Zo lagen de lonen in de toeristische sector veel lager dan in de olie-industrie. 
Mede door buitenlands eigendom en de belastingvrijstellingen in de hotelsector, waren de 
overheidsopbrengsten niet evenredig met het aantal toeristen.  
 
Begin jaren 1980 verdubbelde het toerisme uit de Verenigde Staten en vervijfvoudigde het 
aantal toeristen uit Venezuela. Kort daarna ondervonden de olieprijzen op de wereldmarkt 
een scherpe daling, die een enorme devaluatie van de Venezolaanse bolívar tot gevolg had. 
Hiermee kwam de stroom Venezolaanse toeristen bijna helemaal tot stilstand. Dit betekende 
een behoorlijke klap voor de Arubaanse economie, voornamelijk de hotelsector en de 
detailhandel. Al snel richtte de Arubaanse economie zich volledig op de Amerikaanse markt. 
Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de kooplust van de toeristen van het 
Latijns-Amerikaanse land nooit meer is geëvenaard. 
Het partnerschap tussen de publieke en private sector in de periode 1985-1995 was 
succesvol en leidde tot de hoogste gemiddelde jaarlijkse economische groei na de status 
aparte van Aruba. Na de sluiting van de olieraffinaderij heeft Aruba haar toekomst op één 
enkele brede en stevige economische pijler gebaseerd. De toename van de 
verblijfsaccommodaties, de werkgelegenheid en de uitstralingseffecten op andere sectoren 
van de economie die diensten aan de toeristische sector leverden, maakten het toerisme tot 
kernactiviteit van de Arubaanse economie. Bij aanvang van het nieuwe millennium beschikte 
Aruba over bijna 7000 verblijfsaccommodaties en de hoogste inkomen per inwoner in haar 
geschiedenis. 
 
Vraagstelling 
Aanvankelijk was de Arubaanse economie met de komst van de olie-industrie in de jaren 
1930 voornamelijk gebaseerd op buitenlandse handel in goederen en delfstoffen, waaronder 
goud, fosfaat en kalk. Voordat de ontwikkeling van een andere kernactiviteit van de 
Arubaanse economie of de diversificatie van de huidige kernactiviteit ter discussie wordt 
gesteld, dient te worden stilgestaan bij de oorsprong van de huidige economische 
kernactiviteit, het toerisme. De omschakeling van de ene naar de andere kernactiviteit werd 
veroorzaakt door een aantal factoren van invloed op de economische toestand op Aruba vóór 
1980. Deze studie toetst de hypothese of een eventuele omschakeling in het beleid evenals 
private investeringen naar een geheel nieuwe kernactiviteit, een verbreding of diversificatie 
van de huidige kernactiviteit zou moeten leiden. Aanleiding hiervoor is de stagnatie in de 
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groei van de economie sinds 2000 en een bevolkingstoename die boven het reële 
groeipercentage ligt.  
 
In het kader van deze studie wordt de economische ontwikkeling van Aruba beschreven, met 
als kernactiviteit het toerisme, omdat de economie van Aruba grotendeels hiervan afhankelijk 
is. De olie-industrie staat op de tweede plaats en zorgt met de overige activiteiten voor de rest 
van het inkomen. De toename van de bevolking en het inkomen na 1986 is te danken aan het 
toerisme en niet aan andere economische activiteiten. Dit verklaart de aandacht in de studie 
voor de economische ontwikkeling van het toerisme in de periode tussen 2000 en 2020. 
Hierna volgt een inventarisatie en beschrijving van de activiteiten in de vijf voornaamste 
sectoren van de Arubaanse economie, namelijk de hotelsector, de bouw en nijverheid, de 
commerciële en zakelijke dienstverlening. De primaire werkgelegenheid binnen deze vijf 
voornaamste sectoren wordt in perspectief gebracht door de gevolgen van een toenemende 
capaciteit in kaart te brengen.  
De volgende vragen zullen hierbij worden beantwoord.  

 
1. Stellen de bedrijfssectoren eisen aan de arbeidsmarkt? 

 
2. Vult immigratie de tekorten binnen de arbeidsmarkt structureel op?  

 
3. Verbreden nevenactiviteiten de kernactiviteit toerisme? 

 
4. Dient de kernactiviteit toerisme kwalitatief te worden versterkt? 

 
5. Is naast de kernactiviteit toerisme een nieuwe kernactiviteit mogelijk en zo ja, onder 

welke voorwaarden? 
 
Samenvatting 
Meer dan 30 jaar lang wordt gepleit voor de diversificatie van het toerisme die Aruba meer 
welvaart moet brengen. Inmiddels kan worden gesproken van een stagnerende economische 
groei. Het toerisme is nog steeds de kernactiviteit van de Arubaanse economie, reden te 
meer om stil te staan bij deze surplace en na te denken over de toekomst van Aruba in het 
belang voor haar inwoners. 
Bij de uitlijning van een toekomstvisie voor Aruba met het jaar 2020 als tijdshorizon, is het 
noodzakelijk ook stil te staan bij het verleden en het heden. In het bijzonder de ontwikkelingen 
na het jaar 2000 verdienen aandacht. Tot dat jaar was er sprake van een voorspoedige 
economische groei. Niet alleen moet de vraag worden beantwoord waar we naartoe willen, 
maar waar we naartoe kunnen gegeven de huidige positie van Aruba en de buitenlandse 
ontwikkelingen. 
 
De aanbevelingen in deze nota schetsen een verbreding en diversificatie van het toerisme als 
antwoord op de economische stagnatie. Na een voorspoedige economische ontwikkeling in 
de eerste 15 jaar van haar bestaan, is de volgende 10 jaar de economische groei van Aruba 
gaan afvlakken. In 2000 hebben de inwoners gezamenlijk de hoogste koopkracht bereikt. De 
koopkracht is in 2005 gedaald naar het niveau van 1995 en zal naar verwachting in 2010 
bijna hetzelfde zijn als in 1990. De economische groei na 2000 is vooral te danken aan de 
groei in de binnenlandse bestedingen doordat de overheid haar uitgaven heeft vergroot door 
het aangaan van buitenlandse leningen. De inkomsten uit het toerisme zijn na 2001 
achtergebleven bij de economische groei. Het verblijf op Aruba in de periode 2000-2008 is 
11% duurder geworden door een hogere binnenlandse inflatie ten opzichte van het 
prijsniveau in de VS. Aruba is afhankelijk van de ontwikkelingen op deze afzetmarkten, omdat 
70% van de toeristen uit de VS komen. Externe factoren, zoals prijsstijgingen op de oliemarkt 
en grondstoffen, maken de Arubaanse economie kwetsbaar. Door de gestegen prijzen van de 
vliegtickets als gevolg van de stijgende kerosineprijs, blijft van het vakantiebudget van de 
toerist steeds minder over voor dagbestedingen. Het opheffen van het moratorium voor de 
bouw van verblijfsaccommodaties heeft gezorgd voor een volumetoename, maar vertaalde 
zich niet in reële groei door een beter prijsniveau. 
 
Na de terroristische aanslagen van 11 september kromp de economie van Aruba met 5%. De 
effecten van de huidige recessie in de Verenigde Staten, mede versneld door de kredietcrisis 
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in dat land, zijn op de Arubaanse economie nog onbekend. Ook de effecten van het 
opengaan van Cuba op basis kapitalistische productie met staatsbanken en zonder 
burgerlijke vrijheden zijn niet te voorspellen.  
Door de kleine beroepsbevolking van 60.000 mensen ontstaan snel tekorten op de 
arbeidsmarkt. Voornamelijk in de bouwsector zijn de tekorten het grootst en mede door de 
effecten van vraag en aanbod zijn de constructiekosten hoger. In de periode 2000-2006 is de 
particuliere schuld vrijwel gelijk gebleven. Concurrentie van opkomende markten in de regio is 
hevig – alle eilanden hebben immers zon, zee en witte stranden – en met het oog op de 
toekomst zal Aruba alle zeilen moeten bijzetten om onzekerheden voor investeerders te 
voorkomen. De afwezigheid van onzekerheden in bepaalde essentiële sectoren evenals op 
de arbeidsmarkt in een van de opkomende markten werkt sterk concurrerend voor Aruba. 
 
Het bovenstaande vormt de basis voor de mogelijke verbreding van het toerisme door deze 
met nevenactiviteiten uit te breiden of door toename van de huidige hotelcapaciteit. Na de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid en de ruimte van de arbeidsmarkt in kaart te hebben 
gebracht, wordt bezien of aan een mogelijke verbreding van toeristische activiteit kan worden 
voldaan. De ratio achter de verbreding van de economische kernactiviteit is na te gaan welke 
subsectoren in de economie beschikbaar zijn en waar mogelijk deze tot de economische 
kernactiviteit te betrekken. De kwalitatieve versterking van de economische kernactiviteit 
toerisme ligt in het verlengde hiervan.  
De intensivering van huidige economische kernactiviteiten leidt tot nu toe niet tot 
economische groei. Door een afnemend toeristenvolume, neemt de opbrengst per 
verblijfsaccommodatie af. Daarnaast is het prijsniveau van Aruba hoger dan de belangrijkste 
afzetmarkten, waardoor de concurrentiepositie van Aruba in het geding komt. Het laatste 
vertaalt zich in afnemende toeristenbestedingen. De toenemende schuldpositie van Aruba, 
weerspiegelt zich niet in een investeringstoename. Het geringe afgenomen 
elektriciteitsvermogen is echter evenredig aan de economische groei. Verbreding van het 
toerisme kan tot diversificatie van deze economische kernactiviteit leiden, mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Na de herwonnen balans tussen belangrijke factoren voor 
economische groei rijst de vraag of een nieuwe of gediversifieerde kernactiviteit mogelijk is. 
 
De bedrijfssectoren stellen zowel kwalitatieve als kwantitatieve eisen aan de arbeidsmarkt. 
Door de juiste sturing van de hotelbouw kan de stabiliteit in de jaarlijkse vraag op de 
Arubaanse arbeidsmarkt worden bereikt. Immigratie hoeft de structurele tekorten binnen de 
arbeidsmarkt niet te vullen, mits de intensivering van de huidige economische kernactiviteit 
zorgvuldig wordt uitgevoerd. Deze nota laat zien dat de beschikbare beroepsbevolking in 
volume toereikend is om de arbeidsplaatsen in de arbeidsmarkt te kunnen bezetten. Hoewel 
de kwalitatieve eisen buiten het bestek van het onderzoek vallen, is de kwantitatieve analyse 
is aan een belangrijke culturele factor onderhevig.  
Aruba beschikt over de juiste middelen om de kernactiviteit van de economie door middel van 
nevenactiviteiten te verbreden, waardoor deze kwalitatief kan worden versterkt. Als eenmaal 
de kernactiviteit kwalitatief is versterkt en in balans met infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit is 
gebracht, staat de weg vrij om nieuwe economische kernactiviteiten te exploreren. Een 
kwalitatief sterke economie zal de basis vormen voor diversificatie en de ontwikkeling van een 
derde economische kernactiviteit. 
 
Begin jaren 1980 dienden investeringen te worden aangetrokken en het tekort op de 
arbeidsmarkt te worden teruggedrongen. Bovendien moest het negatieve effect van 
buitenlandse factoren evenals de negatieve arbeidsproductiviteit worden opgevangen. Dat is 
wonderwel gelukt en Aruba heeft getoond over een groot aanpassingsvermogen te 
beschikken. Zo zal het beroepsonderwijs beter moeten aansluiten op de vraag van de 
arbeidsmarkt. Keuzes die een verantwoorde loonaanpassing moeten bevorderen, de 
infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit in de pas doen lopen met de economische 
ontwikkelingen.  
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Hoofdstuk 1: Status anno 2007  

 
 
De verkrijging van de status aparte in 1986 ging gepaard met de sluiting van de 
olieraffinaderij op Aruba. Deze twee vrijwel parallel plaatsvindende gebeurtenissen hebben de 
Arubaanse geschiedenis gemarkeerd en waren doorslaggevend voor de bepaling van de 
toekomst van Aruba. Naast het ‘upgraden’ van het openbaar bestuur tot een volwaardig 
Landsbestuur die in het bestuur en beheer van het eiland moest voorzien, vergde deze 
nieuwe economie vergaande institutionalisering van de gemeenschap naar een 
dienstverlenende maatschappij. De institutionalisering van het toerisme als kernactiviteit van 
de Arubaanse economie heeft een uitstralingseffect waardoor het zich buiten de hotel- en 
restaurantsector uitstrekt.  
Het sociaal-economisch bestel moest zich plotseling richten op een tot dan toe aan de 
olieraffinage ondergewaardeerde economische sector. Na bijna 30 jaar bleek de ‘keuze’ om 
de toeristische sector verder te exploiteren verstandig. Het betrof echter een doelbewuste 
keuze, gebaseerd op verschillende macro-economische studies en rapporten

2
. Aruba heeft 

zich geprofileerd als een favoriete bestemming in het Caribisch gebied, met de Amerikaanse 
markt als belangrijkste afzetter. 
De stand van de economie in 2007 kan aan de hand van een aantal economische grootheden 
worden gemeten. Dit betreft het nationaal inkomen, de werkgelegenheid, de  bestedingen, het 
algemeen prijsniveau en de investeringen. De vraag is wat bepaalt de welvaart en hoe wordt 
de welvaart gerealiseerd, verdeeld, gehandhaafd en hoe ontwikkelt deze zich.  
 
Tabel 1: Kengetallen Aruba 

Jaar 1986
3
 1990 1995 2000 2005 2010

4
 

BBP (mln.)       

Nominaal 726 1369 2364 3327 4041 5315 

Nominale groei % - 10.0 6.0 7,9 5.8 5.5 

Prijzen % -0,7 6,0 3,5 4,1 3,4 4,0 

Reële groei % 0.7 4.0 2.5 3,7 2.4 1.5 

Inwoners       

Aantal (x1000) 60,9 64,2 79,8 90,6 100,6 110.3 

BBP (x1000) 11,9 21,3 29,6 36,7 40,1 48.2 

Reële BBP (2000 = 100)  58,1 86,8 93,5 100,0 93,5 89.2 

 
Bij ongewijzigd beleid zal de bevolking van Aruba ten opzichte van 1986 in 2015 zijn 
verdubbeld. De welvaart per inwoner is de eerste 15 jaar uitzonderlijk gestegen en heeft in 
2000 het hoogste niveau bereikt. Daarna is een daling van de welvaart opgetreden. Het 
welvaartniveau van 2005 is gelijk aan het jaar 1995. Naar verwachting zal in 2010 hetzelfde 
welvaartsniveau worden bereikt als daarvoor in 1990. Deze verwachting is gebaseerd op de 
stijging van het prijsniveau in 2007 met 10% als gevolg van twee binnenlandse factoren; de 
tweede forse optrekking van het minimumloon in combinatie met de invoering van de 
Belasting op Bedrijfsomzetten (bbo). Deze factoren dragen elk 3-4%-punten bij aan de 
prijsstijging. De waargenomen schommelingen in de welvaart laten de kwetsbaarheid van een 
kleine economie voor interne en externe invloeden zien. De economische effecten van de 
interne invloeden met een positieve uitwerking voor 2000 als met een negatief effect na 2000, 
heeft Aruba in eigen hand.  
 
1.1 Ontwikkeling toerisme 
In 2007 hebben ruim 1.2 miljoen toeristen per vliegtuig of cruiseschip het eiland aangedaan. 
Het aantal verblijfsaccommodaties ten behoeve van de verblijfstoeristen bestaande uit hoog- 
en laagbouwhotels en uit appartementen heeft na de status aparte een explosieve groei 
gekend. De noodzakelijke focus op de nadelige effecten op de economie, infrastructuur en 
ruimtelijke kwaliteit bleef echter afwezig. De intensivering van de huidige kernactiviteit of het 

                                                 
2
 Waaronder: Cole/ITEO/DECO (198?); Sasaki Associates Inc. (1983); Mehran (1986) 

3
 Aruba verkreeg de Status Aparte in 1986, voorheen was het Eilandgebied Aruba onderdeel van de Nederlandse 

Antillen. 
4
 Eigen raming: 2007/2008; volume 0% - prijzen 6% en 2009/2010; volume 1,5% - prijzen 4% 
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activeren van bepaalde nu nog inactieve subsectoren van het toerisme, legt een enorme druk 
op het aantal verblijfsaccommodaties. Op korte, middellange en lange termijn kan de 
toename van de verblijfsaccommodaties voor grote problemen op economisch, 
infrastructureel, ruimtelijk gebied zorgen. De tabel toont de toenametrend van het aantal 
verblijfaccommodaties, dat bovendien onbegrensd lijkt te zijn. De tijdelijke afname van het 
aantal verblijfsaccommodaties gedurende de jaren 2002 en 2005 is het gevolg van 
grootschalige verbouwingen, waardoor bestaande verblijfsaccommodaties tijdelijk niet konden 
worden gebruikt.  
 
Tabel 2: Toerisme 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Verblijfsaccommodaties 6980 7004 6831 6884 7198 6944 7469 8027 

Verblijfstoeristen 721,224 691,420 642,627 641,906 728,157 732,514 694,372 749,921 

Cruisetoeristen 490,148 487,296 582,195 542,327 576,320 552,819 591,474 481,775 

Bron: CBS (2000, 2003, 2006)  
 

In vergelijking met de regio neemt Aruba op vele aspecten een gunstige positie in. Ondanks 
het zeer geringe bevolkingsaantal, beschikt het over één van de hoogste BBP per capita van 
het Caribisch gebied. De eilanden in het Caribisch gebied hebben in principe hetzelfde te 
bieden: zon, zee en stranden. Wat hen van elkaar onderscheidt zijn variabelen op het 
toeristische product, zoals de menselijke inbreng en het overheidsbeleid die naar 
welbevinden en capaciteit door de verschillende landen in de regio wordt ingevuld. Naast de 
welvaart, verschilt Aruba ook op sociaal-cultureel gebied van de rest van de regio. Het succes 
van Aruba is het gevolg van de openheid tegenover buitenlandse investeringen, een 
evenwichtige politieke klimaat, de constitutionele positie van Aruba als land binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden, een liberaal handelsbeleid en een verantwoordelijke lokale 
private sector. De snelle groei en ontwikkeling hebben een golf immigranten naar het eiland 
toegetrokken die mede hebben bijgedragen aan de relatief gunstige economische situatie van 
Aruba.

5
 Migratie heeft altijd een centrale rol in de geschiedenis van het Caribisch gebied 

gespeeld.
6
 Gemeenschappen met een zeer klein bevolkingsaantal, zoals dat van Aruba zijn 

zeer gevoelig voor demografische veranderingen. De intensivering van economische 
activiteiten met het doel meer toeristen naar Aruba te trekken, gaat gepaard met een 
stijgende vraag naar arbeid waaraan de lokale arbeidsmarkt niet kan voldoen. Sociale 
cohesie en de verdraagzaamheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de 
maatschappij zijn op Aruba, in vergelijking met de andere landen in de regio, de grondslag 
voor een stevige economische ontwikkeling geweest.

7
 

 
Tabel 3: Overzicht van de verhoudingen in het Caribische gebied 

 
 

                                                 
5
 IMF, Kingdom of the Netherlands – Aruba: 2005 Article IV Consultation. Concluding Statement of the Mission. 19 

januari 2005 
6
 Oostindie en Klinkers, Decolonising the Caribbean: Dutch policies in a comparative perspective, Amsterdam 

Univerisiry Press: Amsterdam (2003) 
7
 Id. 7 
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De onderstaande tabel geeft de samenstelling van het aantal verblijfstoeristen weer voor de 
periode 2000-2006. Meer dan 70% van het aantal verblijfstoeristen komt uit Noord-Amerika. 
De ontwikkelingen van het toerisme op Aruba zijn direct aan de ontwikkelingen binnen de 
Noord-Amerikaanse markt gerelateerd. Het aantal verblijfstoeristen uit de VS was ondanks de 
terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de val van de aandelenmarkten in de 
periode 2000-2003 vrijwel constant gebleven. In de periode 2003-2005 kende het aantal 
verblijfstoeristen uit de VS een jaarlijkse groei van 5%. Gedurende de periode 2000-2006 is 
het aantal toeristen uit Noord-Amerika vrijwel stabiel gebleven met de jaren 2002 en 2005 als 
diepte- respectievelijk hoogtepunt. In dezelfde periode nam het aantal verblijfsaccommodaties 
weliswaar toe, maar de opbrengst per verblijfsaccommodatie in de periode 2003-2005 
jaarlijks amper met 0.5% toenam. 
 
De tweede markt wordt door de Venezolaanse toerist gevormd en telt voor meer dan 10% 
van de totale afzetmarkt. Als gevolg van de huidige politieke situatie en de ingevoerde 
beperkingen op de inwisselbaarheid van Amerikaanse dollars door onze kooplustige 
zuiderburen, is het aantal Venezolaanse bezoekers in de periode 2000-2006 gehalveerd. De 
toerist uit Nederland vormt de derde markt van het Arubaanse toerisme met een aandeel van 
5%. De daling van het aantal toeristen uit Nederland in de periode 2000-2002 is te wijten aan 
het prijsniveau van de Amerikaanse dollar ten opzicht van de Nederlandse munt. Bij de 
invoering van de euro in 2002, nam deze munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar in 
waarde toe. Door een sterke valuta en de invoering van lijndiensten door andere 
luchtvaartmaatschappijen tegen lagere tarieven dan de KLM, werd de situatie voor de 
Nederlandse toerist gunstig om naar Aruba af te reizen. 
 
Het aantal verblijfstoeristen en cruisetoeristen is sinds 2000 vrijwel gelijk gebleven. De groei 
van het toerisme uit de Verenigde Staten en Nederland heeft de achteruitgang uit de 
buurlanden Venezuela en Colombia opgevangen. Door de groei van het toerisme in de regio 
is het marktaandeel van Aruba teruggelopen. Gegeven de schaal van Aruba is een 
meegroeien met de regio geen optie. Bij een gelijkblijvend aantal toeristen over een lange 
periode zal de groei moeten van hogere bestedingen van de toeristen. Of dat het geval is, 
laten de bestedingen van de toeristen zien.  
 
Tabel 4: Verblijfstoeristen op land van herkomst 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Verblijfstoeristen 721,224 691,420 642,627 641,906 728,157 732,514 694,372 749,921 

Verenigde Staten 458,132 448,492 436,660 464,466 535,133 535,448 496,131 n/a 

Venezuela 112,018 109,338 81,665 54,554 59,218 59,928 57,105 n/a 

Nederland 30,575 28,457 27,992 36,415 38,122 38,667 37,130 n/a 

Colombia 31,367 23,948 23,362 11,397 10,648 9,863 11,598 n/a 

Canada 20,594 18,926 17,601 17,218 20,560 21,350 22,590 n/a 

         

Midden- en Zuid-
Amerika 

23,182 21,509 15,349 14,539 16,374 18,458 21,111 n/a 

Europa (overig) 16,488 16,504 15,978 18,296 22,282 24,514 24,703 n/a 

Bron: CBS 
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Figuur 1: Groei verblijfstoeristen op land van herkomst 
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1.2 Opbrengst toerisme 
Sinds 1986 was gedurende de eerste tien jaar de groei uitbundig maar deze ging gepaard 
met een hoge inflatie. De bevolking nam toe van 60.000 tot 80.000 inwoners. Deze groei 
kwam tot stand door uitbreiding van het toerisme. Deze opbouwfase van 1985-1994 
kenmerkte zich door de sluiting van de olieraffinaderij, de status aparte en de opbouw van het 
toerisme als kernactiviteit. In deze periode kende Aruba een gemiddelde reële economische 
groei van meer dan 14% per jaar

8
. Het gemiddelde inkomen per hoofd was in 1985 nog AWG 

11.900 maar in 1995 bedroeg het AWG 29.600. De basis voor een verdere groei was gelegd.  
Hierna stabiliseerde de groei zich. De jaarlijkse gemiddelde reële economische groei in de 
periode 1995 tot 2000 was bijna 4% en in het voorafgaande tijdvak 1990 tot 1995 meer dan 
7%

9
.  Het jaar 2000 blijkt in reële termen het hoogtepunt van de opgaande lijn te zijn geweest. 

Het inkomen per hoofd van de bevolking was gestegen naar AWG 36.700. De economische 
ontwikkeling van Aruba laat sinds 2000 een ander beeld zien. 
De Arubaanse economie heeft in de periode 2000-2007 een jaarlijkse groei van 1% gekend. 
In een eerdere studie uit 2004 hield FESCA nog rekening met een groei van 2%.

10
 

Internationale factoren die de stagnatie in de economie hebben versterkt zijn de terroristische 
aanvallen na 11 september 2001 en de terugval van de aandelenmarkten.  
 
Tabel 5: Verblijfsaccommodaties 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*) 

Verblijfsaccommodaties 6980 7004 6831 6884 7198 6944 7469 8027 

Bezettingsgraad (hotel) 75.9 75.6 71.7 74.4 80.7 81.7 76.9 77.8 

BBP per bezet verblijf (mln.)  0,63 0,64 0,70 0,70 0,66 0,71 0,75 0,73 

Idem reële BBP  100 99,4 104,8 101,7 92,7 97,1 98,2 90,3 

Bron: CBA (2006, 2008)                      *) eigen raming  

 
De capaciteit van de verblijfsaccommodaties is in de periode 2000-2007 is met 15% 
uitgebreid. Van het aantal verblijfsaccommodaties is de gemiddelde jaarlijkse bezetting 76.4%, 
waarbij 2002 respectievelijk 2005 door extreme factoren een terugval laten zien. 
De opbrengst uitgedrukt in BBP per verblijfsaccommodatie draagt niet bij aan de groei van 
het BBP. Wanneer dit wel het geval is, had de opbrengst in 2000 van 0,63 miljoen in 2007 per 
verblijfsaccommodatie 0,86 miljoen moeten bedragen. Ondanks een iets hogere 
bezettingsgraad in 2007 is de opbrengst per verblijf op 0,73 miljoen blijven steken. De 
opbrengst verblijfsaccommodatie loopt in 2007 daarom 15% achter op de ontwikkeling van 
het BBP. Ook de opbrengst per verblijfsaccommodatie gecorrigeerd in prijzen 2000 blijft 
steken. De achterstand bedraagt bijna 10%. Voorlopig lijkt hier sprake van een verminderde 
meeropbrengst van de uitbreiding van de verblijfsaccommodatie. Maar dit kan vanwege de 

                                                 
8
 CBA (2006) 

9
 Id. 10 

10
 AVP-FESCA: Een zeker pensioen voor iedereen; augustus 2004 
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nieuwe verblijfsaccommodaties van tijdelijke aard zijn. Toch vraagt dit om een nadere analyse, 
in het bijzonder van de concurrentiepositie. 
 
In de periode 2000-2005 is de totale beroepsbevolking van het eiland door immigratie jaarlijks 
gemiddeld met meer dan 2% toegenomen. Van de actieve beroepsbevolking is ruim 80% in 
de private sector werkzaam, waaronder begrepen de nutsbedrijven. Bijna 20% is werkzaam 
in de collectieve sector bestaande uit de overheidssector, onderwijs, gezondheidszorg en 
sociaal-culturele instellingen. De ratio van de beroepsbevolking in de private sector en het 
aantal verblijfsaccommodaties geeft een indicatie van het uitstralingseffect van het toerisme.  
 
Ondanks een gelijkblijvend aantal toeristen is tussen 2000-2007 de werkgelegenheid buiten 
de collectieve sector toegenomen met 10% en de beroepsbevolking met 20%. Terwijl het 
aantal verblijfsaccommodaties gestaag toeneemt na de opheffing van het moratorium in 2005, 
blijft de werkloosheid op een hoog niveau met een arbeidsreserve van 3%. Deze 
arbeidsreserve valt op omdat de CBS participatiegraad door de toename van niet-actieven 
boven de 60 jaar in een dalende trend zit.  
 
Tabel 6: Werkgelegenheid en verblijfsaccommodatie 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*) 

Beroepsbevolking 15+ 70.052 71.664 72.952 74.960 77.727 80.515 82.005 84.030 

 participatiegraad % 0,646 0,646 0,642 0,639 0,635 0,632 0,630 0,628 

Werkloosheid % 0,045 0,074 0,083 0,076 0,081 0,076 0,067 0,070 

Actieve beroepsbevolking  0,601 0,572 0,559 0,563 0,554 0,556 0,563 0,558 

Werkgelegenheid  42118 41026 40789 42237 43060 44729 46203 46857 

Collectieve Sector 6.970 7.021 7.433 7.958 8.195 8.515 8.176 8.114 

Private Sector 35.148 34.005 33.356 34.279 34.866 36.214 38.027 38.743 

Verblijfsaccommodaties**) 6980 7004 6981 6884 7198 7144 7469 8027 

- werkgelegenheid  verblijfseenheid 5,04 4,86 4,78 4,98 4,84 5,07 5,09 4,83 

Bron: CBS (2000, 2003, 2006)               *)voorlopig 
**) inclusief verbouwingen en sluitingen;   
 
Figuur 2: Verblijfsaccommodatie ratio’s 
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1.3 Concurrentiepositie 
Hoewel het prijspeil en het consumptiepatroon van een verblijvende toerist niet gelijk is aan 
dat van een ingezetene, geeft dit wel een indicatie van de prijsniveaus. Hoe hoger het 
prijsniveau van Aruba ten opzichte van dan de belangrijkste afzetmarkten, heeft als gevolg 
dat de door de verblijfstoerist te besteden middelen minder worden. 
 
Prijspeil 
De consumentenprijsindex (CPI) in de periode 2000-2008 is op Aruba sterker gestegen dan 
in de landen waar de toeristen vandaan komen. Aan de hand van de CPI index 2000 is te 
zien dat de inflatie in Aruba uit de pas loopt met de inflatie in de andere markten. De inflatie 
ligt op Aruba 11 procent hoger dan op de Amerikaanse markt. Ondanks het wegvallen van 
het valuta nadeel ten opzichte van de Euro na 2002, is Aruba 16% duurder geworden. Verder 
moet worden opgemerkt dat in alle markten het effect van de olieprijs

11
 is verwerkt. In de 

dollarlanden komt het effect van de verzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van 
de Euro er bovenop.  
 
Aan de hand van het prijspeil kan worden vastgesteld dat het koopkrachtverschil van Aruba 
met de relevante markten 11% of meer kleiner is geworden. Het is moeilijk te bepalen hoe de 
koopkrachtverhoudingen tussen de markten in 2000 lagen. Wel staat vast dat Aruba in 2000 
ook naar het prijspeil een aantrekkelijke bestemming was.  
 
Tabel 7: Arubaans CPI en afzetmarkten 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*) 

Aruba 3,5 2,6 4,2 2,2 2,8 3,8 2,5 10,2 4,0 

U.S.A. 3.4 2.8 1.6 2.3 2.7 3.4 3.2 3.0 2 ¾ 

Nederland 2,6 4,5 3,4 2,1 1,2 1,7 1,1 1,5 2,2 

Bron: CPB (2007), CBS (2006, 2007), CBA (2006, 2007),                                                                    *) eigen raming 

 
Figuur 3: Arubaans prijsniveau en afzetmarkten 
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11  De officiële prijs in 1970 voor een vat Saoedische olie ligt vast op 1,80 dollar volgens de cijfers van het 
Amerikaanse ministerie van Energie. Het embargo van de Opec tijdens de Yom Kippoeroorlog van 1973 leidt tot de 
eerste oliecrisis en de prijs komt boven de 10 dollar. De Iraanse revolutie luidt in 1979 de tweede oliecrisis in. Een vat 
kost meer dan 20 dollar. De aanslagen van 11 september 2001in New York scheert de olieprijs langs de 30 
dollargrens. In 2004 bereikt de olie een prijs van 40 dollar per vat en stijgt verder naar 50 dollar toen er twijfel over de 
olievoorraden rijst op de financiële markten. In 2005 gaat de prijs naar 60 dollar. De orkaan Katrina treft de olie-
installaties in de Golf van Mexico en de prijs breekt door de 70 dollargrens. De dalende oliereserves in Amerika 
stuwen de prijs in 2007 voorbij 80 dollar. Eind november 2007 daalt de prijs onder de 90 dollar per vat. Maar 2 januari 
2008 noteert de olieprijs voor de eerste maal boven de 100 dollar per vat. De geringe oliereserve in Amerika, de 
historisch zwakke dollar, de Chinese groei en de Opec die de productie niet verhoogt stuwen de prijzen omhoog. Op 
21 mei 2008 is de prijs meer dan 130 dollar per vat. Door de structurele schaarste is het einde van de stijging van de 
olieprijs nog niet in zicht.  
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Toeristenbestedingen 

Voor het kunnen beoordelen van de toeristische bestedingen volgt vooraf een uiteenzetting 
van de gebruikte definities en toepassingen. Toeristenbestedingen volgens het CBS omvatten 
alle reisgerelateerde uitgaven gedaan door verblijfstoeristen aanvankelijk aan, gedurende en 
direct na hun verblijf op Aruba, inclusief een schatting van de uitgaven in het kader van 
verblijfsaccommodaties en all-inclusive groepstarieven.

12
Het toeristische product Aruba is 

gebaseerd op de eenzijdigheid van de Arubaanse economie en de Amerikaanse toerist als 
voornaamste bezoeker.

13
  

Bruto toeristenuitgaven zoals opgesteld door het CBA omvatten bestedingen door 
verblijfstoeristen en cruisetoeristen aanvankelijk, gedurende en direct na hun verblijf op Aruba, 
inclusief alle buitenlandse transacties verricht op het eiland door middel van creditcards. 
Hierbij worden creditcardbetalingen verricht door ingezetenen niet onderscheiden. Het 
toerisme is niet tot de hotel- en restaurantsector beperkt, maar omvat verschillende sectoren 
van de economie waar toeristen mee in aanraking komen. Bruto toeristenuitgaven omvatten 
het totale inkomen uit de toeristische sector, in tegenstelling tot de toeristenbestedingen 
volgens het CBS.

14
 Beide toeristische indicatoren zijn in de bovenstaande tabel aangegeven.  

 
Tabel 8: Bestedingen Toeristen 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Verblijfstoeristen (in miljoenen) 0.72 0.69 0.64 0.64 0.73 0.73 0.69 0.75 

Duur van verblijf (in dagen) 7.7 7.9 7.6 8.3 8.1 7.9 7.8 n/a 

Bruto toeristenuitgaven (CBA, 2006)         

Bruto toeristenuitgaven (in miljoenen) 1445 1460 1479 1522 1882 1953 1917 2244 

Bruto toeristenuitgaven per dag 275 284 304 299 334 343 350 n/a 

Toeristenbestedingen (CBS, 2006)         

Toeristenbestedingen (in miljoenen) 1127 1129 993 977 1209 1223 1055 n/a 

Toeristenbestedingen per dag 202 208 204 184 205 212 195 n/a 

waarvan:         

Opbrengst per hotelkamer
15

 127 133 122 122 145 165 147 n/a 

Bron: CBS (2006) 
 
Figuur 4: Bestedingen Toeristen 
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12

 CBS, Tourist Profile. Second Quarter 2004 (2004) 
13

 De Latijns-Amerikaanse toerist besteedt Amerikaanse dollars, waardoor het prijsniveau van de Latijns-
Amerikaanse markt evenredig is met het prijsniveau van de Noord-Amerikaanse markt. Het prijsniveau van de 
Amerikaanse munteenheid in de vaak door hyperinflatie getroffen landen beperkt de beschikbaarheid van de dollar 
voor de potentiële toerist. 
14

 Id. 10 
15

 Inclusief timeshares 
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In de periode 2000-2006 hebben de bruto toeristenuitgaven volgens de indicator van het CBA 
gelijke tred gehouden met de groei van het BBP evenals de bruto toeristenuitgaven per 
overnachting. In 2007 vertonen de bruto toeristenuitgaven een stijging van 16.5%.

16
 In 

tegenstelling hiermee geven de toeristische indicatoren van het CBS, de toeristenbestedingen 
van verblijfstoeristen, een compleet ander beeld. Na een stijging in de toeristenbestedingen 
over de periode 2004-2005 kende het volume een even diepe daling in 2006. De 
toeristenbestedingen zouden aan de groei van het BBP moeten bijdragen. De bovenstaande 
gegevens tonen echter dat de toeristenbestedingen op Aruba niet in de pas lopen met het 
BBP. Deze toeristische bestedingen van het CBS bevestigen het algemene beeld van een 
stagnerende economie en door de immigratie een dalende reële opbrengst per hoofd van de 
bevolking (tabel 1). De geringe economische groei wordt ook niet gedragen door een 
toename van het aantal verblijfstoeristen (tabel 2). 
 
De toename van de toeristenbestedingen in 2006 blijven 25% achter op de groei van het BBP 
in vergelijking tot 2000. De afname van toeristenbestedingen is mede veroorzaakt door de 
toename van de olieprijs die een reis per vliegtuig naar Aruba duurder maakt.

 17
 Na 2003 

lopen de toeristenbestedingen in de pas met het aantal bezoekers, maar met het hogere 
prijsniveau sinds 2007 (tabel 7) is nog geen rekening gehouden. De inflatieversnelling sinds 
2007 zal door de aanpassing van de lonen nog een aantal jaren na-ijlen. Dit betekent dat een 
verder uitstel van hogere toeristenbestedingen.  
Een ideale situatie zou zijn wanneer de toeristenbestedingen de groei in het aantal 
verblijfstoeristen zou overschrijden. Het laatste is mogelijk door het aantrekken van toeristen 
met een hoger bestedingsniveau. Hoe hoger het bestedingsniveau van de toerist hoe minder 
beïnvloedbaar zijn bestedingen zijn voor externe factoren, zoals olieprijsstijgingen.  
 
De hotelontvangsten van het CBA tonen een toename van deze indicator: in vergelijking met 
het jaar 2000 zijn de hotelontvangsten meer dan verdubbeld in 2006. Hierbij dient te worden 
bedacht dat sinds 2000 meer verblijfsaccommodaties zijn bijgekomen. De gemiddelde 
opbrengst per verblijfsaccommodatie loopt niet in de pas met het BBP; de gemiddelde 
opbrengst per verblijfsaccommodaties is in 2006 ruim 13% lager dan groei van het BBP. 
De toename in de hotelontvangsten, cq. bestedingen van de toeristen lijkt aanzienlijk. Deze 
zit namelijk bijna 90 procentpunten hoger dat de groei van het BBP in de periode 2000-2006. 
De discrepantie tussen hotelontvangsten en opbrengst is te wijten aan de opkomst van all-
inclusive verblijfsaccommodaties. De toeristenbestedingen buiten de hotelsector zijn gelijk 
aan de totale toeristenbestedingen minus de gemiddelde opbrengst per hotelkamer per 
overnachting. Dit saldo is in de periode 2000-2006 steeds afgenomen. De gemiddelde 
opbrengst loopt ruim 6% achter op het BBP over de periode 2000-2006. 
 
Het hogere prijsniveau van Aruba vertaalt zich niet in hogere opbrengsten. Voorlopig lijkt het 
erop dat de verblijfstoerist het vakantiebudget niet aan het Arubaanse prijsniveau heeft 
aanpast. Dit blijkt uit de afnemende toeristenbestedingen en de achterblijvende opbrengsten 
van de hotelkamers. 
 
1.4 Investeringen en schulden 
De investeringen in de private sector betreffen zowel de investeringen van bedrijven als van 
particulieren. De private sector loopt in de pas met de bevolkingstoename en de bedrijvigheid. 
Overigens is de verhoging na 2004 een gevolg van een andere definitie van investeringen. 
De publieke sector staat hiermee in schril contrast. Sinds 1995 dalen de investeringen, omdat 
de overheid voorrang gaf aan schuldreductie en het aanpassen van de salarissen. Na 2000 
geeft de overheid voorrang aan schuldvergroting en het uitbreiden van het 
ambtenarenapparaat. Dat de investeringen zijn toegenomen is een gevolg van 
huurkoopconstructies die in de schulden van het Land zijn opgenomen. De gevolgen van 
deze prioriteiten in de publieke sector zullen in de studie over de infrastructuur nader worden 
bekeken.  

                                                 
16

 CBA, ‘Quarterly Bulletin IV 2007’, Aruba (2008) 
17 Zie ook: NRC Handelsblad, ‘Fors hogere kerosineprijs stort luchtvaart in crisis’, 23 mei 2008;  
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Tabel 9: Investeringen 

Jaar 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Private sector (BBP) 680 790 735 775 935 1059 1364 1495 1582 

Publieke sector (BBP) 56 28 28 23 50 70 64 65 63 

Bron: Jaarverslagen CBA; vanaf 2005 na wijziging samenstelling BBP  

 
De investeringen in grootschalige bouwprojecten vinden plaats in de bouw van nieuwe 
verblijfsaccommodaties. De bouw van hotels en andere projecten bestemd voor de 
toeristische sector komen kwantitatief minder voor dan de reguliere woningbouw. Uit de 
onderstaande cijfers van de Dienst Openbare Werken (DOW) en het CBS in Aruba wordt een 
overzicht gegeven van het aantal afgegeven bouwvergunningen voor de bouw van woningen 
en overige projecten. In deze cijfers zijn de vergunningen voor de bouw van hotels niet 
inbegrepen. 
 
Tabel 10: Bouwaanvragen 

 
 
Figuur 5 : Bouwaanvragen 
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Het jaar 2000 blijkt voor de binnenlandse schuldpositie een keerpunt te zijn geweest. Daalde 
deze schuld vanaf 1995 jaarlijks met 1% tot 62%, na 2000 zette een stijging in tot 78% BBP. 
In de particuliere sector bleef de schuld vrijwel onveranderd, behalve de stijging in 2002 na 
11/9. Daarnaast is in de particuliere sector vooral een sterke stijging van het consumptieve 
krediet opgetreden. De overheidschuld steeg in de periode 2000-2006 van 28,5% naar 47,2% 
BBP. De overheidsgaranties zijn in 2003 afgewikkeld en gefinancierd door de privatisering 
van nutsbedrijven. De toename van de staatsschuld zo blijkt uit tabel 9 wordt nauwelijks 
gebruikt voor investeringen, maar blijkt te zijn aangewend voor de uitbreiding van het 
ambtenarenapparaat in 2005 met bijna 30%.  
Door de lage reële groei over de periode 2000-2006 en de toename van de buitenlandse 
publieke schuld van 11,3% naar 21,6% is de economische groei eigenlijk nihil. Feitelijk vlakt 
de via leenkapitaal hoge binnenlandse consumptie de lage groei nog verder af. Maar voor de 
structuur van de toekomstige economie is dat niet voldoende. De economie van Aruba is te 
klein om te kunnen draaien op binnenlandse consumptie en bovendien bezorgen de 
oplopende leningen het land een hoge reële rente (nominale rente min inflatie) en een lagere 
rating. Dat is ongunstig voor het investeringsklimaat en dus slecht voor toekomstige welvaart 
en werkgelegenheid.  
 
Tabel 11: Schuldpositie in percentage BBP  

Jaar  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Binnenlandse schuld 67.0 61,9 66,6 71,8 75,1 75,8 79,7 78,9 78,7 

Buitenlandse schuld 16.5 11,3 11,6 15,3 20,1 22,0 21,2 21,7 21,6 

Publieke sector 35.9 28,5 32,5 36,3 42,2 45,0 46,3 46,3 47,2*) 

* Binnenlands 19.4 17,2 20,9 21,0 22,1 23,0 25,1 24,8 25,5 

* Buitenlands 16.5 11,3 11,6 15,3 20,1 22,0 21,2 21,7 21,6 

Private sector  47.6 44,7 45,6 50,7 53,1 52,8 54,6 54,0 53,2 

* Bedrijven  27.5 21,9 21,8 24,4 25,7 24,9 23,9 24,0 23,3 

* Particulieren  20.1 22,8 23,9 26,3 27,3 27,9 30,7 30,0 29,8 

Bron: CBA voor wijziging samenstelling BBP 2004     *) excl. opbrengst Plant nv 
 
Figuur 6: Schuldpositie 
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De Centrale Bank heeft uiteindelijk in 2004 ingegrepen. De particuliere sector kreeg een 
kredietbeperking opgelegd. Met zijn ingrijpen, onderstreept de CBA nog eens het belang van 
een neutrale monetaire autoriteit die middelen en bevoegdheden heeft om de economische 
randvoorwaarden bij te stellen. De kredietbeperking was dringend nodig om de koppeling met 
de US-dollar in stand te houden en de inflatie te beperken. Het effect ervan is in 2004 
zichtbaar, waarna deze schuld binnen de perken blijft. Het verschafte ruimte aan de overheid 
op de binnenlandse markt voor het aangaan van leningen. Naderhand is de 
Koninkrijksminister van Financiën, die de buitenlandse leningen van Aruba moet garanderen, 
terughoudender geworden. De toename van de schuld weerspiegelt zich ook in een stijgende 
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rentelast van Aruba. Was in 2000 de rentelast nog 3,7% van de collectieve middelen, in 2007 
heeft Aruba een rentelast van 9,1%

18
. 

 
De geringe economische groei in de periode 2000-2005 is voornamelijk veroorzaakt door de 
binnenlandse bestedingen uit de buitenlandse schuld van de overheid. Daarom is er sprake 
van een stagnerende economische ontwikkeling.  
 
1.5 Elektriciteitsverbruik    
Het afgenomen elektriciteitsvermogen

19
 van een land geeft blijk van de economische 

ontwikkeling. Bovendien neemt aantal verblijfsaccommodaties echter toe en zijn allemaal 
aangesloten op hetzelfde elektriciteitsnet. De groei van het afgenomen vermogen hoort 
evenredig met de reële groei van het BBP te lopen. Het tegenovergestelde vertaalt zich in 
een economische stagnatie.  
In de periode 2001-2005 nam het netto elektriciteitsverbruik op Aruba met 1% toe; in dezelfde 
periode groeide het reële BBP van Aruba met bijna 5%. Het geleverde vermogen op Aruba 
echter nam in de periode 2001-2005 met 13.4% toe. Uit de onderstaande tabel valt af te 
leiden dat de discrepantie tussen het geleverde vermogen en het werkelijk afgenomen 
vermogen op Aruba toeneemt. Door distributieverlies is het laatste geen betrouwbare 
indicator voor economische groei. De stabiliteit in het afgenomen vermogen in de periode 
2001-2005 afgezet tegen de reële groei van het BBP toont de stagnatie van de economische 
ontwikkeling van Aruba aan.  
 
Tabel 12: Elektriciteitsverbruik in de regio (x 1 miljard kWu) 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Geleverde vermogen       

Aruba 0.64 0.67 0.69 0.70 0.73 0.76 

Afgenomen vermogen       

Aruba 0.68 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 

Barbados 0.70 0.74 0.77 0.81 0.83 0.89 

Trinidad & Tobago 4.77 4.93 4.93 5.63 5.62 6.16 

Dominican Republic 5.78 6.20 7.11 8.41 8.65 8.79 

Jamaica 5.62 5.70 5.91 6.10 6.05 6.13 

Netherlands Antilles 0.91 0.87 0.87 0.78 0.75 0.89 

Bermuda 0.55 0.60 0.60 0.58 0.58 0.57 

Puerto Rico 20.29 20.74 21.55 22.26 22.45 23.21 

Bron: US Energy Information Administration 2006: Net Electricity Consumption By Country 1986-2005 (2007), CBA 
(2006) 
 
Figuur 7: Netto elektriciteitsverbruik Caribisch Gebied 
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 De rentelastnorm voor schuldsanering van de Antillen bedraagt 5%, waarboven Nederland de schulden gaat 
saneren. Zie ook: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, ‘Salsa op klompen’, Den Haag (2007) 
19

 Afgenomen vermogen = Geleverde Vermogen + Elektriciteitsimport – Elektriciteitsexport – Distributieverlies. Bron: 
US Energy Information Administration 2006: Net Electricity Consumption By Country 1986-2005 (2007) 
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Grafisch is eveneens op te merken dat het afgenomen vermogen op de Nederlandse Antillen 
met 2% afnam, terwijl op Bermuda en Aruba het afgenomen vermogen in de periode 2000-
2006 vrijwel onveranderd bleef. Concurrenten van Aruba op toeristisch en infrastructureel 
gebied, Puerto Rico, Trinidad & Tobago en voornamelijk de Dominicaanse Republiek, hebben 
een relatief grote toename in het afgenomen vermogen gekend. Het stabiel afgenomen 
vermogen van Aruba in de periode 2000-2005 onderstreept een stagnerende economische 
ontwikkeling. 
 
1.6  Internationaal Monetair Fonds (IMF)

20
 

Evenals andere buitenlandse actoren heeft het IMF meerdere malen aangedrongen op het 
upgraden van de toeristische sector en de diversificatie van de economie ten behoeve van 
economische groei. Aanvankelijk voorspelde het IMF bij de millenniumwisseling een nominale 
groei van het BBP rond 4% en dat de inflatie beperkt zou blijven. Fiscale flexibiliteit en 
openbare financiën waren volgens het IMF de hangijzers die duurzaamheid van de economie 
in de weg stonden. Daarnaast werd de inmenging van de overheid in de toeristische sector 
en de telecommunicatie afgeraden. Ten behoeve van competitiviteit en het aantrekken van 
investeringen dienen het telecommunicatiewezen en het toeristenbureau (Aruba Tourism 
Authority, ATA) te worden geprivatiseerd. In het belang van economische groei werd 
aanbevolen de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers geleidelijk te verhogen. Hierdoor 
zou de beroepsbevolking in stand kunnen worden gehouden en de werkmigratie tot het 
minimum worden beperkt. 
 
Het omslagpunt in de Arubaanse economische groei vanaf 2000 werd niet voorzien. In 2001 
voorspelde het IMF naar aanleiding van de onstuimige internationale situatie een 
verdergaande teruggang van de groei tot 1.5%. De aanslagen in New York vonden plaats 
enkele dagen nadat het IMF haar rapportages had uitgebracht. In 2001 was de economische 
groei negatief en 4 procentpunten lager dan in 2000. De Arubaanse economie kromp 5% in 
volume direct na de terroristische aanslagen in New York. In tegenstelling tot de 
voorspellingen van het IMF was de gemiddelde jaarinflatie in 2001 2.9%, dus lager 
vergeleken met 4.2% in 2000. De door het IMF voorspelde volumetoename van de economie 
als gevolg van een groeigeoriënteerde economisch beleid samen met een beperkte inflatie 
bleef echter onveranderd. 
 
In 2003 bevestigde het IMF dat de Arubaanse economie twee jaren kende waarin de 
bestedingen afnamen, waardoor een degelijke nominale groei van het BBP achterwege bleef. 
De investeringen bleven achter en de activiteiten in de toeristische sector waren zwak als 
gevolg van de recessie in de Verenigde Staten en van de gebeurtenissen op 11 september 
2001. Door een toename in de private en publieke investeringen in 2003 zou de economische 
groei tot boven de 4% uitstijgen. De schuld van de particuliere sector bereikte in dat jaar een 
hoogtepunt, waardoor het BBP inderdaad toenam. De particuliere schuld werd voornamelijk 
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IMF, Executive Board Conclusions Article IV Consultation with the Kingdom of the Netherlands—Aruba (1999, 2001, 
2003, 2005, 2007)  
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voor consumptieve bestedingen gebruikt en niet voor investeringen. In het kader hiervan 
ondernam de CBA in 2004 actie om het consumptieve krediet te beperken en riep de 
overheid op hetzelfde te doen. Door duurzame investeringen en een toename van het aantal 
verblijfsaccommodaties kon de economische groei volgens het IMF tot boven de 3% in stand 
worden gehouden. In aantrekken van investeringen in het kader van de intensivering van de 
huidige economische kernactiviteit niet tot de voorspelde economische groei heeft geleid.  
 
Vergeleken met andere landen in het Caribisch Gebied beschikt Aruba over een van de 
hoogste BBP per capita dankzij de duurzame economische groei en een laag inflatiecijfer. Bij 
deze IMF conclusie dienen eveneens de nodige kanttekeningen worden gemaakt. De 
economische groei kende sinds de laatste consultatieronde in 2001 een jaarlijkse daling, 
terwijl het inflatiecijfer juist toenam in de periode 2000-2003. In 2003 groeide de economie 
enigszins dankzij het geringe herstel van de toeristische activiteiten en publieke en 
particuliere bestedingen. In 2003 werd het prijsniveau van Aruba in vergelijking tot de VS aan 
de orde gesteld dat volgens een strikt monetair beleid kon worden beperkt. Desondanks heeft 
dit niet tot een daling in het prijsniveau van Aruba in vergelijking tot de belangrijkste 
afzetmarkt, de VS, geleid. 
 
2007 kan worden geconcludeerd dat de economische groei door het Tijdens de voorlaatste 
consultatieronde in 2005 voorspelde het IMF een sterk herstel van de toeristische sector en 
energieke particuliere investeringen die tot een positieve economische groei zouden leiden. 
Het IMF projecteerde een economische groei van 3.3% in 2005 gevolgd door een 3.6% groei 
in 2004. De projecties van het IMF werden te hoog geschat, want de economische groei in 
2005 bedroeg maar 2.2%. Dit bevestigt het feit dat particuliere bestedingen uit de voorgaande 
jaren niet voor investeringen zijn gebruikt. In tegenstelling tot de assumpties van het IMF is 
reële economische groei achterwege gebleven door een gebrek aan investeringen. Het IMF 
benadrukte echter het belang van een groei in arbeidsproductiviteit

21
. De bevolkingsgroei, 

mede veroorzaakt door een grote instroom immigranten, loopt niet in de pas met de 
economische groei. Een onveranderende beroepsbevolking en een negatieve 
arbeidsproductiviteit zouden uiteindelijk tot een inkrimping van de economie leiden in 2020. 
Het IMF beval in 2005 aan om de randvoorwaarden te scheppen ten behoeve van een 
arbeidsproductiviteitsstijging.  
 
Het IMF concludeerde in het kader van de Artikel IV Consultaties in 2007 dat de 
kwetsbaarheid van de Arubaanse economie, als gevolg van de sterke afhankelijkheid van het 
toerisme en de toenemende schuldpositie van de overheid, onveranderd blijft. Deze 
kwetsbaarheid kan alleen worden verholpen door duurzame overheidsfinanciën en stabiele 
economische groei. De basis hiervan zijn een open economie en vrije markt georiënteerd 
beleid. Een aanhoudend strikt monetair beleid, een aantrekkelijker belastingstelsel en 
bevordering van belastingdiscipline, zijn hierbij onontbeerlijk. Het IMF benadrukt dat de 
overheid duurzaam economisch beleid dient te ontwikkelen en het investeringsklimaat in het 
kader van diversificatie van de economie dient te bevorderen. In de periode 1999-2005 
zouden de voorspelde toenemende particuliere investeringen en aanzienlijke 
toeristenbestedingen tot economische groei leiden. Deze vonden inmiddels niet plaats en uit 
de conclusies van de consultaties van 2007 blijkt ineens dat de geringe economische groei 
van Aruba aan de lage loonkosten te danken is.  
 
De conclusies van de consultatierondes in de periode 2000-2007 laat het IMF een aantal 
middelen de revue passeren die stabiele en duurzame economische groei voor Aruba 
mogelijke zouden maken. Echter zonder enig resultaat, omdat: 
 

 een groei georiënteerd economisch beleid door het aantal 
verblijfsaccommodaties uit te breiden niet vanzelf tot economische groei leidt. 
 

 de inflatie beperkt kan worden gehouden door een strikt monetair beleid te 
voeren door de CBA en een regering die de lastendruk stabiel houdt .  
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 Productiviteit is de productie per arbeider per tijdseenheid. Een stijging komt tot stand door meer kapitaal, door 
minder indirecte kosten en door innovatie.  
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 voor een economische groei kapitaal nodig is voor publieke en private 
investeringen die winstgevend zijn. 

 
De private investeringen na 2005 in het kader van de uitbreiding in de toeristische sector 
hebben voorshands niet tot meer economische groei geleid: toeristenbestedingen nemen 
sinds 2004 af en dragen niet bij aan de groei van het BBP.  
Vervolgens worden door het IMF te lage loonkosten als grondslag voor de economische groei 
van Aruba genoemd. Maar verderop in deze nota zal blijken dat in de periode 2000-2007 de 
ontwikkeling van de loonkosten in bijna alle sectoren de inflatie op afstand volgt en een 
economisch verantwoorde loonruimte met een gelijk inkomen per inwoner hebben 
overschreden. De kans dat Aruba na 2007 een aantal jaren in een loon-prijsspiraal terecht 
komt, is hierbij evident en is in geen enkel opzicht bevorderend voor de economie. Terecht 
merkte het IMF in de periode 2000-2007 dat het verhogen van de arbeidsproductiviteit – 
minder mensen die meer doen essentieel is voor economische groei. Doordat de 
bevolkingsgroei de economische groei overschrijdt kan worden gesteld dat dit laatste nog niet 
is gelukt.  
 
De conclusie kan niet anders zijn, dat door het IMF aanbevolen middelen ten behoeve van 
economische groei niet doelmatig zijn geweest. De afgegeven stafprognoses waren te 
rooskleurig. Deze onnauwkeurigheid van het IMF is mogelijk een gevolg de optimistische 
toeristische bestedingen van het CBA. Wellicht komt het ook door het verschillende karakter 
van de rapportages. De brede focus van het IMF heeft een verschuiving in percepties als 
gevolg gehad, die alsmaar niet tot een werkelijke economische groei hebben geleid.  
Of de verhoging van de arbeidsproductiviteit onder de omstandigheden op Aruba met een 
hoge mate van dienstverlening mogelijk is, zal aan de hand van de arbeidsmarktanalyse in 
deze studie kunnen blijken.  
 
1.7 Scenario’s 
Voor het jaar 2020 worden drie verschillende groeiscenario’s beschreven ten opzichte van de 
basisvariant. De basisvariant veronderstelt een onvermijdbare afronding van de afgegeven 
vergunningen sinds het opheffen van het moratorium. Door de huidige trend op basis van de 
afgegeven opties te volgen zou de bouw van nieuwe verblijfsaccommodaties met een bijna 
onbegrensde groei moeten kennen.  
Bij een beleidsomslag rond 2010 met betrekking tot de afgifte van vergunningen en de bouw 
van het aantal verblijfsaccommodaties kan in 2020 op 12.500 verblijfsaccommodaties worden 
gerekend; de plusvariant.  
Neemt de groei gestaag toe waarbij de prognoses tot 2010 wat lager uitvallen, zou Aruba op 
15.000 verblijfsaccommodaties kunnen rekenen; de middenvariant.  
Op grond van de afgegeven opties is het bovendien niet ondenkbaar dat in het jaar 2020 
Aruba over meer dan 20.000 verblijfsaccommodaties beschikt; de hoge variant.  
 
Figuur 8: 3 Scenario’s verblijfsaccommodaties 1986 - 2021 
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Tabel 13: Ontwikkeling Hotelcapaciteit 1986-2021 

Jaar 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 

Basisvariant 1900 5500 6800 7004 7469 9000 9500 10000 

Plusvariant  1900 5500 6800 7004 7469 9000 11000 12500 

Middenvariant 1900 5500 6800 7004 7469 10000 12500 15000 

Hogevariant 1900 5500 6800 7004 7469 11000 15000 20000 

 
Basisvariant 2007 
In 2010 zullen op basis van de stand van voorbereiding van de projecten in 2007, meer dan 
11.000 verblijfsaccommodaties zijn gebouwd. Het gaat hier om projecties die door 
bijkomende binnen- en buitenlandse economische factoren nog kunnen doorschuiven. Begin 
2007 beschikte Aruba over 7469 verblijfsaccommodaties die in de loop van het jaar met bijna 
900 verblijfsaccommodaties zouden worden uitgebreid. Het laatste heeft echter gedeeltelijk 
plaatsgevonden, waardoor het aantal verblijfsaccommodaties eind 2007 lager is uitgevallen.  
Het betreffen hier zowel opschuivingen als opschortingen van bouwprojecten. De in 2007 
geprojecteerde aantal verblijfsaccommodaties kan na 2010 rond de 10000 
verblijfsaccommodaties uitkomen en tot 2020 onveranderd blijven. Het laatste vormt de 
basisvariant van de scenario’s in deze studie.  
 
Tabel 14: Overzicht plannen tot uitbreiding hotels en timeshare 

Jaar 1-1-2007 2007 2008 2009 2010 1-1-2011 

Hotels 4512 558 120 760 1382 7241 

Timeshare 2957 328 712 150 0 4147 

Totaal 7469 886 832 910 1382 11388 

Bron: CBS (2007) 

 
Meer verblijfsaccommodaties kunnen op het eerste gezicht gunstig voor Arubaanse economie 
lijken. In de hotelsector neemt de werkgelegenheid met voornamelijk buitenlandse 
arbeidskrachten toe. Dit straalt uit naar andere sectoren van de economie. Als dan de 
kwaliteit van het ‘product Aruba’ gaat toenemen tegen gelijk of lagere kosten zal dit tot een 
reële economische groei leiden, zo luidt de gangbare opinie. Maar geldt dit ook voor Aruba?  
 
1.8 Operationalisering: vervolg van het rapport 
Het succes van de economische ontwikkeling van Aruba is mede afhankelijk van de kosten 
van de arbeidsmarkt. Allereerst wordt de arbeidsmarkt als onderdeel van de economie in een 
aantal sectoren onderscheiden en de bezetting in een drietal functieniveaus onderverdeeld. 
Om te bepalen welke eisen de belangrijkste economische activiteiten aan de arbeidsmarkt 
stellen, worden de vraagkant en aanbodkant van de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Dit 
gebeurt aan de hand van de ontwikkeling van de hotelcapaciteit tot 2021. 
Ten tweede worden de aangeboden beroepskwalificaties gepresenteerd en de aansluiting 
van het beroepsonderwijs op de verschillende functieniveaus. Eventuele structurele tekorten 
van de beroepsbevolking kunnen door beleid en door immigratie worden opgevuld. Hiermee 
wordt de vraag beantwoordt of immigratie de tekorten op de arbeidsmarkt structureel opvult.  
Het derde, niet onbelangrijke aspect van de arbeidsmarkt, dat van invloed is op de 
economische groei van Aruba, zijn de kosten van de arbeid. Door een analyse van de 
loonontwikkeling in alle op Aruba relevante sectoren wordt aangetoond of deze verantwoord 
is geweest. Duurzame economische ontwikkeling wordt alleen door verantwoorde 
loonontwikkeling gegarandeerd. 
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Hoofdstuk 2: Vraagkant arbeidsmarkt 

 
 
De werkgelegenheid en functieniveaus per branche leveren de nodige bouwstenen om tot 
een probleemanalyse van de arbeidsmarkt te komen. Ontwikkelingen binnen de kernactiviteit, 
zoals de toename van het aantal verblijfsaccommodaties in de hotelsector, hebben gevolgen 
voor de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Ten behoeve van de economische activiteiten 
per branche wordt de werkgelegenheid onderverdeeld in functieniveaus. Binnen elke 
bedrijfstak zijn hoge, midden en lage functies te onderscheiden, waarvoor een passende 
beroepsopleiding is vereist. Aan de hand van de indeling van de bedrijfskolom wordt het 
verband gelegd tussen de scholingsvraag.  
 
De Arubaanse economie wordt op basis van benodigde werkgelegenheid in een aantal 
hoofdbranches verdeeld, namelijk: de hotelsector, de bouw en nijverheid, evenals de 
commerciële en zakelijke dienstverlening. Het aandeel per sector in de totale Arubaanse 
beroepsbevolking wordt indicatief als volgt grafisch weergegeven. Dit onderdeel schets de 
vraag aan arbeid per sector in de Arubaanse economie. De jaarlijkse vraag binnen elke 
sector wordt bepaald aan de hand van arbeidsduur van 40 jaar. Dit betekent lineair een 
jaarlijks natuurlijk verloop van 2,50% en 0,25% door invaliditeit en overlijden; totaal 2,75% per 
jaar.  
  
Figuur 9: Hoofdbranches Arubaanse economie 
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De eenzijdigheid van de Arubaanse economie is te herkennen aan de arbeidsmarktverdeling. 
De werkgelegenheid wordt in 2006 geraamd op 46.000 personen. Ruim 15% hiervan is in de 
hotelsector

22
 werkzaam en ruim 16% in de groot- en kleinhandel. De zakelijke dienstverlening 

beslaat 16% van de arbeidsmarkt, terwijl 9% in de bouw werkzaam is. Ruim 8% van de 
arbeidsmarkt is echter werkzaam in de nijverheid, voornamelijk bestaande uit de metaalsector. 
Deze gegevens hebben betrekking op de werkgelegenheid in termen van voltijdse 
arbeidsplaatsen. De uitstralingseffecten van een toenemende toeristische activiteit is direct 
merkbaar in de vijf voornaamste sectoren van de Arubaanse economie. De aan de groeiende 
economie gepaard gaande bevolkingstoename door immigratie is eveneens het gevolg van 
toenemende economische activiteiten . 
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 Hotel en restaurant sector vormen 21% van de benodigde arbeid, waarvan hotelsector 15% en restaurant 6% 
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Figuur 10: Ontwikkeling werkgelegenheid per branche (2000-2007) 
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Tabel 15: Werkgelegenheid 2000-2007 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007**) 

Hotel- en restaurantsector 9073 8961 8644 8653 8871 9352 9222 9100 

waarvan hotelsector 6318 6154 6118 6336 6459 6709 6930 7029 

Bouw en nijverheid 6765 6080 5798 6251 6546 6873 8152 8483 

Commerciële dienstverlening 7399 7597 7459 7429 7427 7589 7557 7550 

Zakelijke dienstverlening 6518 6345 6582 6932 6762 6915 7320 7625 

Collectieve sector*) 6970 7021 7433 7958 8195 8515 8176 8114 

Overige 5395 5023 4874 5018 5260 5486 5775 5985 

Totaal  42118 41026 40789 42237 43060 44729 46203 46857 

*) overheid, onderwijs, gezondheidszorg en culturele instellingen 
**) Voorlopig 
Bron: CBS 

 
2.1 Hotelsector 
In het kader van de eenzijdigheid van de Arubaanse economie is het niet overbodig te 
noemen dat de meerderheid van de Arubaanse arbeidsmarkt in de toeristische sector 
werkzaam is. De toeristische sector is de verzamelnaam voor de in het toerisme direct en 
indirect betrokken sectoren, waarbij de hotelsector de voornaamste branche is. De 
hotelsector is dat onderdeel van het toerisme die zich richt op het verzorgen van 
verblijfsaccommodaties en het leveren van aanverwante diensten aan betalende gasten. De 
opkomende condominiumbouw op het eiland kan vergeleken worden met de bouw van privé 
woningen met alle faciliteiten en comfort van een hotel. Afhankelijk van het luxeniveau zijn 
sommige condomiumeenheden met alle voorzieningen van een meersterrenhotel 
beschikbaar. Condominiumeenheden worden niet tot de reguliere verblijfsaccommodaties 
gerekend. 
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Werkgelegenheid 
De primaire werkgelegenheid in de toeristische sector wordt aan het aantal 
verblijfsaccommodaties gerelateerd. Het aantal verblijfsaccommodaties is indicatief voor de 
richting van de huidige economische kernactiviteit, het toerisme. De intensivering van deze 
economische kernactiviteit weerspiegelt zich in het toenemende aantal 
verblijfsaccommodaties. Om het directe beslag van de huidige economische kernactiviteit op 
de arbeidsmarkt te tonen, is het noodzakelijk het aantal werknemers in het totale aantal 
verblijfsaccommodaties na te gaan. Hiermee wordt het verband gelegd tussen de capaciteit in 
termen van verblijfsaccommodaties. De groei van het aantal arbeidsplaatsen in de hotelsector 
loopt echter niet parallel met de groei in het aantal verblijfsaccommodaties. Ondanks de groei 
in het aantal verblijfsaccommodaties en daarom van de werkgelegenheid in de hotelsector, 
neemt het aantal arbeidsplaatsen per verblijfsaccommodatie af. Hotels met tenminste 275 
kamers zijn meer arbeidsintensief dan hotels met minder dan 275 kamers. In de eerste 
categorie zijn per verblijfsaccommodatie 1.2 werknemers nodig, terwijl in de tweede categorie 
0.9 werknemers per verblijfsaccommodatie nodig zijn.
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Functieniveaus 
Conform de door het CBS gehanteerde internationale maatstaven zijn binnen de hotelsector 
drie functieniveaus te onderscheiden, namelijk: hoog, midden en laag. De functies op hoger 
niveau hebben betrekking op beleidsmakers, topmanagers en directeuren; de functies op 
midden niveau omvatten professionals op een specifiek terrein en de daarbij ondersteunende 
medewerkers. Administratieve medewerkers, hoveniers, werknemers belast met het 
onderhoud van de gebouwen en bedieners van machines worden tot de functies van lager 
niveau gerekend. Aan deze lijst worden dienstverlenende werknemers toegevoegd. Hieronder 
worden de werknemers die het meest in contact zijn met de hotelgasten gerekend; zij 
completeren het visitekaatje van het hotel als bedrijf. Het betreft werknemers in de 
schoonmaak en het kameronderhoud, bedieningspersoneel, het keukenpersoneel, zij die 
werkzaam zijn in de beveiliging en overige medewerkers. Aan deze categorisering is een 
vierde functieclassificatie toegevoegd. De functies op het basale niveau vereisen routinaire 
vaardigheden die op de werkplaats worden verworven en kunnen vaak arbeidsintensief zijn.  
Uit de onderstaande grafische weergave kan worden opgemerkt dat een overgrote 
meerderheid van de werknemers in de hotelsector functies van een laag en basaal niveau 
bekleden, terwijl de resterende arbeidsplaatsen door de midden en hogere functies op min of 
meer gelijke basis worden vervuld. Bekleders van lagere of basale functies zijn niet het hele 
jaar door werkzaam. Afhankelijk van de hotelbezetting in het hoog- en laag toeristenseizoen 
kunnen ze als parttimers worden ingeschakeld. Het CBS beaamt deze dynamiek in de 
rapportage over de ontwikkelingen in de hotelsector.
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 Voor de juiste verhoudingen zijn de 

arbeidskrachten naar volledige arbeidsplaatsen gestandaardiseerd. 
 
Figuur 11: Functiebezetting Hotelsector 
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Naast het indelen van de bedrijfskolom per functie is het noodzakelijk om de aanwezige 
verblijfaccommodaties te categoriseren. Binnen de verzamelnaam verblijfsaccommodaties 
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bestaan verschillende gradaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hotels met tenminste 
275 kamers, hotels met minder dan 275 kamers, time-share hotels, en appartementen. 
Appartementencomplexen bestemd voor toeristische verblijfsaccommodatie zijn minder 
arbeidsintensief dan de reguliere verblijfhotels. Binnen de hotelsector is ook onderscheid te 
maken tussen verblijfhotels, all-inclusive hotels en time-share hotels. Hoewel het 
sterrensysteem een officieuze categorisatie van verblijfsaccommodaties is, voornamelijk 
gericht op marketing- en verkoopstrategieën, geeft het wel een indicatie van het luxeniveau 
en de hieraan gerelateerde arbeidsintensiviteit. Voor Aruba kunnen hotels met 275 kamers of 
meer, met uitzondering van time-share hotels, tot het hogere luxeniveau worden gerekend. 
De achterliggende gedachte achter deze categorisering is dat een 5-sterren hotel meer 
arbeidsplaatsen per verblijfsaccommodatie nodig heeft dan de goedkopere 3-sterren hotels.  
 
Tabel 15: Indicatie werkgelegenheid hotelsector per functieniveau 
Functie Totaal  Hoge functies Midden functies Lage functies Basale functies 

Totaal 7029 562 492 4217 1757 

275+ kamers  3514 141 123 1054 439 

275- kamers 1054 13 11 95 40 

Time Share  2109 51 44 380 158 

Appartementen e.o. 351 1 1 11 4 
Bron: CBS 

 
De bovenstaande tabel geeft een weergave van de bedrijfskolom uitgewerkt per soort 
verblijfsaccommodatie. Het luxeniveau van de verblijfsaccommodaties is eveneens aan het 
aantal werknemers per hotel gerelateerd. Een 5-sterrenhotel, dat meer faciliteiten aanbiedt 
dan een 3-sterrenhotel of appartementencomplex, heeft meer werknemers in dienst. Uit de 
tabel valt af te lezen dat 50% van de hotelwerknemers in dienst is bij hotels met tenminste 
275 hotelkamers. Hotels met minder dan 275 hotelkamers en appartementencomplexen 
bestemd als toeristische verblijfsaccommodatie, zijn het minst arbeidsintensief.  
 
Jaarlijkse vraag 
Bij een werkgelegenheid van rond de 7000 personen is de jaarlijkse vraag in de hotelsector 
ruim 190 personen. De helft van deze jaarlijkse vraag komt van de hotels met tenminste 275 
kamer. De overige vacatures ontstaan in de hotels met minder dan 275 kamer, time share 
resorts en appartementen. De lage en basale functies binnen de hotelsector veroorzaken de 
meeste vacatures. Van de 190 jaarlijkse benodigde werknemers, bekleden ruim 160 lage en 
basale functies. De jaarlijkse vraag aan hoge en middenfuncties binnen de hotelsector 
bedraagt echter rond de 30 personen.  
 
Tabel 16: Jaarlijkse vraag hotelsector per functieniveau 
Functie Totaal Hoge functies Midden functies Lage functies Basale functies 

Totaal 193 15 14 116 48 

275+ kamers  97 8 7 58 24 

275- kamers 29 2 2 17 7 

Time Share  58 5 4 35 14 

Appartementen e.o. 10 1 1 6 2 
 

2.2 Bouw en nijverheid 
De bouwsector is eveneens een belangrijke economische activiteit direct gerelateerd aan de 
eerste economische kernactiviteit. De uitstralingseffecten van de investeringen in de 
hotelsector leiden tot primaire werkgelegenheid in de bouwsector. Het overheidsbeleid in het 
kader van de economische kernactiviteit is van invloed op de ontwikkelingen in de 
bouwsector. Binnen de bouwsector zijn twee categorieën bouwbedrijven te onderscheiden.  
Als eerste worden bouwbedrijven onderscheiden die zich voornamelijk op de lokale 
kleinschalige huizenbouw concentreren. De tweede categorie levert grootschalige 
bouwwerken ten behoeve van het toerisme en de hotelsector. Hierbij is meer specialistische 
kennis vereist. Deze bouwwerken omvatten hotels, winkelcentra en 
amusementsgelegenheden die voornamelijk op de kernactiviteit van de Arubaanse economie 
zijn toegespitst.  
Bouwwerken ten behoeve van de hotelsector zijn grootschaliger en arbeidsintensiever dan de 
incidentele bouw ten behoeve van de huizenmarkt. De bouw van nieuwe hotels zal tijdelijk de 
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vraag naar arbeidskrachten in de bouwsector doen toenemen, terwijl de huizenbouw een 
meer regulier karakter heeft en minder arbeidsintensief is. Het is volgens het CBS niet 
mogelijk nauwkeurig aan te geven hoe elastisch de arbeidsmarkt in de bouwsector is.
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 Met 

andere woorden dient te worden nagegaan hoe de arbeidsmarkt in de bouwsector reageert 
op een toenemende vraag aan arbeid of hoe de huidige arbeidsmarkt op de toekomstige 
vraag naar arbeidskrachten zal reageren. Het aantal voltijdse arbeidsplaatsen in de bouw 
betreft beiden categorieën bouwbedrijven.  
 
Werkgelegenheid 
In principe is de werkgelegenheid binnen de bouwsector zeer dynamisch: grootschalige 
projecten zijn weliswaar arbeidsintensief, maar komen in mindere mate voor. De 
arbeidselasticiteit bij de bouw van een nieuw hotel is enerzijds afhankelijk van de overige 
bouwprojecten en anderzijds van de tijdspannen waarin deze plaatsvinden.
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 Hoewel 

ontwikkelingen in de constructiesector direct bepaald worden door de economische 
conjunctuur en de investeringen, kan arbeidselasticiteit anderzijds door de heersende 
werkloosheid worden bepaald. Omdat deze zeer gering is en daarvan geen toename wordt 
verwacht, kunnen de tekorten niet uitsluitend daarmee worden opgevuld. Wanneer geen 
beroep op de lokale arbeidsmarkt kan worden gedaan, wordt op import van buitenlandse 
arbeidskrachten overgegaan.  
 
In de periode 2001-2007 is de arbeidsmarkt in de bouwsector minimaal gegroeid. Het 
aandeel van de bouwsector binnen de beroepsbevolking is op 0.1 procentpunt na 
onveranderd gebleven. De bouwsector heeft zich echter op een andere manier ontwikkeld. 
Begin jaren 1990 bestond de arbeidsmarkt van de bouwsector voor minder dan de helft uit 
lokale arbeiders; het tekort werd door werkimmigratie opgevuld. De verdeling naar land van 
geboorte maakt duidelijk dat deze netto groeicijfers bepaalde trends buiten het zicht houden. 
Het aantal op Aruba geboren personen dat werkzaam is in de bouw is aanzienlijk afgenomen. 
Daartegenover staat dat relatief en absoluut gezien het aantal bouwvakkers uit een 
ontwikkelingsland fors is toegenomen.
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De nijverheidsector bestond in 2003 uit 155 ondernemingen, met de metaalbranche als 
voornaamste bedrijfstak. Deze sector is qua bezetting en werkgelegenheid direct aan de 
bouwsector gerelateerd. Andere belangrijke bedrijfstakken in de nijverheidsector zijn de 
vervaardiging van voedsel- en drinkwaren, drukkerij, houtbewerking, geluid- en beeld 
registratie. De algemene nijverheid toont op vele punten overeenkomsten met de bouwsector. 
Beide sectoren zijn op een of andere manier vormen van nijverheid, waarbij de metaalsector 
het materiaal levert voor de bouwsector.  
 
Tabel 17: Nijverheid 
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Functieniveaus 

Naar aanleiding van de door het CBS gehanteerde internationale maatstaven is uit de 
onderstaande tabel te herleiden dat bijna 90% van de beroepsbevolking, werkzaam in de 
bouwsector, lage en basale functies bekleden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
bouwsector zeer arbeidsintensief is, terwijl de hogere functies veel verantwoordelijkheid met 
zich meebrengen. Evenals in de hotelsector het geval is, constateerde het CBS dat de banen 
waaraan hogere kwaliteitseisen worden gesteld voornamelijk door de lokale arbeidsmarkt 
wordt uitgevoerd. 
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De tekorten binnen deze arbeidsmarkt ontstaan voornamelijk in de lagere functies, die door 
buitenlandse arbeidskrachten worden ingevuld. Voor het bekleden van hogere functies is een 
hoger opleidingsniveau vereist. In de bouwsector moet men denken aan kennis op het gebied 
van de bouwkunde en architectuur op academisch niveau. De midden functies worden 
bekleed door personen met een middelbaar opleidingsniveau. Midden functies omvatten 
specialistische vaardigheden en vakkennis op het gebied van de nijverheid. Midden functies 
betreffen beroepen zoals timmerlieden, schilders en stukadoors. Uit de onderstaande tabel is 
in absolute termen af te leiden dat de overgrote meerderheid werknemers in deze sector lage 
en basale functies bekleden.  
 
Jaarlijkse vraag 
Bij een werkgelegenheid van rond de 8000 werkzaam in de bouwsector en de nijverheid 
ontstaat door natuurlijk verloop een jaarlijkse vraag van 220 personen. De lage en basale 
functies binnen de bouwsector en de nijverheid eisen het meeste van het jaarlijkse vraag aan 
arbeid. Van de ruim 220 jaarlijkse benodigde werknemers, bekleden een kleine 200 
werknemers lage en basale functies. De jaarlijkse vraag aan hoge en middenfuncties binnen 
deze twee sectoren bedraagt echter rond de 25 personen.  

 
2.3 Commerciële dienstverlening 
Onder commerciële dienstverlening wordt verstaan het geheel van commerciële 
ondernemingen die deelnemen aan de groot- en detailhandel. Onder groothandel worden die 
importeurs en exporteurs gerekend die goederen aan andere ondernemers verhandelen voor 
niet-consumptieve doeleinden. De detailhandel op Aruba omvat het geheel aan winkels die 
deze fysieke goederen aan de consument verhandelt voor persoonlijk gebruik. De 
detailhandel is de meest dynamische branche binnen deze sector. Nieuwe bedrijven en 
nieuwe vormen van detailhandel ontstaan steeds weer en vele bestaande bedrijven groeien, 
terwijl andere winkels soms door faillissement of slechte vooruitzichten moeten sluiten. 
Sommige winkels breiden uit op de locatie waar zij zijn gevestigd, terwijl andere verhuizen 
naar een nieuwe locatie om daar op een grotere schaal verder te gaan.
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 De ontwikkelingen 

binnen de commerciële sector zijn ondergeschikt aan het gedrag van de consumenten. De 
lokale afzetmarkt van de commerciële sector bestaat uit zowel lokale als buitenlandse klanten. 
De laatste groep is van essentieel belang, omdat gezien de Arubaanse economie niet louter 
op binnenlandse consumptie draaiende kan worden gehouden.  
 
Werkgelegenheid 
De commerciële sector is de op een na grootste sector van de Arubaanse economie. Van de 
46,000 personen die deel uitmaken van de beroepsbevolking, werken gemiddeld 7500 in de 
commerciële sector. De ontwikkelingen binnen de commerciële sector naar aanleiding van 
het consumentengedrag is direct gerelateerd aan de groei van de werkgelegenheid binnen de 
commerciële sector. De dynamiek binnen deze sector vormt echter een risicofactor dat mede 
door de hotelsector wordt beïnvloed. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
Nijverheid van Aruba telde in 2007 ruim 15,000 ondernemingen. Hierin staan naast 
ondernemingen van lokaal eigendom en lokaal vermogen ook ondernemingen van 
buitenlands eigendom ingeschreven, waarbij het vermogen uiteindelijk afvloeit naar het 
buitenland.  
De ontwikkeling van de groei van de werkgelegenheid in de hotelsector heeft mede door 
schaaleffecten gevolgen gehad voor de groei van de werkgelegenheid in de rest van de 
economie. Na 2004 neemt de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de groot- en 
kleinhandelsector toe.  

                                                 
28

 Id. 27 
29
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Conform de door het CBS gehanteerde internationale maatstaven voor de categorisering van 
ondernemingen naar het aantal werknemers worden de ondernemingen in klein-, midden- en 
grootbedrijf onderscheiden. Kleine ondernemingen hebben minder dan 10 voltijdse 
werknemers in dienst; middelbare ondernemingen 10 tot 50 voltijdse werknemers; terwijl 
grote ondernemingen meer dan 50 voltijdse werknemers in dienst hebben. De werknemers in 
de hotelsector zijn niet in de onderstaande cijfers meegenomen. 
Uit de onderstaande tabel is af te leiden dat bij 80% de groot- en kleinhandel op Aruba 
voornamelijk door kleine bedrijven wordt gevormd. Hoewel deze gegevens van de 
Bedrijventelling 2003 zijn, is met grote zekerheid aan te nemen dat verhoudingsgewijs de 
groot- en kleinhandel bijna onveranderd is gebleven. 
 
Tabel 18: Aantal bedrijven op grootte 

 
Bron: CBS 

 
Jaarlijkse vraag 
Bij een werkgelegenheid van rond de 7500 personen is de jaarlijkse vraag bij de groot- en 
kleinhandelsector ruim 205 personen.  
 
2.4 Zakelijke dienstverlening 
Evenals de hotel-, bouw- en commerciële sector hebben de sectoren van de zakelijke 
dienstverlening en de nijverheid, mede door uitstralingseffecten van de economische 
kernactiviteit, een groei meegemaakt. De zakelijke dienstverlening omvat activiteiten in 
onroerend goed, de verhuur van machines, apparatuur, persoonlijke en huishoudelijke 
goederen, computergerelateerde activiteiten, research and development en overige zakelijke 
activiteiten. Ten behoeve hiervan worden het bankwezen en financiële bemiddeling eveneens 
tot de zakelijke dienstverlening gerekend.  
 
De Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV) 
Zakelijke activiteiten zijn veelomvattend, terwijl de inbreng in de Arubaanse economie niet gerelateerd is aan het 
aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfskolommen. Een goed voorbeeld hiervan is de in 1988 ontworpen 
ondernemingsvorm: de Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV). De onderliggende gedachte achter het in leven 
roepen van een dergelijke ondernemingsvorm is geweest om de zogenaamde offshore activiteiten te bevorderen. 
Een offshore onderneming is een onderneming die niet in het handelsverkeer van het land van oprichting 
meedoet. Offshore bedrijven hebben vaak een negatieve connotatie omdat deze vaak door landen waar een 
streng belastingregime ontbreekt worden bevorderd. Echter zijn niet alle offshore ondernemingen AVV’s.  
 
AVV’s nemen geen deel aan het Arubaanse economische en financiële verkeer en is derhalve niet 
belastingplichtig bij de Arubaanse fiscus. In plaats een winst- of omzetbelasting draagt het AVV een jaarlijks vast 
bedrag aan het Land Aruba af. AVV’s zijn wel rechtspersonen, maar het is onjuist te stellen dat deze 
ondernemingen volledig van de Arubaanse wet- en regelgeving zijn vrijgesteld. Evenals Naamloze 
Vennootschappen (NV’s) zijn de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk voor handelingen van de AVV. De 
AVV financierings-, beleggings-, handels-, en toezichthoudende activiteiten verrichten

30
. Hiermee kan de 

onderneming in het buitenland gelegen onroerend goed houden. Doordat AVV’s uitsluitend is bedoeld voor 
personen die niet op Aruba zijn ingeschreven, is sprake van buitenlands vermogen dat gedeeltelijk op het eiland 
achterblijft.  
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In haar jaarverslag 2006 geeft de Centrale Bank van Aruba aan dat de economische 
expansie door toegenomen bouw- en investeringsactiviteiten, voornamelijk in de hotel- en 
onroerendgoedsector, werd aangedreven.

31
 Weliswaar is de zakelijke dienstverlening niet de 

sector met de meeste werkgelegenheid, maar ontwikkelingen in deze sector zijn direct 
gekoppeld aan de economische groei van het land. Dit verschijnsel wordt in de jaarverslagen 
van de CBA ook bevestigd. Elke schommeling in de groei wordt direct in het BBP 
waargenomen. De gemiddelde lonen in de zakelijke dienstverlening steken boven de 
gemiddelde lonen in de andere sectoren uit. Evenals in de commerciële sector is het 
onderscheid tussen ondernemingen op basis van personeelsomvang, in de zakelijke sector 
van toepassing. Bij bepaalde branches die zakelijke diensten verlenen, blijft het vermogen op 
het eiland. 
 
In 2003 bestond de sector zakelijke dienstverlening uit bijna 500 ondernemingen.
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Accounting, juridische, bouwkundige en adviesbranches vormen bijna 50% van het totale 
aantal ondernemingen die tot de zakelijke sector gerekend. De overgrote meerderheid van de 
werknemers functies van hoger en middenhoger niveau bekleden. In deze sector bestaan 
functies op hoger niveau uit juristen, architecten, topmanagers en directeuren. De functies op 
midden niveau omvatten professionals op een specifiek terrein en de daarbij ondersteunende 
medewerkers. De lagere functieniveaus binnen deze sector hebben voornamelijk betrekking 
tot administratieve medewerkers.  
 
Jaarlijkse vraag 
Bij een werkgelegenheid van rond de 7500 personen zijn de jaarlijkse vacatures in de 
zakelijke diensverlening en het bankwezen ruim 205 plaatsen. De hoge en middenfuncties 
eisen het meeste van het jaarlijkse vraag aan arbeid. Van de ruim 205 jaarlijkse benodigde 
werknemers, bekleden een overgrote meerderheid functie op het hoge en middenniveau. De 
jaarlijkse vraag voor lage en basale functies in deze sector is gering.  
 
2.5 Collectieve sector 
Vanwege de grote diversiteit aan functies en beroepen in de overheidsdienst, het onderwijs, 
de gezondheidszorg en de sociale en culturele instellingen, vraagt de werkgelegenheid in de 
collectieve sector een afzonderlijke studie. In de afzonderlijke sectoren wordt hier naar 
gekeken. Zo is de overheid bezig met een kerntakenanalyse en staat de gezondheidszorg 
onder druk van de hoge kosten. Ook het onderwijs staat onder een maatschappelijke druk 
over de kwaliteit. Deze signaleren duiden op een verandering die het niet zinvol maken de 
bestaande werkgelegenheid en functies in kaart te brengen.  
Bij een werkgelegenheid van rond de 8000 personen wordt in deze studie volstaan met de 
aanname van een jaarlijkse vraag in deze sectoren van 220 personen. De verdeling over de 
functieniveaus is als volgt. De vraag naar lage functieniveaus en functies in het middenkader 
elk voor 100 werknemers bedraagt. De vraag voor het bekleden van hoge functieniveaus 
omvat 20 personen.  
 

2.6 Bevindingen 
De jaarlijkse vraag op de Arubaanse arbeidsmarkt in onderscheiden sectoren blijft stabiel. De 
jaarlijkse vraag gaat echter uit van de basisvariant die na 2010 geen volume groei in het 
aantal verblijfsaccommodaties kent. In de basisvariant ontwikkelt de vraag naar arbeid zich 
geleidelijk in de verschillende sectoren. De vraag bestaat voor 67% uit lage functies, voor 
23% uit functies in het middenkader en voor bijna 10% uit functie op hoger niveau. 
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Tabel 19: Vraagkant arbeidsmarkt basisvariant 

Jaar 2006 2011 2016 2021 

Benodigde arbeid  46203 49290 50540 51790 

Vraag naar arbeid     

Hotelsector 193 212 222 231 

Bouw en nijverheid 224 241 247 252 

Commerciële dienstverlening 208 223 229 234 

Zakelijke dienstverlening 200 215 221 225 

Collectieve sector 220 222 225 229 

Overig 225 242 248 253 

Totaal  1271 1355 1390 1424 

Naar functieniveau     

Laag  848 904 928 950 

Midden  298 318 326 334 

Hoger 124 132 136 139 

 
2.7  Scenario’s en werkgelegenheid  
Het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere sector is gemiddeld 5 voor elke 
verblijfsaccommodatie, zoals weergegeven in tabel 6 in Hoofdstuk 1. Voor de uitbreiding van 
het aantal verblijfsaccommodaties wordt een lager werkgelegenheidsgetal genomen. Naar 
analogie van het onderscheid tussen vaste en variabele kosten, heeft de uitbreiding van het 
aantal arbeidsplaatsen gepaard gaande met de uitbreiding van het aantal 
verblijfsaccommodaties alleen betrekking op de arbeid die rechtstreeks met de productie 
verbonden is. De beschikbare beroepsbevolking kan worden afgezet tegen de gewenste 
hotelcapaciteit. Volstaan kan worden met 2,5 directe en indirecte arbeidsplaatsen per 
verblijfsaccommodatie.
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 Door een forse toename sinds 2003 en daarom een overcapaciteit 

in de collectieve sector wordt het aantal arbeidsplaatsen in deze sector vrijwel gelijk 
gehouden.  
 
Tabel 20: Ontwikkeling Hotelcapaciteit en werkgelegenheid 2021 

Jaar 2007 2011 2016 2021 

Hotelcapaciteit hotels 
werkge- 

legenheid 
Hotels 

werkge-
legenheid 

hotels 
werkge-

legenheid  
Hotels 

werkge-
legenheid  

Basisvariant 8027 46857 9000 49290 9500 50540 10000 51790 

Plusvariant  8027 46857 9000 49290 11000 54290 12500 58040 

Middenvariant 8027 46857 10000 51790 12500 58040 15000 64290 

Hoge variant 8027 46857 11000 54290 15000 64290 20000 76790 

 

De drie toekomstscenario’s voor 2020 wat betreft het aantal verblijfsaccommodaties is 
gebaseerd op een basisvariant die na 2010 geen groei meer kent. 
De plusvariant kent een uitbreiding in het aantal verblijfsaccommodaties tot 12500 en toont 
een werkgelegenheid van 58000.  
De middenvariant gaat uit van de bij het CBS bekende plannen voor uitbreiding van hotels en 
time-shares waarbij het effect van het in 2005 opgeheven moratorium op de bouw van 
verblijfsaccommodaties doorloopt. Deze variant komt uit op 15000 verblijfsaccommodaties en 
een werkgelegenheid van 65000.  
De hoge variant gaat uit van 20000 verblijfsaccommodaties en een werkgelegenheid van 
77000. Dit aantal is gebaseerd op een ongewijzigd beleid waar de bouw van 
verblijfsaccommodaties in vijfjarige intervallen, met uitzondering van 2000-2004, een groei 
van 30% kan hebben. 
 
De actieve beroepsbevolking in 2006 bedroeg ruim 46000 personen. In de basisvariant 
komen 2000 verblijfsaccommodaties in de periode 2006-2021 erbij. De toename van de 
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actieve beroepsbevolking bedraagt 6000 arbeidsplaatsen. In de plusvariant zal de 
werkgelegenheid met 12000 arbeidsplaatsen gaan toenemen 
In de midden- en hoge variant groeit de werkgelegenheid met 18000 respectievelijk 30000 
arbeidsplaatsen na 2020. De midden- en hoge variant leggen de meeste druk op de 
arbeidsmarkt op korte en lange termijn en lijken op een kopie van het verleden. 
 



    33 

Hoofdstuk 3: Aanbodkant arbeidmarkt 

 
 
Particuliere investeringen en een goed werkende arbeidsmarkt ten behoeve van de 
economische ontwikkeling van Aruba dient tot reële economische groei te leiden. 
Economische groei komt tot stand als de productiviteit door meer kennis met een hogere 
toegevoegde waarde of minder arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd. Productiviteitstijging is 
alleen mogelijk indien de bevolkingsgroei de economische groei niet overschrijdt. Door het 
lokale beroepsonderwijs op de vraagkant van de arbeidsmarkt te laten aansluiten, kunnen 
kennis- en arbeidstekorten door selectieve werkimmigratie, dit wil zeggen gericht op de 
onvervulbare vraag, worden opgevuld en stijgt de arbeidsproductiviteit.  
Hiermee wordt de kwaliteit van het economische product Aruba tenminste in stand gehouden. 
Dit vormt de basis voor de beantwoording van de vraag hoe de kernactiviteit toerisme in 
stand kan blijven en door nevenactiviteiten verbreed kan worden of gediversifieerd binnen de 
kaders gesteld van een toekomstig aanbod van het beroepsonderwijs en omvang van de 
beroepsbevolking.  
 

3.1 Beroepsbevolking 
De economische ontwikkelingen is aan de groei van de bevolking gerelateerd. De 
beroepsbevolking vormt de stuwende kracht achter de economische groei. De intensivering 
van economische activiteiten met als doel meer toeristen naar de eilanden te trekken, ging 
gepaard met een stijgende vraag naar arbeid waaraan de lokale arbeidsmarkt niet kon 
voldoen. De stroom immigranten kwam opgang toen in de jaren ’90 het toerisme zo sterk 
groeide dat de lokale arbeidsmarkt het niet meer kon bijbenen. Werkmigranten zijn vaak laag- 
of ongeschoold en krijgen de voorkeur van werkgevers voor het verrichten van functies op 
laag en basaal niveau. De werkloosheid in 2006 is met 6,9% weliswaar niet hoog, maar dus 
wel aanwezig. Aan de lage uitkeringen op de eilanden kan het percentage niet-werkenden 
niet liggen, die voldoende prikkels geven om te gaan werken. Tegelijkertijd zijn echter ze voor 
sommige niet-werkenden ook een stimulans om naar Nederland te emigreren.  
 
Het CBS erkent het bestaan van een nauwe relatie tussen opleidingsniveau en 
arbeidsmarktparticipatie. Het percentage beroepsbevolking binnen de beroepsgeschikte 
bevolking neemt gestaag toe naarmate de scholingsgraad toeneemt.
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 Volgens het CBS kent 

het aandeel werkenden binnen de beroepsgeschikte bevolking, het 
werkgelegenheidspercentage, een soortgelijk verloop. Dit wijst eveneens op een niet al te 
hoog werkloosheidspercentage. Het jaarlijkse lokale aanbod uit de actieve beroepsbevolking 
voor het bekleden van functies in het middenkader is rond de 50 personen, want 3 op de 10 
geslaagden van het middelbaar beroepsonderwijs betreden de arbeidsmarkt. Het jaarlijkse 
lokale aanbod die een hoog functieniveau kunnen bekleden is onbekend, maar bestaat 
voornamelijk uit het buitenland remigrerende Arubaanse studenten. Het jaarlijkse aanbod dat 
een laag of basaal functieniveau bekleedt bestaat deels uit niet-actieven in de 
beroepsbevolking die geen lager beroepsonderwijs hebben genoten. Dit aantal is te 
verwaarlozen. 
 
3.2  Immigratie 
Om een duidelijker beeld van de arbeidsmarkt op Aruba te krijgen, is het noodzakelijk om 
nader in te gaan op de migratiestromen van de laatste jaren. Tegelijk moet daarbij 
aangetekend worden dat migratie altijd al een centrale rol in de geschiedenis van het 
Caribisch gebied heeft gespeeld en dat de immigratiestromen door de tijd heen steeds 
hebben gefluctueerd.
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De samenstelling van de migratiecijfers is van wezenlijk belang voor 

de verklaring van de migratiestroom van en naar Aruba. De belangrijkste redenen voor 
migratie zijn arbeid, studie en gezin. Het motief om te migreren hangt sterk samen met het 
geboorteland van de migranten. Diegenen die op de Nederlandse Antillen of Aruba geboren 
zijn, emigreren vooral vanwege arbeid en studie. Gezinsvorming en gezinshereniging zijn de 
voornaamste motieven voor immigratie voor hen die in Latijns-Amerika zijn geboren.
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Gemeenschappen met een zeer klein bevolkingsaantal zijn erg gevoelig voor demografische 
veranderingen. Het aantal immigranten naar Aruba is in de periode 2002-2004 behoorlijk 
toegenomen. Door een strenger overheidsbeleid in het kader van de toelating en 
administratie van vreemdelingen is het aantal immigranten op Aruba echter vanaf 2006 
drastisch afgenomen. Dit blijkt vooral uit de cijfers van het aantal immigranten uit de 
ontwikkelingslanden in de regio, met uitzondering van de Nederlandse Antillen. Deze 
immigranten bekleden lage en basale functies in de voornaamste sectoren van de economie. 
De verbetering van het investeringsklimaat na 11 september 2001 en de toename van 
buitenlandse particuliere investeringen op de eilanden, waardoor de vraag naar arbeid steeg, 
zou aan deze toename ten grondslag kunnen liggen. Maar ook de bouw van nieuwe hotels en 
de uitbreidende woningmarkt op Aruba zijn verklarende factoren. Dan stabiliseert de 
economische groei zich ondanks het opgeheven moratorium op de bouw van 
verblijfsaccommodaties in 2005. De grootste groep emigranten is voornamelijk Arubaanse 
jongeren, die voor studiedoeleinden jaarlijks de overtocht naar Nederland maken. Deze 
emigranten blijven weg gedurende de duur van hun studie of keren niet meer terug. De 
remigratie van Arubanen is in de afgelopen jaren geleidelijk aan toegenomen, maar omvatten 
voornamelijk studenten die na afloop van hun studie weer terugkeren en gaan deel uitmaken 
de beroepsbevolking. 
 
Tabel 21: Migratiecijfers Aruba 

Jaar  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
37

 
Immigratie        

Aruba/ Nederlandse Antillen
38

 971 937 1055 1313 1255 930 638 
Nederland 465 464 539 684 817 629 465 
Colombia 884 799 825 688 618 232 n/a 
Venezuela 215 173 197 207 183 109 n/a 

Dominicaanse Republiek 120 68 57 110 155 95 n/a 
Overige 731 713 779 856 728 369 839 

Totaal 3386 3154 3452 3858 3756 2364 2157 

Emigratie        
Aruba/Nederlandse Antillen 1467 1512 1115 801 677 823 921 

Nederland 449 434 406 409 425 513 455 
Colombia 140 169 108 90 81 87 n/a 
Venezuela 77 51 44 33 43 38 n/a 

Dominicaanse Republiek 110 110 71 57 44 37 n/a 
Overige 359 261 327 259 199 219 463 

Totaal 2602 2537 2071 1649 1469 1717 1839 

Netto Migratie 784 617 1471 2209 2287 647 318 

Bron: CBS (2003, 2006, 2007) 

 
De leeftijd en de verblijfsduur van de verschillende groepen van de immigranten is van 
invloed op de economische groei van het eiland, het onderwijs en het stelsel van sociale 
zekerheid. De participatiegraad van de beroepsbevolking is gemiddeld 70%. Uit de prognoses 
van de SER
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 blijkt dat de werkzame bevolking, of beroepsbevolking, zal afnemen en dus tot 

een gedwongen inkrimping van de economie zal leiden. Volgens de SER is de absolute 
daling van de beroepsbevolking, en daarmee het aanbod van arbeid, het gevolg van de 
uitstroom van werkimmigranten die zich na 1986 op Aruba hebben gevestigd. Deze na groep 
werkimmigranten hebben ondertussen echter kinderen op Aruba voortgebracht, die inmiddels 
de volwassen leeftijd hebben bereikt, en tot de beroepsbevolking moeten worden gerekend. 
 
Hoewel het aantal immigranten uit ontwikkelingslanden in de regio aan banden is gelegd, 
vormt deze de grootste groep. De groep werkimmigranten is vaak laaggeschoold en worden 
toegelaten om de tekorten op de arbeidsmarkt te vullen. Deze groep werkimmigranten vervult 
functies op het lage en basale niveau. De meeste Arubanen die remigreren na afronding van 
hun verblijf in het buitenland voor o.a. studiedoeleinden vervullen vaker functies in het hoge 
en middenkader.
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3.3 Bevolking  
De CBS bevolkingsprognoses op basis van 2003 gaan in het middenscenario uit van 143.377 
inwoners in 2023. Het lage en hoge scenario komen uit op 123.542 resp. 166.992 inwoners. 
Tussen 2003 en 2008 is de bevolking met 6000 inwoner meer toegenomen dan het CBS in 
het middenscenario voorzag. Het is duidelijk dat deze bevolkingsaantallen uitsluitend door 
immigratie tot stand kunnen komen.  
Uit de leeftijdsopbouw tot en met 2023, in beeld gebracht door het CBS in figuur 14 blijkt dat 
de groep van 60 jaar en ouder toeneemt.41 Dit is een gevolg van de eerste immigratie. In de 
piramide 2023 zit de vergrijzingpiek in de groep 50 - 60 jaar en neem het aantal ouderen 
tussen 2020 en 2030 sterk toe. De tweede immigratiegolf zit er onder en ontstaat als gevolg 
van het opheffen van het moratorium in 2005. Daarnaast is de laatste 20 jaar de Arubaanse 
bevolking blijven toegenomen. Dit verklaart dat aan de voet van de piramide 2023 het aantal 
geboorten niet zal afnemen. De onderste groepen tot 15 jaar blijven stabiel.  
 

Figure 12: Bevolkingspiramide 1960, 2006, 2023 

 
Bron: CBS (2007) 

 
Basisvariant 
Na 2015 zullen meer werkenden met pensioen gaan, dan tieners die de arbeidsmarkt 
betreden. De starters op de arbeidsmarkt en het natuurlijke verloop door pensionering is als 
volgt weergeven.  
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Figuur 13: Pensionado’s en starters 
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De bovenstaande grafiek toont de werkenden die jaarlijks 60 jaar worden en dus met 
pensioen gaan tegen de starters op de arbeidsmarkt in de periode 2000-2020. Het verschil is 
het tekort op de arbeidsmarkt dat door werkimmigratie wordt opgevuld. Het laatste is in de 
samenstelling van de functiebezetting in de drie sterkst gerelateerde sectoren van de 
economie, namelijk, hotel-, bouw- en nijverheidsector te merken. Het aantal starters dient 
echter te worden gecorrigeerd met het saldo van het aantal leden van de beroepsgeschikte 
bevolking die het beroepsonderwijs in binnen- en buitenland volgen en het aantal leden van 
de beroepsbevolking die zich na voltooiing van het beroepsonderwijs in binnen- en buitenland 
op de arbeidsmarkt gegaan. Gecorrigeerd voor het aantal jonge leden van de 
beroepsgeschikte bevolking, die het tertiair onderwijs op Aruba of in het buitenland vaan 
volgen, zal de grafische weergave van de starters veel lager liggen. De ontwikkeling van de 
beroepsbevolking is toereikend om in de vraagkant van de Arubaanse arbeidsmarkt te 
voorzien.  
 
3.4  Beschikbare beroepsbevolking 2021  
Het arbeidspotentieel in 2005 bedroeg 45.000 werkenden uit de leeftijdsgroep van 62.000 
tussen 16-59 jaar. Het werkloosheidspercentage bedroeg voor hetzelfde jaar 7%.42  
Op grond van dit arbeidsreserve is op korte termijn geen overspannen arbeidsmarkt met 
oplopende loonkosten te verwachten. Verder is de arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep 60 – 
64 jaar 28%. 43  Het ILO- rapport heeft de arbeidsparticipatie tussen 2002 en 2062 
geëxtrapoleerd. De uitkomsten liggen voor mannen binnen een bandbreedte van 73-74% en 
vrouwen op 59%-62%.

44  Als gevolg van divergerend overheidsbeleid wordt deelname van 
vrouwen bevorderd en zal arbeidsparticipatie daarom toenemen. Zolang het flexpensioen op 
Aruba tussen 60 en 65 jaar nog niet bestaat, vormt deze leeftijdsgroep een arbeidsreserve. 
Met het flexpensioen zijn werknemers in staat om zelf te bepalen wanneer zij tussen hun 60 
en 65 jarige leeftijd met pensioen gaan. Na 2015 komt deze nog te benutte arbeidsreserve 
beschikbaar. Dit is ook een gevolg van het feit dat veel werkimmigranten van 60 jaar en ouder 
met een gekorte AOV te maken zullen krijgen.  
 
Basisvariant 
In dit kader wordt uitgegaan van een beroepsbevolking met een leeftijd van 20 tot 60 jaar. 
Hiervan is 70% actief, 23% niet actief en 7% werkloos. Door beleid kan de participatiegraad in 
10 jaar toenemen tot 80%. Zo kan het beroepsonderwijs beter worden aangesloten op de 
vraagkant van de arbeidsmarkt, is een kinder- en schoolopvang voor iedereen mogelijk en zal 
een flexpensioen

45
 de uitreedleeftijd boven de 60 jaar brengen. Afhankelijk van de inhoud van 

de maatregelen is een voorlopige raming van een dergelijk beleid te maken.  
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 CBS (2000) 
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 ILO, The ILO Pension Model, Geneve (1997), in: FESCA (2004) 
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  AVP-Fesca: Een zeker pensioen voor iedereen; augustus 2004 
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Tabel 22: Ontwikkeling beroepsbevolking 2021 

Jaar 2007 2011 2016 2021 

Bevolking basisvariant 104.494 110.865 111.000 112.000 

Beroepsbevolking leeftijd 15+ 84.030 88692 88800 89600 

Beschikbare beroepsbevolking  52.771 54.102 51.948 51.072 

Levenslang leren*) 0 0 750 1500 

Kinderopvang voor iedereen *) 0 500 1500 2500 

Flexpensioen 60-65 *) 0 0 250 2500 

Beschikbare beroepsbevolking door nieuw beleid 52771 54602 54448 57572 

Bron: CBS (2006), Bevolkingsregister 
*) nieuw beleid 

 
De pensioenleeftijd in de AOV van 60 jaar geldt in vrijwel alle pensioenregelingen. Toch is de 
overheidspensioenregelingen pas in 2005 voor nieuwe deelnemers op 60 jaar gebracht, 
waardoor nog zeker 5000 deelnemers recht hebben om op 55 jarige leeftijd met pensioen te 
gaan. Overigens hebben twee van de drie werknemers in de particuliere sector geen 
pensioenregeling

46
, die de pensioenleeftijd in de praktijk flexibel maakt. Door overheidsbeleid 

kan de beroepsbevolking tot 2021 met 6500 additionele personen worden uitgebreid, bij een 
gering afnemende beroepsgeschikte bevolking 
 
De beschikbare beroepsbevolking is in volume toereikend om de arbeidsplaatsen in de  
basisvariant te kunnen bezetten. Met een geringe productiviteitsstijging is de beschikbare 
beroepsbevolking ook voldoende voor de plusvariant.  
 
3.5  Scenario’s en aanbodkant arbeidsmarkt 
Behalve voor de basisvariant met 10000 verblijfsaccommodaties is er bij de andere varianten 
een tekort aan beschikbare arbeidskrachten die alleen door arbeidsmigratie zijn op te vullen. 
De uitbreiding van het aantal verblijfsaccommodatie boven 12500 vereist een enorme 
toestroom migranten om de benodigde arbeidsplaatsen te vullen. Elk tekort op de 
beschikbare beroepsbevolking tot 2020 en de benodigde werkgelegenheid in de particuliere 
sector aan de hand van het aantal verblijfsaccommodaties, dient door immigratie worden 
opgevuld. Omdat het hier om relatief jonge immigranten zal gaan

47
, kan het kindertal op een 

half worden gesteld. De vraag rijst of de werkmigrant alleen of met partner komt. Beide 
categorieën werkmigranten zijn even groot.

48
 Indien de werkmigrant vergezeld van een 

partner naar Aruba komt, betreedt de laatste eveneens de arbeidsmarkt. Aan de hand van de 
migratiegegevens van het CBS, wordt het kindertal bij immigratie tot één kind per 2 
immigranten aangehouden. Dit leidt dan tot de volgende bevolkingsprognose.

49
  

 
Tabel 23: Bevolkingsprognose 2011-2021 

Jaar  2007 2011 2016 2021 

Variant hotels bevolking hotels bevolking hotels bevolking hotels bevolking 

Basisvariant 8027 104494 9000 110865 9500 111000 10000 112000 

Plusvariant  8027 104494 9000 110865 11000 115500 12500 120000 

Middenvariant 8027 104494 10000 112000 12500 120000 15000 130000 

Hoge variant  8027 104494 11000 115500 15000 130000 20000 150000 

 
De basisvariant met 10.000 verblijfsaccommodaties is in evenwicht met de beschikbare 
beroepsbevolking tot 2021. Een economie met een maximum aan 12500 
verblijfsaccommodaties is op termijn realiseerbaar door gewijzigd beleid, maar de bestaande 
capaciteit eerst optimaal wordt benut. Het laatste is voorwaarde om te komen tot een grotere 
arbeidsproductiviteit.  
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 SER: Naar een integraal en duurzaam pensioenstelsel op Aruba; maart 2004 
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 CBS, Double or Quits. A study on recent migration to Aruba 1993-2003. (2004): p. 36 
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 Toelichting: Eén werkmigrant bezet één arbeidsplaats. De helft van werkimmigranten heeft partner die 0,7 
arbeidplaats gaat bezetten. Als de partner mee komt heeft het gezin 1 kind. Een arbeidsplaats heeft dan 1,5 
immigrant nodig. 
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Een bevolkingstoename in de midden- en hoge variant tot 130000 en eventueel tot 150000 
op een eiland met respectievelijk 15000 en 20000 verblijfsaccommodaties vertaalt zich in het 
feit dat de lokale bevolking in een minderheidspositie verkeert. De bevolkingsdichtheid van 
Aruba van 575 inwoners per vierkante kilometer zal verder toenemen met als gevolg een 
verzwarend effect op de infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit.  
Een Aruba met 15000 of 20000 verblijfsaccommodaties is uitsluitend door massale immigratie 
realiseerbaar. Een bevolkingstoename tussen 2007 en 2021 van bijna 20000 resp. 40000 
inwoners legt een groot beslag op volkshuisvesting en de publieke voorzieningen. Dit zou een 
herhaling van de bevolkingstoename tussen 1986-2000 betekenen.  
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Hoofdstuk 4: Beroepskwalificaties 

 
 
Voor de drie onderscheiden functieniveaus in de arbeidsmarkt worden eveneens drie 
verschillende opleidingsniveaus vereist. Voor de uitvoering van hoge functies binnen de 
bedrijfskolommen zijn evenredige kwalificaties nodig. Voor het bekleden van de hogere 
functies binnen de bedrijfskolom worden kwalificaties vereist die in het hoger 
beroepsonderwijs worden aangeboden. Jaarlijks is de vraag hiernaar in de Arubaanse 
economie rond 200 personen. Functies in het middenkader binnen de bedrijfskolom vereisen 
kwalificaties te bereiken via het middelbaar beroepsonderwijs. Hiervan is de jaarlijkse vraag 
rond 300 personen. Lagere functies vereisen minimumkwalificaties bereikbaar via het lager 
beroepsonderwijs. Het toegevoegde vierde functieniveau vereist geen of weinig 
beroepskennis. Naar aanleiding van vraagkant van de arbeidsmarkt is de jaarlijkse vraag 
naar werknemers die lage en basale functieniveaus bekleden gelijk aan 800 personen. Dit 
brengt de totale vraag op gemiddeld 1300 personen in de basisvariant. De vraag is in 
hoeverre de eigen bevolking en het beroepsonderwijs hierin kunnen voorzien.  
 
Het secundair onderwijs in het Arubaanse scholensysteem bestaat uit het algemeen vormend 
onderwijs (mavo en havo), het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en het lager 
beroepsonderwijs. Terwijl het wetenschappelijk onderwijs door vwo-geslaagden lokaal en in 
het buitenland wordt gevolgd, stelt het hoger en middelbaar beroepsonderwijs lagere eisen. 
Het hoger beroepsonderwijs kan worden gevolgd door studenten die een vwo, havo of 
middelbaar beroepsonderwijs als vooropleiding hebben genoten. Het middelbaar 
beroepsonderwijs wordt gevolgd door studenten die een mavo of lager beroepsonderwijs als 
vooropleiding hebben.  
De instroom studenten is niet gelijk aan de uitstroom studenten per opleiding. Eveneens zijn 
scholieren die ondanks het afronden van het secundair onderwijs, toch kiezen om de 
arbeidsmarkt te betreden in plaats van verticaal naar het tertiair onderwijs door te stromen. 
Een andere groep vormt diegenen die in het tertiair onderwijs afhaken en op de arbeidsmarkt 
terecht komen. Onder deze groep behoren ook studenten die naar het buitenland vetrekken 
maar vroegtijdig terugkeren zonder een diploma op zak. De voornoemde groepen die geen 
beroepsonderwijs hebben afgerond worden in het kader van deze studie als algemeen 
vormende opleiding (AVO) te hebben gevolgd.  
 
4.1 Beroepsonderwijs 
Het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs maken deel uit van het tertiair onderwijs, 
waardoor studenten die deze opleidingen volgen de beroepsgeschikte leeftijd hebben bereikt. 
Het EPI (Educacion Profesional Intermedio) heeft een duur van 3 of 4 jaar en is een vorm van 
middelbaar beroepsonderwijs. Ten behoeve van een betere aansluiting van het 
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt werd in 1979 de Aruba Hotel School opgericht, 
gefinancierd met USD 8 miljoen uit het toenmalige EEG Ontwikkelingsfonds. Ruim 200 
studenten konden tegelijkertijd aan deze opleiding worden ingeschreven. Het Bushiri Beach 
Resort werd het opleidingscentrum voor deze opleiding ten behoeve van het toerisme. 
Momenteel is de opleiding bij het EPI ondergebracht. Het EPI kent de volgende vier 
afstudeervarianten: wetenschap en technologie, hospitality en toerisme, economie, zorg en 
dienstverlening. 
Aan de Universiteit van Aruba wordt binnen de Financieel-Economische Faculteit (FEF) hoger 
beroepsonderwijs aangeboden, waarbij de studenten zich in de bedrijfs- of commerciële 
economie kunnen specialiseren. De FEF heeft als doel de studenten professionele 
vaardigheden te doen verwerven, die tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt moet 
leiden. In 2005 werd een Faculty of Hospitality en Tourism Management Studies opgericht die 
op het gebied van de horeca en toerisme hoger beroepsonderwijs moet bieden. Deze 
strategische keuze is gedaan in het kader van de economische kernactiviteit van het eiland.  
 
Het IPA (Instituto Pedagogico Aruba) biedt eveneens hoger beroepsonderwijs aan, waarbij 
studenten tot onderwijzer voor zowel het primaire als het lager secundaire onderwijs op Aruba 
worden opgeleid. De resultaten van deze vorm van hoger beroepsonderwijs zijn daarom niet 
direct op de arbeidsmarkt gericht en derhalve niet direct van invloed op de toeristische sector. 
De kwaliteit van aan de IPA-afgestudeerde docenten is echter wel van invloed op de output 
van het Arubaanse onderwijs. Alle varianten van het op Aruba voorkomende 
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beroepsonderwijs worden door de Arubaanse overheid gesubsidieerd, mits voldaan wordt 
aan bepaalde door de overheid gestelde kwaliteitscriteria.

50
 Het onderwijs is onderdeel van 

de collectieve overheiduitgaven van de overheid en is hierdoor onderdeel van de publieke 
randvoorwaarden die de overheid aan de economie kan stellen. 
 
Lager beroepsonderwijs wordt door de EPB (Educacion Profesional Basico) aangeboden. De 
opleiding duurt 4 jaar, of minder voor de speciale praktische aspirant-opleiding.

51
 In het 

Arubaanse onderwijssysteem maakt het lager beroepsonderwijs deel uit van het secundair 
onderwijs. In principe kunnen deze studenten niet tot de groep 20+ worden gerekend. Hoewel 
deze stelling formeel juist is, is het aantal starters echter gecorrigeerd voor deze groep jonge 
starters. 
 
Tabel 24: Beroepsonderwijs 

Jaar (einde schooljaar) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aruba         

Lager beroepsonderwijs (EPB)
52

 1,933 1,869 2,105 2,203 2,147 2,011 n/a n/a 

Middelbaar beroepsonderwijs 
(EPI) 

1,063 1,132 1,169 1,349 1,310 1,480 1,442 1,522 

Hoger beroepsonderwijs 
(FEF+FHTMS na 2005) 

97 102 111 99 120 134 147 225 

Totaal Tertiair Onderwijs (lokaal) 1,475 1,553 1,593 1,840 1,802 2,032 1,990 2,150 

Buitenland         

Middelbaar beroepsonderwijs n/a 26 30 50 9 n/a n/a n/a 

Hoger beroepsonderwijs n/a 253 335 256 245 n/a n/a n/a 

Wetenschappelijk onderwijs n/a 66 67 82 88 n/a n/a n/a 

Totaal Tertiair Onderwijs 375 345 432 388 342 375 375 n/a 

Bron: CBS (2006) 
 
De bovenstaande tabel laat zien dat gemiddeld bijna 2000 studenten middelbaar, hoger of 
wetenschappelijk onderwijs op Aruba of in het buitenland genieten. Tegelijkertijd zijn het 2000 
beroepsgeschikte personen die niet tot de beroepsbevolking kunnen worden gerekend. Uit de 
onderstaande tabel zijn de geslaagden van het middelbaar beroepsonderwijs weergegeven. 
Hieruit valt af te leiden dat het slagingspercentage een dalende tendens vertoont. Deze 
dalende tendens in de slagingspercentages, ook in de afzonderlijke units.  
De aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt wordt door dit afnemende 
slagingspercentage verslechterd. Eveneens belangrijk voor de relatie beroepsbevolking en 
arbeidsmarkt is het aantal afgestudeerden, dat zich werkelijk op de arbeidsmarkt begeeft en 
geen onderwijs op hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs nastreeft. Jaarlijks gaan 
zich maar 3 van de 10 afgestudeerden op de arbeidsmarkt, in de verschillende sectoren van 
de economie; de rest vervolgt de studie op een hoger niveau. Jaarlijks slagen bijna 200 
studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs; hiervan begeven zich 60 op de 
arbeidsmarkt. De jaarlijkse vraag vanuit de arbeidsmarkt naar functies in het middenkader is 
ruim 210 werknemers. Alleen voor functies op het middenniveau bestaat jaarlijks een tekort 
van 150 personen. 
 
Tabel 25: Geslaagden Middelbaar Beroepsonderwijs (EPI) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

   EPI – Technologie n/a 42 - 49 33 62 n/a 

   EPI – Bedrijfskunde n/a 76 77 75 59 67 n/a 

   EPI – Maatsch. Dvln n/a 19 41 143 69 53 n/a 

   EPI – Toerisme n/a 13 21 24 11 14 n/a 

Totaal Geslaagden n/a 149 139 291 172 196 n/a 

Totaal Deelnemers n/a 209 196 401 259 301 n/a 

Slagingspercentage n/a 71.3 70.9 72.6 66.4 65.1 n/a 

Bron: CBS (2006); EPI 
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Een meerderheid kiest voor de bedrijfskundige afstudeerrichting, gevolgd door de technische 
afstudeerrichting. Het laatste is begrijpelijk door de belangrijke rol van de bouw. De unit 
Maatschappelijke Dienstverlening is als derde populaire richting onder de studenten. In deze 
unit worden onder andere tot verplegers en assistenten opgeleid. Het aantal studenten dat 
Toerisme als afstudeerrichting kiest is het laagst vergeleken met de andere studies.  
 
4.2 Hotelsector 
Onontbeerlijk binnen de hotelsector is de menselijke input, zowel als gekwalificeerd beroep 
als onderdeel van het te bieden toeristisch product. In de periode 1990-2000 is de netto groei 
van het aantal arbeidsplaatsen in de hotelsector geschat op ruim 1300 arbeidsplaatsen. Het 
aantal lokale werknemers in dezelfde periode in de lagere functies is drastisch afgenomen.

53
 

Uit de slagingsstatistieken van het beroepsonderwijs valt af te leiden dat ruim 80 studenten 
jaarlijks aan het afstudeerjaar deelnemen. Het slagingspercentage in de unit toerisme is 
aanzienlijk laag doch stabiel. Het slagingspercentage van de hotelleriestudenten ligt rond de 
50%, waarvan een zeer klein aandeel direct op de arbeidsmarkt begeeft. Van het aantal 
geslaagden betreedt 30% de arbeidsmarkt.  
In de hotelsector behelst de jaarlijkse vraag ruim 10 werknemers op een midden 
functieniveau. De afgestudeerden van het huidige beroepsonderwijs zijn in principe 
toereikend voor de huidige jaarlijkse vraag. Deze vraag wordt voor de helft door hotels met 
tenminste 275 verblijfsaccommodaties opgeëist. De andere helft van de jaarlijkse uitstroom 
wordt onder time-share resorts, laagbouwhotels en appartementen verdeeld. 
 
De jaarlijkse vraag naar werknemers op functies in het middenkader in de hotelsector is gelijk 
aan het aanbod. Het tekort aan arbeidsplaatsen in de hotelsector ontstaat echter bij de 
jaarlijkse vraag op een lager functieniveau. Het lokaal aangeboden lager beroepsonderwijs is 
geen eindonderwijs, waardoor het tekort in functies op laag niveau onder andere vanuit het 
buitenland dient te worden aangevuld. De vraag naar functies op hoger niveau in de 
hotelsector blijft vanuit het lokale beroepsonderwijs onbeantwoord. 
 
4.3 Bouwsector en nijverheid 
Ontwikkelingen in de bouwsector zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
hotelsector. Grootschalige en tevens zeer arbeidsintensieve bouwprojecten zijn het meeste 
van invloed op de werkgelegenheid binnen de bouwsector. Deze grootschalige en 
arbeidsintensieve projecten omvatten vaker de bouw van nieuwe hotels en andere 
bouwprojecten ten behoeve van de economische kernactiviteit. Reguliere projecten die 
minder arbeidsintensief zijn, worden niet meegerekend. Deze omissie wordt gecompenseerd 
door de regelmaat waarin grootschalige arbeidsintensieve projecten voorkomen. De 
voornaamste branche in de bouwnijverheid is de metaalbranche. Het percentage 
ondernemingen binnen deze branches kan direct aan het aantal werknemers binnen dezelfde 
branche worden gerelateerd. In vele opzichten, zoals de bedrijfsbezetting, de functieverdeling 
en de arbeidsintensiviteit, toont de algemene nijverheid veel overeenkomsten met de 
nijverheid in de bouwsector. Materialen ter uitvoering van bouwprojecten worden immers door 
de nijverheidsector geleverd. Ontwikkelingen in de metaalbranche zijn eveneens sterk 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de hotelsector. Grootschalige arbeidsintensieve 
projecten in het kader van de hotelbouw en de bouw van nieuwe voor de economische 
kernactiviteit bedoelde projecten zijn omgekeerd van invloed op de ontwikkelingen binnen de 
nijverheid. De menselijke input is in beide branches is onontbeerlijk, voornamelijk als gevolg 
van de arbeidsintensiviteit.  
 
Het leeuwendeel van de werknemers binnen de bouwsector en nijverheid bekleedt lage en 
basale functies. Deze functies vereisen routinaire vaardigheden die op de werkplaats worden 
verworven. Uit de bedrijfsbezetting in de bouwsector kan de samenstelling van de nijverheid 
worden herleid. Beroepsonderwijs dat aansluit bij lage functieniveaus wordt lokaal niet 
aangeboden. Aspirant-opleidingen in het lager beroepsonderwijs behoren tot het secundair 
onderwijs. Deelnemers hebben de beroepsgeschikte leeftijd dus nog niet bereikt. De EPI-unit 
Wetenschap en Technologie op het middelbaar beroepsonderwijs, verzorgt de technische en 
bouwkundige opleidingen die voorheen aan de middelbaar technische school (MTS) werden 
aangeboden. Studenten die in deze richting afstuderen zouden in de Arubaanse bouwsector 
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terecht kunnen. Sommige opteren echter voor om hun opleiding elders voort te zetten om na 
een kortstondig verblijf in het buitenland met meer specialistische kennis en kwalificaties de 
bouwsector binnen te treden. Het aantal studenten dat aan het laatste jaar van de technische 
richting deelneemt, neemt jaarlijks toe, evenals het slagingspercentage. Dit laatste in 
tegenstelling tot de trend van het totale overzicht.  
 
Al met al is het aantal lokale werknemers 44% van de totale werkgelegenheid binnen de 
bouwsector, terwijl de overige 56% van buitenlandse afkomst is. Evenals de trend in de 
hotelsector worden banen waaraan hogere kwaliteitseisen worden gesteld voornamelijk door 
personen afkomstig van de lokale arbeidsmarkt ingevuld. Het CBS constateert dat binnen de 
groep lokale werknemers een geringe groei is van het aantal goed betaalde en 
verantwoordelijke banen, vooral die op middenhoger en hogere niveau. Evenals de trend in 
de hotel- en bouwsector worden in de nijverheid functies, waaraan hogere kwaliteitseisen 
worden gesteld voornamelijk door personen afkomstig van de lokale arbeidsmarkt ingevuld. 
Het aantal Arubanen dat werkzaam is op een lager niveau is aan het afnemen. Deze banen 
worden voornamelijk door laagopgeleide buitenlandse arbeiders uitgevoerd.

54
 Onafhankelijk 

van het functieniveau vormt de werkimmigratie een behoorlijke druk op de maatschappelijke, 
infrastructurele en ruimtelijke voorzieningen. Door een tekort aan arbeidskrachten ontstaat 
voor wat betreft een vraag en aanbod situatie, waarbij de vraag naar arbeidskrachten hoog is 
en het aanbod laag. 
 
Een andere factor die aan het afnemende aanbod aan arbeidskrachten voor de bouwsector 
bijdraagt, is de verscherping van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). De 
huidige bepalingen van de LTU werken averechts op de verdergaande intensivering van de 
economische kernactiviteit. De toelatingseisen zijn strenger en de maximale verblijfduur van 
een gastarbeider is tot 3 jaar beperkt. De tekorten in de arbeidsmarkt van de bouwsector 
moeten door werkmigratie worden opgevuld. Het overheidsbeleid is enerzijds bevorderend 
voor de arbeidsproductiviteit, immers de bevolkingsgroei door middel van migratie wordt 
tegengehouden. Onafhankelijk van de afnemende meerwaarde van het huidige 
overheidsbeleid, gebaseerd op intensivering van de huidige economische kernactiviteit, is 
een streng toelatingsbeleid anderzijds niet bevorderend voor het beoogde doel van het 
overheidsbeleid, namelijk economische groei door toename van het aantal 
verblijfsaccommodaties. Illegaliteit was met de oude LTU al een groot maatschappelijk 
probleem, dat daarna bij met de invoering van de nieuwe LTU nog groter is geworden. 
Hierdoor is de kans op een clandestiene markt binnen de bouwsector groot, vooral voor 
veelgevraagde specialistische vaardigheden. 
 
In de bouwsector en de nijverheid zijn jaarlijks ruim 10 arbeidsplaatsen in het middenkader 
nodig. In principe zou aan deze vraag door het lokale middelbaar beroepsonderwijs kunnen 
worden voldaan. De aansluiting van de uitstroom van het beroepsonderwijs op de 
beschikbare functies in de bouwsector en nijverheid is echter bijzonder slecht. De 
scholingsvraag uit de bouwsector en nijverheid bestaat uit beroepskwalificaties die niet door 
het lager beroepsonderwijs worden aangeboden. Dezelfde beroepsvaardigheden op 
middelbaar niveau in de bouwsector worden evenmin in middelbaar beroepsonderwijs 
aangeboden. Dit betekent dat het beroepsonderwijs niet aansluit op de beroepskwalificaties 
in de bouwsector en de nijverheid.  
 
4.4 Commerciële dienstverlening 
De groot- en detailhandel omvattende commerciële dienstverlening is afhankelijk van de 
samenstelling van de afzetmarkt. Zoals in het vorige hoofdstuk al is opgemerkt bestaat de 
afzetmarkt voor de commerciële sector uit de lokale bevolking en toeristen. De Kamer van 
Koophandel onderscheidt een aantal kenmerken van de Arubaanse winkelgebieden. De 
winkelstraten van zowel Oranjestad als San Nicolas zijn primair voor de lokale 
winkelbevolking bedoeld en secundair voor de toerist. Onder de bevolking overheerst de 
algemene opvatting dat de Mainstreet weer het kloppend hart van Oranjestad moet worden 
en de oorspronkelijke status moet terugkrijgen.

55
 Voor San Nicolas, de tweede stad van het 
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eiland, bestaat genoeg draagvlak bij de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de oude 
binnenstad nabij het industriële gebied van Aruba te laten herleven.

56
  

Winkelvoorzieningen buiten de twee genoemde winkelcentra zijn voornamelijk voor de 
tweede component van de commerciële afzetmarkt bedoeld: de toeristen. Het aantal toeristen 
is kwantitatief te herleiden tot het aantal verblijfsaccommodaties. Een toename van het aantal 
verblijfsaccommodaties zou een toename van afzetters binnen de commerciële 
dienstverlening betekenen. Deze kwantitatieve vergelijking is echter niet werkelijk. De groei 
binnen de sector van de commerciële dienstverlening is afhankelijk van de bestedingruimte 
van de toerist. Uit voorgaande analyse is gebleken dat de toeristenbestedingen in de periode 
2000-2007 juist zijn afgenomen. 
 
De menselijke inbreng is zowel kwantitatief als kwalitatief onderdeel van het te bieden product. 
Als het overheidsbeleid ten doel hebben reizigers met een groter besteedbaar inkomen naar 
het eiland aan te trekken, dan zullen de arbeidsplaatsen binnen de commerciële sector 
moeten toenemen. Het verkopen is een kunst dat door menig lokale werknemer wordt 
beheerst. De gastvrijheid en vriendelijkheid van de Arubaan is voor het succes van de 
commerciële dienstverlening essentieel. In dit kader zijn de hotelsector en de commerciële 
dienstverlening sterk aan elkaar gerelateerd. De beroepsbevolking van de beide sectoren is 
voor wat betreft de beeldvorming het meeste in contact met de toerist en vormen daarom het 
totaalplaatje van het Aruba dat mee terug naar huis wordt genomen.  
 
Een eenduidig beeld van de scholingsvraag is voor de commerciële sector niet te geven. De 
meerderheid van de lokale bevolking is van huis uit actief of passief meertalig. Een eenduidig 
antwoord op de scholingsvraag is moeilijk te geven aangezien de relatie tussen de 
verschillende functieniveaus en het beroepsonderwijs niet direct aan te tonen is. 
Bedrijfscursussen ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling en professionele kennis 
dragen ongetwijfeld bij aan het bekleden van functies op hogere niveaus.  
De arbeidsbezetting binnen de commerciële sector bestaat voornamelijk uit de lage functies. 
Voor de commerciële sector is de scholingsvraag alleen van toepassing indien specialistische 
kennis en vaardigheden voor de functieniveaus binnen deze sector noodzakelijk zijn, die niet 
door het lokale beroepsonderwijs worden aangeboden. In het kader van de intensivering van 
de huidige economische kernactiviteiten, diversificatie van de huidige economische 
kernactiviteit of de totstandbrenging van een nieuwe economische kernactiviteit rijst de vraag 
of de scholing op lokaal niveau toereikend is om ‘nieuwe’ functies te vervullen.  
Bedrijfskundig beroepsonderwijs komt de commerciële sector ten goede door het 
ondernemerschap onder de toekomstige leden van de beroepsbevolking te stimuleren. Het 
laatste is uit het aantal deelnemers en de slagingspercentages van het beroepsonderwijs af 
te leiden. De bedrijfskundige afstudeervariant van het aangeboden beroepsonderwijs is 
populair evenals de wil om een op hoger niveau in deze studierichting te bereiken.  
 
Aan de hand van het aandeel afgestudeerden van het middelbaar beroepsonderwijs die  
direct de arbeidsmarkt opgaan, zou het jaarlijkse aanbod rond 20 werknemers zijn. Door de 
veelzijdigheid van een de bedrijfskundige afstudeerrichting is niet aan te tonen of deze met 
alle zekerheid in de groot- en kleinhandel terecht komen. In het kader van de commerciële 
dienstverlening is de relatie tussen functieniveau en beroepsonderwijs minder evident. 
De conclusie dat het hoger of middelbaar beroepsonderwijs ontoereikend is voor de huidige 
arbeidscapaciteit binnen de commerciële dienstverlening is voorbarig. Zeker is dat het beide 
vormen van beroepsonderwijs niet als eindonderwijs wordt beschouwd, maar als opstap naar 
verticale doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs respectievelijk wetenschappelijk 
onderwijs. 
Lager beroepsonderwijs ten behoeve van de commerciële sector wordt vanuit het lokale 
beroepsonderwijs niet aangeboden. Het aanbod voor functies op laag niveau worden 
voornamelijk door algemeen gevormde werknemers ingevuld. 
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4.5 Zakelijke dienstverlening 
Evenals de hotel- en de commerciële sector is de kwalitatieve menselijke inbreng binnen de 
zakelijke dienstverlening essentieel voor de ontwikkelingen binnen deze sector. De 
bedrijfsbezetting van de zakelijke dienstverlening is voornamelijk in de hogere functieniveaus 
geconcentreerd. Tot de hoofdbranches binnen de zakelijke dienstverleningssector behoren 
accountants, advocaten en consultants. Hoewel het arbeidsmarktaandeel gering is, is de 
arbeidsproductiviteit relatief hoger. Voor de vulling van bepaalde functieniveaus is een 
bepaald niveau van beroepsonderwijs vereist. Werknemers in de zakelijke dienstverlening 
vervullen voornamelijk functies op de hoogste niveaus in de bedrijfskolom. Hierdoor is een 
opleiding in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs vereist. De 
scholingsvraag binnen de zakelijke sector wordt noch door de huidige omvang van het lokaal 
hoger onderwijs, noch door dit hoger onderwijs voldaan. Arubaanse studenten die na het 
tertiair onderwijs de Arubaanse arbeidsmarkt betreden vervullen de arbeidsplaatsen op de 
hogere functieniveaus. 
 
Het tekort dat ontstaat als gevolg van de geringe aansluiting tussen het lokaal aangeboden 
hoger onderwijs en het aantal arbeidsplaatsen wordt niet ingevuld door directe import van 
werknemers, maar voornamelijk door lokale werknemers die in het buitenland hun tertiair 
onderwijs hebben gevolgd aan een instelling hoger beroepsonderwijs of universiteit. Het 
aanbod aan hoog opgeleide werknemers is in de zakelijke dienstverleningssector hoger dan 
het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Diversificatie of intensivering van de huidige 
economische kernactiviteit of de totstandkoming van een nieuwe economische kernactiviteit 
zal gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt binnen nieuwe 
hoofdbranches in de zakelijke dienstverleningssector.  
 
In hetzelfde kader zal het huidige lokale beroepsonderwijs bij gebrek aan keuze binnen het 
aangeboden hoger beroepsonderwijs en de schaaleffecten van een enkele universiteit, niet 
toereikend zijn om aan de huidige arbeidscapaciteit te voldoen. Het aanbod op de jaarlijkse 
vrijkomende 200 plaatsen in deze sector wordt voornamelijk door afgestudeerde 
remigrerende Arubanen opgevuld.  
De vraag naar functies in het midden kader zou door het algemene karakter van het 
beroepsonderwijs, door het lokale aanbod kunnen worden ingevuld. Het jaarlijkse aanbod van 
20 werknemers vanuit het middelbaar beroepsonderwijs is echter niet toereikend om aan de 
behoeften van de commerciële en zakelijke dienstverlening te voorzien. 

 
4.6 Collectieve sector  
Deze sector heeft eigen beroepsopleidingen zoals de politieschool en de pedagogische 
academie. Voor de naar schatting jaarlijks 50-75 gespecialiseerde functies is de 
overheidswerkgever, het onderwijs en de gezondheidszorg aangewezen op de opleidingen in 
het buitenland voornamelijk door remigrerende Arubaanse studenten. Van de 250 jaarlijkse 
vacatures met een grote verscheidenheid aan functie-eisen voorzien de beroepsopleidingen 
niet in.  
 
De jaarlijkse vraag naar hoge en midden functieniveaus wordt door het lokaal aangeboden 
hoger respectievelijk middelbaar beroepsonderwijs niet beantwoord. In het bijzonder 
beroepen op het lage en midden functieniveau worden door algemeen gevormde Arubanen 
ingevuld. 
  
4.7        Arubaanse arbeidsmarkt  
Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderdeel is af te leiden dat de kwantitatieve 
tekorten op de Arubaanse arbeidsmarkt gering zijn. Wanneer rekening wordt gehouden met 
de vergroting van het aanbod met maximaal 6500 personen door overheidsbeleid, dan is de 
arbeidsmarkt structureel in evenwicht,   
Kwantitatief voldoet het aanbod vanuit het middelbaar beroepsonderwijs aan de jaarlijkse 
vraag naar functies op het middenkader in de hotelsector, de bouwsector en de nijverheid. 
Het aanbod vanuit het middelbaar beroepsonderwijs ten behoeve van het vervullen van 
functie in het middenkader van zowel de commerciële als de zakelijke dienstverlening kan 
niet toereikend zijn. Dit tekort is echter miniem.  
De kwantitatieve tekorten voor functies op laag- en hoger functieniveau zijn aanzienlijker. 
Voornamelijk de laatste categorie is toebedeeld aan uit het buitenland remigrerende 
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Arubanen. Deze stroom dient jaarlijks te worden geschoond voor de instroom van studenten 
uit Nederland. Hoewel harde cijfers ontbreken, tonen alle bronnen aan dat jaarlijks 60% van 
de vetrekkende studenten terugkeren. In deze groep bevinden zich zowel afgestudeerden als 
niet-afgestudeerden. Wat de afgestudeerde studenten betreft bevindt Aruba zich in een 
soortgelijke, doch gunstiger positie dan de Nederlandse Antillen. Naar schatting keren maar 
20% van de Antilliaanse afgestudeerden terug naar Curaçao. Op Aruba is dat percentage 
hoger.

57
 

 
Tabel 26: Structureel overschot/tekort basisvariant 

Jaar 2006 2011 2016 2021 

Arubaanse arbeidsmarkt     

Vraagkant  1271 1355 1390 1424 

Aanbodkant
58 1427 1596 1554 1456 

Eindonderwijs:     

Lager beroepsonderwijs 376 420 409 383 

Middelbaar en hoger beroepsonderwijs*) 461 515 502 470 

Algemeen vormend 131 146 142 133 

Studenten uit NL 60%  225 252 245 230 

Niet beschikbaar 4%  -57 -64 -62 -58 

Starters 1135 1270 1236 1158 

Overschot(+)/tekort(-) -136 -86 -154 -266 

arbeidsreserve < 4% 2521 2078 1599 759 

beroepsbevolking % 3,0% 1,9% 1,4% 0,7% 
*) inclusief lokaal wetenschappelijk onderwijs 
 

Opvallend is de studiekeuze van de studenten binnen het beroepsonderwijs. Het aantal  dat 
hun beroepsonderwijs op toeristisch gebied volgen is opmerkelijk laag voor een eiland waar 
de kernactiviteit het toerisme is. De geringe investeringen in het beroepsonderwijs 
veroorzaken een verticale doorstroming naar lokaal hoger onderwijs en in het buitenland. 
Geringe investeringen veroorzaken naast een kwantitatief tekort, voornamelijk een kwalitatief 
tekort. Hoewel het aanbod toereikend is voor de jaarlijkse vraag, staat het beroepsonderwijs 
met de rug naar de arbeidsmarkt toegekeerd. 
 
Deze arbeidsmarktanalyse wordt beïnvloed door een belangrijke een culturele factor. De 
voorkeur voor de bedrijfskundige of commercieel economische studierichtingen onder een 
meerderheid van de studenten in het middelbaar beroepsonderwijs is evident. Studenten 
hebben de perceptie door deze studiekeuze zich op een beter bestaan te kunnen 
voorbereiden. Functies op hoger en middenniveau vormen het leeuwendeel van de jaarlijkse 
vraag naar arbeid vanuit de zakelijke sector. De vraag naar lagere functies wordt 
voornamelijk in de hotelsector, de bouwsector, de nijverheid en de commerciële sector 
opgeëist. Studenten achtten hun kansen namelijk hoger om in een (beter betaalde) hogere 
functie in de sector van de zakelijke dienstverlening te belanden dan in de overige sectoren. 
Het aantal lokale werknemers in lagere functieniveaus neemt jaarlijks af, waardoor deze 
tekorten door vaak laaggeschoolde werkimmigranten worden opgevuld. 
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 Hoofdstuk 5: Loonontwikkeling

 
 
Voor een goede werking van de arbeidsmarkt zijn na de beroepskwalificaties de 
arbeidsvoorwaarden van groot belang. Fricties in beide factoren geven verstoringen op de 
arbeidsmarkt. Het gaat niet alleen over een evenwichtige loonontwikkeling maar ook om de 
loonverhoudingen tussen de sectoren. Als voor dezelfde arbeid een sector veel meer betaalt 
dan de andere sectoren, heeft dit een aanzuigende werking en een verstorend effect in de 
andere sectoren.  
Daar komen voor de arbeidsmarkt van Aruba nog externe factoren bij, zoals de beloning van 
gespecialiseerd personeel uit de hoge lonenlanden als Nederland. Het inpassen van het 
Nederlandse beloningsniveau in sectoren van het Arubaanse loongebouw geeft een 
loonopdrijvend effect en verstoort het evenwicht op de arbeidsmarkt. Hetzelfde verschijnsel 
doet zich voor met de verouderde beloningsstructuur met diplomabeloning. Vooral in de 
collectieve sector is de ontwikkeling van de functiebelong achtergebleven. Dit veroorzaakt 
nog steeds een scheefheid in het loongebouw en in de loonkosten tussen de sectoren. De 
scheefheid weerspiegelt zich ondermeer in de pensioenen.  
 
De loonontwikkeling drukt zich uit in lonen en salarissen

59
, in de loonkosten

60
 en de jaarlijkse 

aanpassing van de lonen. De lonen die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen zijn 
contractlonen. Het minimumloon

61
 is een bodem in de loonvorming, waarvan de hoogte na 

advies van de SER tot stand komt. De hoogte van de lonen en de onderlinge verhoudingen 
tussen de sectoren hebben hun eigen geschiedenis en worden als gegeven beschouwd.  
Uit de beschikbare gegevens over de loonontwikkeling van het CBS met uitzondering van de 
overheid, blijkt dat de loonstijging tussen 2000 en 2004 de ontwikkeling van de loonkosten 
niet volgt. Als gevolg van 11/9 stonden de loonkosten onder druk, wat niet blijkt uit de hogere 
loonstijging. Blijkbaar vormen de secondaire loonkosten van vergoedingen, toeslagen e.d. 
een buffer om schokken op te kunnen vangen. 
 
Tabel 27: Loonontwikkeling bedrijven*)  

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gemiddelde lonen          

Minimumloon (wml) 13.344 13.344 14.400 14.400 14.832 14.832 16.320 17.520 17.520 

Gemiddelde lonen 22.292 24.012 25.271 25.164 25.939 25.589 26.507 n.a. n.a. 

Wml-stijging % 0,0 0,0 7,9 0,0 3,0 0,0 10,0 7,4 0,0 

Loonstijging % n.a. 7,7 5,2 -0,4 3,1 -1,3 3,6 n.a. n.a. 

Ratio loon - wml  1,67 1,80 1,75 1,75 1,75 1,73 1,62 n.a. n.a. 

Loonverdeling           

Percentiel
62

 25 (laag) 19.823 20.557 20.576 21.028 21.567 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Percentiel 75 (hoog) 48.439 50.310 51.406 51.782 54.251 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ratio perc. 75-25 2,44 2,45 2,50 2,46 2,52 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 *) excl. overheid, onderwijs en cultuur  
 

Tot de loonkosten behoren de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies. Wijzigingen 
komen ten laste van de loonruimte. De premies zijn in 2006 gewijzigd. De premieheffingen 
van de werkgever zijn gestegen van 16% naar 17,9% en de premie-inhoudingen bij de 
werknemer zijn gedaald van 5,0% naar 4,6%. Hierbij blijven de verschillen in de maximum 
premiegrenzen sinds 2004 buiten beschouwing. De stijging van de premieheffingen van de 
werkgever in 2006 hebben een loonruimte beslag gelegd van 1%.  
Voor de bepaling van de loonruimte gaat het om welk deel van de premies door de 
werkgevers worden gedragen. Als werkgevers minder premies op het loon aan inhouden, 
nemen de loonkosten toe. De werkgeverslasten zijn in deze opstelling 17,9%. De overige 
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sociale premies (arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) komen eveneens voor rekening van 
de werkgever en bedragen ongeveer 5%.  
 
Het loongebouw laat na 2000 geen noemenswaardige veranderingen zien. Zowel de lonen 
als de loonkosten volgen op enige afstand de inflatie. De onderlinge verhoudingen in het 
loongebouw zijn gelijk gebleven en daarmee ook de historisch verklaarbare verstorende 
effecten. De sociale verzekeringen kosten de werkgevers een kwart van het brutoloon tot het 
maximum inkomensgrens van de AOV/AWW. De werkgevers die pensioenregelingen hebben 
zien de loonkosten verder stijgen, maar gegevens hierover ontbreken. De verhoging van de 
premiegrens in 2004 van de AZV heeft in hoogste groep loontrekkers de loonkosten met 2% 
extra verhoogd.   
 
Tabel 28: Premieheffing volksverzekeringen 

Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AOV/AWW  13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,0 13,0 13,0 

Premieheffing werkgever 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 

Premieheffing werknemer 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 

Inkomengrens maximum 49.296 49.296 49.296 49.296 49.296 51.168 51.168 51.168 

Premie AZV 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5 

Premieheffing werkgever 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,9 7,9 7,9 

Premieheffing werknemer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,6 1,6 

Inkomengrens maximum 49.296 49.296 49.296 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600 

 

5.1 Loonvorming per sector 
De onderlinge verhoudingen tussen de bedrijfssectoren zijn af te meten aan de loonkosten. 
Wegens het ontbreken van deze gegevens is volstaan met de loonaanpassing van de 
contractlonen en de gemiddelde lonen. De tabellen geven een indicatieve vergelijking van de 
minimale loonaanpassing in de sectoren. Deze informatie is representatief zolang in de 
betreffende sector een CAO gelden. In sectoren waar de loonaanpassing niet door middel 
van cao’s of loononderhandelingen tot stand komt wordt gelet op het beloningsniveau 
aangenomen dat de lonen conform het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Een werkgever 
kan hooguit een jaar een lager bedrag dan het wettelijk vastgestelde minimumloon 
uitbetalen.

63
  

 
Overheid en Onderwijs 
De herinvoering van de indexatie in de bezoldiging van ambtenaren, onderwijzer en 
medewerkers van de gesubsidieerde instellingen

64
 in 1996 heeft gezorgd voor 

koopkrachtbehoud. De opgelopen achterstand voor 1996 op basis van volledige indexering 
was in 2001 tot een verschil van 5,2% ingelopen. Door de inhaalindexering zijn de lonen 13% 
boven de automatische prijscompensatie gestegen. De gewijzigde omstandigheden na 2001 
als gevolg van de gebeurtenissen van 11 september 2001 en de economische recessie 
hebben regering en vakbonden er toe gebracht  de lonen voor drie jaar te bevriezen. In 2005 
heeft een geringe loonaanpassing plaatsgevonden en dit heeft zich in 2008 herhaald.   
 
Tabel 29: Loonontwikkeling collectieve sector*)  

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contractloonstijging          

Loonaanpassing 6,5 5,8 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 n.a. 

Gemiddelde lonen           

Ambtenaren 60135 61466 65481 61124 62706 61160 68367 69506 73494 

Onderwijs en cultuur 45554 48874 49820 50813 51831 52883 54209 56336 57518 

Bron: Begrotingen en personeelstaat        
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Bouw en nijverheid 
De lonen in de bouwsector en de nijverheid lopen het in de pas met de inflatie. Terwijl de 
inflatie in de periode 2000-2007 ruim 30% bedroeg, namen de lonen in de bouwsector en 
nijverheid met meer dan 33% toe. De lonen in de bouwsector en de nijverheid, voornamelijk 
bestaande uit de metaalbranche en de aannemers onder andere werkzaam op het terrein van 
de olieraffinaderij, ontwikkelen zich gelijkelijk ten opzichte van elkaar.  
 
Tabel 30: Loonontwikkeling Bouw en nijverheid 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contractloonstijging          

Loonaanpassing 4,1 4,0 3,8 4,1 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1*) 

Gemiddelde lonen           

Nijverheid  22.350 26.255 28.171 26.597 30.170 30.098 25.410 n.a. n.a 

Nutsbedrijven 37.550 48.339 41.216 44.466 45.148 44.500 46.191 n.a. n.a 

Bouwsector  21.785 24.291 24.518 23.194 23.293 23.719 25.641 n.a. n.a 

 *driejarige cao 

Hotelsector 
De loonaanpassing gedurende de periode 2000-2007 in de hotelsector is gemiddeld tussen 
de 15 en 22% geweest, tegenove een inflatie van ruim 30%. Loonaanpassingen in de 
hotelsector worden niet sectorbreed gedragen, maar zijn bedrijfsafhankelijk. De lonen in 
hotels met minder dan 275 kamers en hotels met tenminste 275 kamers lopen niet parallel. 
Naar analyse van de jaarlijkse loonaanpassingen valt op te merken dat lonen in hotels met 
minder dan 275 kamer eerder worden aangepast dan de lonen in hotels met meer dan 275 
verblijfsaccommodaties. In de hotelsector werkt de helft van de mensen in een hotel met 
meer dan 275 verblijfsaccommodaties. Loonaanpassingen in de afzonderlijke hotels zijn 
echter op elkaar afgestemd. Binnen de private sector is de loonaanpassing in de hotelsector  
beneden de gemiddelde loonstijging gebleven. Gesteld kan worden dat de lonen in de 
hotelsector dicht op de ontwikkelingen op de toerische markt zitten.   
 
Tabel 31: Loonontwikkeling hotelsector 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contractloonstijging          

Loonaanpassing 
2
) 275+ 0.0 0.0 7.9 0.0 3.1 1.4 2.8 2.9 n.a. 

Loonaanpassing 275- 2.5 2.5 1.7 3.4 1.8 3.0 3.2 n.a. n.a 

Gemiddelde lonen          

Hotels en restauranten  21.822 22.548 24.660 24.533 24.662 23.475 25.822 n.a. n.a 

 
Commerciële dienstverlening 
Een van de grootste sectoren in de Arubaanse economie is de commerciële dienstverlening, 
voornamelijk bestaande uit de groot- en kleinhandel. De ontwikkelingen in deze sector zijn 
direct gerelateerd aan de ontwikkelingen in de economische kernactiviteit, het toerisme. 
Loonaanpassingen in deze sector zijn niet gestructureerd en elke assumptie zou niet 
representatief voor de sector zijn. Loonaanpassingen in de groot- en kleinhandelsector zijn 
eerder als ‘weinig van veel’ te kenmerken. Onder groot- en kleinhandel worden supermarkten, 
juwelierszaken, ijzerhandel, detailhandel en overige distributeurs verstaan. Lonen in de groot- 
en kleinhandel zijn op een aantal toeslagen boven het minimumloon gebaseerd. Deze 
beloningstructuur maakt de groot- en kleinhandel gevoelig voor een beleid van de overheid 
en indirect voor de binnenlandse inflatie. Door de elkaar opvolgende overheidsmaatregelen 
van een forse verhoging van het minimumloon en daarna de invoering van de BBO, is de 
inflatie in 2007 opgelopen tot 10%. In het kader van de loonaanpassingen in deze sector 
worden de aanpassingen van het minimumloon als indicatie genomen.  
 
Tabel 32: Loonontwikkeling commerciële dienstverlening 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contractloonstijging          

Loonaanpassing 0,0 0,0 7,9 0,0 3,0 0,0 10,0 7,4 n.a. 

Gemiddelde lonen          

Groot- en kleinhandel 20.408 20.730 22.592 22.790 22.889 23.272 23.812 n.a. n.a. 

Transport en communicatie   27.299 30.754 30.308 31.193 33.548 32.878 31.925 n.a. n.a. 
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Zakelijke dienstverlening 

De zakelijke dienstverlening inclusief het bankwezen past de lonen jaarlijks tenminste 
conform aan de inflatiecijfers. De loonaanpassing voor de periode 2000-2007, zoals 
aangegeven in de tabel is de minimale aanpassing die de bedrijven, behorende tot de 
zakelijke dienstverlening en het bankwezen, aan de lonen hebben aangebracht. Hierbij dient 
echter een kanttekening te worden gemaakt. De meeste collectieve arbeidsovereenkomsten 
kennen een loonaanpassing conform een bepaald percentage van het werkelijke inflatiecijfer. 
Loonaanpassingen boven dit minimumpercentage dienen tussen werkgever en werknemer te 
worden onderhandeld. Binnen een CAO is de maximumcompensatie van de inflatie 
vastgelegd. Deze ligt tussen de 5-6%.  
 
Tabel 33: Loonontwikkeling zakelijke dienstverlening  

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contractloonstijging          

Loonaanpassing 4,0 2,9 3,3 3,7 2,5 3,4 3,6 n.a. n.a. 

Gemiddelde lonen           

Financiële bemiddeling  34.108 35.052 35.008 34.152 35.220 36.098 36.955 n.a. n.a. 

Makelaardij en ander 
zakelijke activiteiten 

19.050 22.411 22.585 22.410 23.654 23.140 23.545 n.a. n.a. 

 
Gezondheidszorg, culturele instellingen en overige 
Tot de categorie Overige wordt de werknemers gerekend werkzaam in de gezondheidszorg, 
bij de sociale en culturele instellingen en overige kleine sectoren, Uit de ontwikkeling van de 
gemiddelde lonen in de gezondheidszorg valt op te maken dat de loonontwikkeling niet is 
achtergebleven.   
 
Tabel 34: Loonontwikkeling Gezondheidszorg, sociale instellingen en overige sectoren  

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Contractloonstijging          

Loonaanpassing 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 0.0 4.5 3.0 n.a. 

Gemiddelde lonen           

Gezondheidszorg en 
maatschappelijk werk  

27.716 29.000 29.156 30.580 32.042 31.471 36.322 n.a. n.a. 

Overig maatschappelijk,  en 
persoonlijke dienst-
verlening- activiteiten   

22.765 24.062 26.045 25.502 26.012 25.423 25.403 n.a. n.a. 

Landbouw  17.214 16.570 18.657 24.602 18.231 22.055 20.072 n.a. n.a. 

Visserij 21.606 23.202 28.804 25.463 28.185 25.551 44.497 n.a. n.a. 

Mijnbouw en steenwinning 22.241 23.057 29.599 24.846 28.952 28.634 31.157 n.a. n.a. 

 
Figuur 14: Contractlonen Aruba 2000-2007  
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5.2 Verhoudingen tussen sectoren  
De gemiddelde lonen volgen globaal de contractlonen, maar wijken ook af. Zo is het bekend 
dat in de hoofdberoepen met functie- en/of diplomasalarisschalen wordt gewerkt waardoor 
deze werknemers nog periodieke verhoging in het vooruit zicht hebben. In de handberoepen 
komen deze periodieke verhogingen buiten de algemene loonaanpassing vrijwel niet voor. De 
gemiddelde lonen per sector zijn enigszins bruikbaar voor de onderlinge beloningsverschillen. 
Toch geldt hier een nadrukkelijk voorbehoud. Alle sectoren hebben niet dezelfde werktijden. 
Als in de hotelsector 46 uur per week wordt gewerkt is dat bij de overheid 20% minder. 
Omdat de lonen per jaar zijn vermeld, is met het verschil in arbeidstijden geen rekening 
gehouden. Een vergelijking in uurlonen is nauwkeuriger, maar zal naar verwachting de 
verschillen in de tabel vergroten. Daar staat tegenover dat door de aard van het werk de 
sectoren een ongelijke samenstelling van lage, midden en hoge functieniveaus kennen. Deze 
verschillen in samenstelling hebben wel invloed op de gemiddelde lonen. Dit wordt mede in 
de hand gewerkt dat een stelsel van diplomabeloning. Ondanks deze voorbehouden geeft de 
tabel een eerste indruk van beloningsverschillen.  
 
De overheid en het onderwijs voeren de lijst met de hoogste gemiddelde lonen aan. Bij de 
overheid zijn de gemiddelde inkomens drie en een half keer het minimumloon. Het 
bedrijfsleven scoort bijna anderhalf maal het minimumloon. Dit betekent dat de overheid 
gemiddeld driemaal zoveel als het bedrijfsleven aan gemiddelde lonen uitbetaald. De afstand 
van de overheid tot het bedrijfsleven wordt viermaal het gemiddelde van het bedrijfsleven als  
de pensioenpremies worden meegerekend.  
 
Tabel 35: Loonverhoudingen sectoren  en minimumloon    

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ambtenaren 3,9 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 

Onderwijs en cultuur 2,9 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 2,8 

Nutsbedrijven 2,4 3,1 2,5 2,7 2,6 2,6 2,4 

Financiële bemiddeling  2,2 2,3 2,1 2,0 2,0 2,1 1,9 

Gezondheidszorg/maatschappelijk werk  1,8 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 

Transport en communicatie   1,8 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,7 

Gemiddelde overige sectoren*) 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 

*)  nijverheid, bouwsector, hotels en restaurants, groot- en kleinhandel, makelaardij en andere zakelijke activiteiten 
en overige maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.  

 
5.3 Productiviteit en migratie 
De reële groei van het BBP per capita is in de periode 2000-2007 met ruim 8% gedaald, wat 
overeenkomt met een jaarlijkse afname van bijna 1%. De negatieve reële groei van het BBP 
veroorzaakt enerzijds een algehele koopkrachtvermindering in de maatschappij. Anderzijds 
wordt de loonruimte door een negatieve productiviteitstijging verkleind. Omdat de 
productiviteit niet per sector wordt gemeten, kan door de dominante kernactiviteit van het 
toerisme ook naar het migratiesaldo worden gekeken. Hoewel minder nauwkeurig dan de 
directe meting van de productiviteit, is het weglaten van het immigratiesaldo veel 
onnauwkeuriger.  
De loonruimte is het percentage van de loonkosten beschikbare financiële ruimte die wordt 
bepaald door de stijging van de reële arbeidsproductiviteit en de stijging van het geschoonde 
algemeen prijsniveau. Als de loonstijging kleiner is dan de loonruimte neemt het loonaandeel 
in het nationale inkomen af. Een loonstijging die kleiner is dan de loonruimte wordt ook wel 
loonmatiging genoemd om ruimte maken voor investeringen en/of versterking van de 
concurrentiepositie van het land. 
Loonmatiging kan tot beheerste exportprijzen leiden, wat gunstig is voor de internationale 
concurrentiepositie van Aruba en op termijn meer welvaart geeft. Een gematigde of 
verantwoorde loonontwikkeling bevordert het investeringsklimaat en komt de economische 
groei ten goede komt. Als de loonaanpassing door hogere inflatiecijfers groter is dan de 
loonruimte, neemt het loonaandeel in het nationaal inkomen toe, waardoor een loon-
prijsspiraal ontstaat. Hogere loonkosten kunnen inflatoire effecten hebben, veroorzaakt door 
prijsstijgingen die op hun beurt weer tot loonstijgingen aanleiding geven. De loonruimte is te 
berekenen uit de stijging van de arbeidsproductiviteit, de inflatie, de reële economische groei 
en de arbeidsmigratie.  
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De jaarlijkse adviezen van de SER en de CBA zijn essentieel voor de bepaling van de 
loonruimte en vorig jaar door de AVP-statenfractie

65
 is voorgesteld, De groei van de 

economie, de jaarinflatie, de arbeidsproductiviteit en de migratie zijn elementen die aan de 
loonruimtebepaling ten grondslag liggen. Met de effecten van de bevolkingstoename door 
migratie is tot nu toe te weinig rekening gehouden.  
 
5.4 Loonruimte  
Arbeidsproductiviteit en economische groei bepalen de beschikbare loonruimte ten behoeve 
van een gezonde economie. Inflatie

66
 is echter niet de enige grond om lonen aan te passen. 

Het bepalen van de loonruimte gaat aan de CAO onderhandelingen vooraf. Zoals 
gememoreerd kunnen de adviezen van de SER en de berichten van de CBA hierbij 
behulpzaam zijn. Het bepalen van de loonruimte leidt tot het openingsbod voor de 
onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Het gaat bij de nieuwe looptijd van de CAO om een 
eerlijke prijs voor de te leveren arbeid. 
 
Tabel 36: Loonruimte  

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Reële groei BBP (t-1) 1.1 3.7 -0.7 -2.6 1.4 3.6 2.4 2.5 0.0 

Bevolkingstoename (t-1) -1.4 -1.2 -1.4 -1.6 -1.9 -2.7 -3.0 -2.2 -1.1 

Groei per inwoner (t-1) -0.3 2.5 -2.1 -4.2 -0.5 0.9 -0.6 0.3 -1.3 

Prijzen BBP (t-1) 2.3 4.2 2.9 3.3 3.7 2.6 3.4 3.6 6.0 

Indirecte belastingen*)       -1.0 -1.0 -1.0 

Sociale premies*)   -1.0     -1.0   

Overloop  0.0 0.4 2.1 2.1 1.2 1.6 0.2 0.0 0.3 

Loonruimte  2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 3.0 2.5 2.5 3.0 

Loonruimte (1-1-2000 = 100) 102,0 105,1 107,2 107,2 109,3 112,6 115,4 118,3 121,8 

*) percentage op basis van geraamde opbrengsten  

 
Als de loonkosten op 1 januari 2000 gesteld worden op 100 is het mogelijke de beschikbare 
loonruimte te berekenen. Volgens deze opstelling is tot 1 januari 2009 de beschikbare 
loonruimte bijna 22%. De aanpassing van het minimumloon ligt daarboven, want het 
minimumloon heeft de inflatie gevolgd. Dit is ook in de groot- en kleinhandel en de zakelijke 
dienstverlening het geval. Alleen de gemiddelde loonaanpassing van de hotels en de 
overheid is in de periode 2000-2007 min of meer conform de berekende loonruimte over 
dezelfde periode.  
De berekende loonruimte heeft als basis de loonkosten en de geschoonde cpi (-3%) en is 
gecorrigeerd voor de gestegen sociale premies (-2%). Een hogere loonaanpassingen 
betekent dat de werkgever deze lasten (+5%) voor zijn rekening heeft genomen. Wanneer de 
berekende loonruimte wordt overschreden is dit met additionele financiële middelen verricht, 
afkomstig uit hogere prijzen of lagere bedrijfsresultaten. 
 
Vrijwel alle bedrijfssectoren zijn overgestapt van een volledige of automatische 
prijscompensatie naar een loonaanpassing afhankelijke van de verdiencapaciteit van de 
sector. Deze beleidsmatige loonaanpassing is nodig om Aruba een stabiele economische 
ontwikkeling te verzekeren.  
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 AVP Statenfractie dd. 8 augustus 2007 
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 De inflatie in Aruba wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex gedurende een periode ten 
opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Op basis van onderzoek naar het bestedingspatroon van 
huishoudens heeft het CBS een ‘boodschappenmandje’ samengesteld, waarvan de inhoud overeenkomt met de 
artikelen (goederen en diensten) waaraan de Arubaanse huishoudens hun geld besteden. De prijs van dit mandje 
wordt iedere maand opnieuw vastgesteld, waarna de prijs wordt vergeleken met de prijs van het mandje in het 
basisjaar. Op basis van deze vergelijking wordt de consumentenprijsindex vastgesteld. De consumentenprijsindex 
moet echter worden geschoond voor de veranderingen in de indirecte belastingen die de prijs beïnvloeden. Dit 
opschonen van de CPI voorkomt dat veranderingen van de indirecte belastingen (bijvoorbeeld Invoerrechten, accijns 
op alcohol en tabak) op de werkgever worden afgewenteld. 
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Figuur 15: Loonruimte 2000-2007 
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Volgens voorlopige ramingen van het CBA is in 2007 de nominale groei 7,7% en de inflatie 
6%. In deze studie worden voor de jaren 2007 en 2008 een reële groei van 0% aangehouden 
De toename van de bevolking door migratie was 2,2%, waardoor arbeidsproductiviteit is 
gedaald.  
De loonkostenontwikkeling is volgens het IMF de laatste jaren behoudend geweest door een 
grote instroom van laag opgeleide werkimmigranten die ervoor zorgden dat de loonkosten 
laag bleven. Ondanks de negatieve economische groei per hoofd van de bevolking heeft 
Aruba hierdoor haar internationale concurrentiepositie op toeristisch gebied weten te 
behouden.

67
  

Beide conclusies van het IMF vinden in deze nota geen onderbouwing. De loonkosten zijn 
niet laag gebleven en de concurrentiepositie is door achterblijvende toeristenbestedingen niet 
behouden. De koopkrachtontwikkeling van de eigen bevolking stagneert. Daarom staat Aruba 
op een keerpunt; doorgaan op de ingeslagen weg of kiezen voor een nieuwe balans.  

 
Figuur 16: Inkomensontwikkeling 
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 IMF, Executive Board Concludes 2007 Article IV Consultation with the Kingdom of the Netherlands—Aruba 
(February 2008) 
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Hoofdstuk 6: Kansen voor Aruba 

 
 
In het voor Aruba opgestelde macro-economisch plan

68
 in het kader van een mogelijke 

onafhankelijkheid constateerden de auteurs dat het belangrijkste aspect van een kleine 
economie is de mogelijkheid om snel en verzekerd te kunnen reageren op veranderingen. 
Deze weerbaarheid moet zowel in de private als de publieke sector aanwezig zijn. Het macro-
economische plan werd in het kader van de RTC van 1983 samengesteld aan de vooravond 
van de Arubaanse onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen in 1986. In dit macro-
economische plan werd geconstateerd dat Aruba, ongeacht de ongewisheden van de 
toekomst, een aantal problemen had die opgelost dienden te worden. Hierover dienden een 
aantal besluiten te worden genomen die voorbereidend werk vereisten.  
Anno 2008 vragen deze vraagstukken wederom een oplossingen en een doelgerichte aanpak. 
De opdracht van deze studie is een basis te formuleren voor een toekomstvisie van Aruba 
met het jaar 2020 als tijdshorizon. 
 

Whatever the uncertainties over the future, some issues have to be dealt with in any case by 
the Island [het Eilandgebied Aruba]. First, there are specific problems to be resolved; these 
include bottlenecks in the supply of capital, uneven service by public utilities, lack of mobility 
in the labour market, insufficient skills and labor productivity, and a more systematic planning 
of Government spending; few Government are not confronted by such problems. Second, 
there are strategic decisions to be taken, such as the encouraging of the diversification of the 
economy within sectors or the planned opening-up of new sectors. […]. 

Bron: Aruba:Planning and Independent Future – Preview and Summary (198?) 

 
6.1 Specifieke problemen 
Dertig jaar geleden werd geconstateerd dat externe factoren achter de Arubaanse economie 
door internationale gebeurtenissen en mondiale veranderingen snel konden worden 
beïnvloed. Als gevolg hiervan moet Aruba zich van een mogelijk negatief effect van deze 
externe factoren kunnen ontdoen. De specifieke problemen in het kader van de investeringen 
in de economie, de kosten van de arbeidsmarkt, de arbeidsproductiviteit en het onderwijs 
moeten met het oog op de toekomst worden aangestuurd. Hiermee wordt een duurzame en 
stabiele economie gegarandeerd waarvan de investeringen op middellange termijn zijn terug 
te verdienen. Deze rendabiliteit dient niet op gespannen voet te staan met de kwaliteit van de 
economie, c.q. het toeristische product, de infrastructuur en de leefbaarheid van de lokale 
bevolking.  
 
Aruba moet de kwaliteit van het aangeboden product uit de betreffende sector in stand weten 
te houden, desnoods worden verhogen. Investeringen dienen in het kader van de 
economische activiteiten te zijn waarbij de kwaliteit van deze activiteiten hoog wordt 
gehouden. Het succes van de nieuwe of gediversifieerde economische ontwikkeling is 
afhankelijk van de door de overheid gestelde randvoorwaarden.  
Publieke en private investeringen in de economie van het eiland geschieden voornamelijk met 
buitenlands kapitaal. Het is illusoir om te denken dat over twintig jaar de rol van het 
buitenlands kapitaal investeringen geheel door binnenlands kapitaal zal zijn overgenomen. 
Maar meer binnenlands kapitaal is mogelijk als Aruba dit als prioriteit gaat stellen. Als gevolg 
van schaaleffecten binnen de economie is de voorgaande assumptie in het huidige klimaat 
moeilijk realiseerbaar. Het aantrekken van de juiste investeringen kan alleen succesvol zijn 
als het investeringsklimaat geschikt is. Het geschikte investeringsklimaat is te bereiken door 
onder andere de loonkosten zo laag mogelijk te houden en bovendien de loonverschillen 
kleiner te maken. Stijgende loonkosten als gevolg van loonaanpassingen door hogere 
inflatiecijfers is niet bevorderend voor het investeringsklimaat. Als het investeringsklimaat 
eenmaal is verbeterd, kan het overheidsbeleid zich op investeringspromotie toespitsen, zoals 
voorgesteld door het in 2006 uitgebrachte rapport van de Wereldbank. Loonkosten zijn 
volgens het IMF tot nu toe behoudend geweest, door de grote instroom van goedkope en 
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 Cole, S., ITEO, DECO, Aruba: Planning an Independent Future – Preview and Summary, ITEO/DECO 198? 
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laagopgeleide werkimmigranten.
69

 Het laatste is echter noch voor de arbeidsproductiviteit, 
noch voor de economische groei bevorderend.  
Het verband tussen de bezettingsgraad en de opbrengst per verblijfsaccommodatie vertaalt 
zich eveneens in een afnemende meeropbrengst. Uitbreiding van capaciteit oefent druk op de 
concurrentiepositie van afzonderlijke verblijfsaccommodaties in dezelfde categorie uit en leidt, 
zoals is gebleken, eveneens een afnemende meeropbrengst. Om het prijsniveau van Aruba 
tegenover de VS te behouden en om de concurrentiepositie te behouden in een situatie van 
een afnemende meeropbrengst, ontstaat een neerwaartse druk op de tarieven. Hierdoor 
moeten de bedrijfskosten, waaronder de loonkosten, het ontgelden. Het laatste weerspiegelt 
zich in het feit dat de loonaanpassingen in de hotelsector het laagst zijn. De afnemende 
meeropbrengst is zowel voor het Land Aruba als de hotelexploitatiemaatschappij een 
achteruitgang. 
 
6.2 Optie 
Een economie gebaseerd op 12,500 verblijfsaccommodaties en 125,000 inwoners in 2020 is 
denkbaar. De overheid hief het moratorium op de bouw van hotels in 2005 op. De effecten 
van dit overheidsbesluit zijn tot 2015 voelbaar en kunnen ongekende negatieve gevolgen 
hebben voor de andere variabelen. Het opgeheven moratorium kan tot ongecontroleerde 
intensivering van de hotelbouw leiden. Het overheidsbeleid ten behoeve van een reële 
economische groei door intensivering van de huidige economische kernactiviteit heeft niet tot 
de gewenste effecten geleid. Het heeft het punt van een afnemende meeropbrengst bereikt 
en zelfs gepasseerd.  
Met het oog op een stabiele, betaalbare en duurzame economie in 2020 dient het 
overheidsbeleid in het kader van de bouw van verblijfsaccommodaties te worden 
aangescherpt. Het overheidsbeleid dient te worden omgebogen naar een ‘tweede’ 
moratorium vanaf 2010. Met een economie gebaseerd op 10,000 verblijfsaccommodaties 
dient echter eerst de infrastructuur op peil te worden gebracht. De Arubaanse infrastructuur 
dient zowel kostenefficiënt als doelmatig te zijn. De exploitatie van de infrastructuur moet het 
bedrijf of overheidsinstantie zekerheid, veiligheid geven en vooral de concurrentiepositie van 
het eiland waarborgen. Daarnaast dient de infrastructuur en eveneens de levering van 
goederen van openbaar nut efficiënt en duurzaam zijn. 
 
De menselijke inbreng is essentieel voor het succes van de economische ontwikkeling van 
Aruba, dus ook voor het succes van het toerisme als kernactiviteit.

70
 Het macro-economische 

plan opgesteld begin jaren 1980 stelde echter dat de ‘Arubaniteit’ essentieel was voor de 
duurzaamheid van het toerisme als kernactiviteit en de groei van de Arubaanse economie. 
Deze variabele in het toeristische product van Aruba kent echter verschillende verbeteringen 
moeten ondergaan teneinde te komen tot een op een stabiele, betaalbare en duurzame 
economie in 2020.  
De arbeidsproductiviteit zal in relatieve termen afnemen omdat de CBS en SER projecties 
voor de beroepsbevolking tot 2020 min of meer constant zullen blijven. Het beroepsonderwijs 
zal veel meer op de behoeften van de arbeidsmarkt moeten zijn toegespitst. Het laatste is 
mogelijk om het aanbod van het bestaande beroepsonderwijs direct aan de functiebehoeften 
in de verschillende sectoren te laten aanwenden. De jonge beroepsgeschikte bevolking 
begeeft zich echter eerder in de schoolbanken dan op de arbeidsmarkt. Deze leergierigheid 
zou nimmer moeten worden gedemotiveerd, maar wel op de werkelijke behoeften van de 
economie moeten worden aangestuurd. Deze sturing moet voornamelijk zijn toegespitst op 
de kernactiviteit van de Arubaanse economie. Het bevorderen van ondernemerschap ten 
behoeve van andere sectoren in de Arubaanse economie is daarnaast ook zeker op zijn 
plaats.  
 
De groei van de bevolking loopt voornamelijk door migratie uit de pas met de groei van de 
economie. Het nauwkeuriger aansluiten van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt komt 
de arbeidsproductiviteit zeker ten goede. De loonkosten van de werknemers in de 
verschillende sectoren van de Arubaanse economie dienen betaalbaar te zijn. Loonkosten 
zijn doorslaggevend voor het succes van de economische ontwikkeling van het eiland. Een 
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groei van het aantal benodigde arbeiders ten behoeve van de economie vergt een groei in de 
loonkosten. Onnauwkeurig geschoolde, ongeschoolde of buitenlandse werknemers kunnen 
hierop een nadelig effect hebben. Overheidsbeleid ten aanzien van de diversificatie binnen de 
huidige economische kernactiviteit dient eveneens op de arbeidsmarkt en het 
beroepsonderwijs te zijn toegespitst. Het aangeboden beroepsonderwijs dient kwalitatief 
uitstekend onderwijs te geven en daarom het hotelvak naar internationale standaarden aan te 
bieden.  
  
6.3 Strategische beslissingen 
Dertig jaar lang wordt zowel lokaal als internationaal voor de diversificatie van de economie 
gepleit. In 2007 nog door de Wereldbank

71
 en nog recenter door het IMF

72
. Het tegendeel 

hiervan blijkt echter wanneer in 2005 het moratorium voor de bouw van nieuwe 
verblijfsaccommodaties wordt opgeheven. Na de publicatie van het macro-economische plan 
begin jaren 1980 kan terugkijkend worden gesteld dat Aruba geen politiek onafhankelijke 
staat is geworden, maar wel de potentie heeft om eventueel economisch onafhankelijk te 
worden.  
De Arubaanse economie bestond begin jaren 1980 uit een drietal kernactiviteiten: 
olieraffinage, toerisme en ontwikkelingshulp van Nederland.

73
 Anno 2007 kan worden gesteld 

dat in de loop der jaren een verschuiving van de economische kernactiviteiten heeft 
plaatsgevonden. Het feit dat de Arubaanse economie een exporteconomie is en dat alle 
sectoren afhankelijk van het buitenland zijn, is bijna dertig jaar na dato onveranderd gebleven. 
Alleen is het toerisme de voornaamste economische kernactiviteit geworden, terwijl de 
olieraffinage vergeleken met de situatie rond 1980 in mindere mate deel uitmaakt van de 
Arubaanse economie. 
 
Noch de Arubaanse economie van begin 1980 noch de huidige economie zijn in staat om in 
de eigen basislevensbehoeften te voorzien of uitsluitend op binnenlandse consumptie te 
draaien. Overigens is de Arubaanse economie voornamelijk in buitenlandse handen, 
waardoor de overheidsinkomsten uit deze sector niet evenredig zijn met de werkelijke 
omvang van de sector. Het macro-economische plan gepubliceerd aan het begin van de jaren 
1980 stelde dat de Arubaanse economie dezelfde karakteristieken vertoonde als andere 
ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde economieën. Wat de Arubaanse economie van de 
andere perifere economieën onderscheidt is, dat deze uit van beperkt aantal kwetsbare 
externe inkomstbronnen afhankelijk is en dat de economie zelf uit deze externe kernactiviteit, 
het toerisme, bestaat. Zoals terecht al in de inventarisatie is opgemerkt maken deze aspecten 
de Arubaanse economie kwetsbaar. Ondanks de waarschuwingen in het macro-economische 
plan en adviezen van lokale en internationale instellingen heeft de Arubaanse publieke en 
private sector zich op het exploiteren van slechts een enkele economische activiteit gericht.  
 
De explosieve groei van het toerisme op Aruba heeft op lange termijn een enorme invloed op 
diverse sectoren van de economie gehad. Het moratorium op de bouw van 
verblijfsaccommodaties werd in 2005 weer opgeheven waardoor een carte blanche voor 
bijkomende verblijfaccommodaties werd gegeven. Het is van belang te vermelden dat de 
afvaardiging van moratorium niet op condominiumeenheden, winkelcentra, uitbreiding en 
renovatie van bestaande hotels en complexen van toepassing was. Zoals in de inventarisatie 
is aangegeven zijn de uitstralingseffecten van de hotelsector significant op andere sectoren 
van de Arubaanse economie, vooral de bouwsector. Hierbij zijn de infrastructuur en de 
ruimtelijke ordening als onderdelen van het drieluik over de Arubaanse economie achter 
gebleven. De vraag naar arbeid liep uit de pas met de aanwezige beroepsbevolking en het 
aangeboden beroepsonderwijs. Des te groter het verschil tussen beide groeiprocessen, des 
te groter de noodzaak wordt om arbeidskrachten te importeren. Het laatste is even 
ongecontroleerd als de ontwikkelingen in de economie, met het gevaar voor daarmee 
gepaard gaande sociaal-economische problemen. 
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De huidige economische kernactiviteit is gebaseerd op de constanten die het toeristische 
product Aruba bepalen, namelijk: zon, zee en stranden. De constanten van het toeristische 
product Aruba zullen in stand blijven; de variabelen, de menselijke factor, het overheidsbeleid 
en de infrastructuur, zullen met het oog op 2020 aan de voorwaarden van de verbreding 
moeten voldoen. Het is overduidelijk dat voor Aruba de kenmerken van het toerisme 
overheersen.

74
 Voor een werkelijke diversificatie dient Aruba de meerwaarde van de zon, zee 

en stranden niet te overschatten door deze als de ultieme trekpleister voor de toerist te 
verheffen. Evenals de zon, zee en stranden het kenmerk van ons toeristisch product zijn, 
wordt het toeristische product door andere opkomende markten gekenmerkt. Zelfs tropische 
oorden die deze constanten niet hebben kennen een opkomend toerisme. Diversificatie van 
de huidige economische kernactiviteit kan een aanpassing van de bestaande 
verblijfsaccommodaties als gevolg vergen.  
De diversificatie van de economische kernactiviteit hoeft niet louter op de bestaande 
afzetmarkt, de Amerikaanse toerist, te zijn gericht. Zonder het verblijf van de bestaande 
afzetters te verstoren, dient te worden gezocht naar een herdefiniëring van de doeleinden die 
de toerist naar Aruba brengt. De zon, zee en stranden zijn een gegeven, maar aan de hand 
van het onderzoek naar economische ontwikkeling van Aruba is gebleken dat infrastructuur 
en kwaliteit van het aangeboden product nog belangrijker voor de toerist zijn als deze 
eenmaal hier te lande is. In het kader van de strategische keuze dat Aruba dient te maken om 
een nieuwe economische kernactiviteit tot stand te gaan brengen dient, de samenstelling van 
het Arubaanse economisch product in zijn geheel te worden veranderd. De voornaamste 
strategische beslissing die in Aruba dient te worden gemaakt, is de keuze tussen verbreding 
en diversificatie 
 
Een nieuwe kernactiviteit zal niet afhankelijk zijn van dezelfde constanten. Om een Caribische 
syllicon valley tot stand te brengen zijn de fysische omstandigheden en geografische locatie, 
de natuurlijke hulpbronnen zoals het klimaat en de stranden, niet relevant. De economie van 
Aruba volledig op ICT te richten is echter geen optie; de Arubaanse arbeidsmarktsituatie is 
niet met die van India te vergelijken. Uit de analyse van de loonontwikkeling op Aruba is te 
concluderen dat Aruba geen lage lonenland is. De geografische ligging biedt Aruba echter de 
mogelijkheid om als economische gateway tussen de continenten te fungeren en als toegang 
tot Latijns-Amerika vanuit Europa kunnen betekenen. De huidige de lucht- en 
waterverbindingen beschikken echter niet over voldoende ruimte om het bijbehorende volume 
ter verwerken. De ontwikkeling van Aruba als economisch gateway dient echter niet uit het 
oog te worden verloren als een mogelijke derde kernactiviteit. Maar alle opties ondervinden 
de natuurlijke begrenzing van een kleine arbeidsmarkt en de beperkte ruimte op Aruba.   
Nieuwe constanten die een omslag in het economische product konden brengen zijn niet 
geweest. Ongeacht de politieke keuzes dient kritisch naar de maakbaarheid van een derde 
economische kernactiviteit te worden gekeken. Met een aanzienlijk aandeel van de 
arbeidsmarkt toegespitst op voornamelijk het toerisme, niet uitsluitend tot de hotelsector 
beperkt, biedt de bestaande beroepsbevolking in de basisvariant geen extra ruimte in 
arbeidsplaatsen ten behoeve van de nieuwe economische kernactiviteit. Ook niet als de 
intensivering van de huidige economische kernactiviteit door de bouw van nieuwe 
verblijfsaccommodaties ongestoord boven de 10.000 verblijfsaccommodaties doorgaat.  
 
Het huidige aanbod binnen het beroepsonderwijs zal zowel voor de bestaande als voor een 
nieuwe economische kernactiviteit niet voldoende zijn. Een nieuwe economische kernactiviteit 
dient niet tot disproportionele sociaal-economische gevolgen voor de maatschappij te leiden. 
Zowel de bestaande beroepsbevolking als de afzetmarkt zal over de dan bestaande 
economische kernactiviteiten moeten worden verdeeld, waarbij gegeven de huidige 
omstandigheden geen van beide over genoeg werknemers respectievelijk afzetters 
beschikken. De discussie over de totstandkoming van een derde economische kernactiviteit 
is vanwege genoemde beperkingen al dertig jaar gaande zonder enig resultaat. Aan een 
mogelijke nieuwe economische kernactiviteit zou hetzelfde of een groter ‘gewicht’ dan aan de 
huidige economische kernactiviteit toegekend moet worden om competitief te zijn. Simpelweg 
zou een mogelijk nieuwe economische kernactiviteit als vervanging van het toerisme en de 
olie-industrie moeten kunnen dienen. 
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Een diversificatie van de huidige economische kernactiviteit tot op heden heeft geen 
doorgang gevonden omdat bepaalde elementen in de samenstelling van het economisch 
product niet zijn hergewaardeerd. Een diversificatie in de huidige economische kernactiviteit 
vergt een herijking van het ‘gediversifieerde’ product, waarbij de meerwaarde van de 
constanten opzij dient te worden gezet.  
Een verbreding van de economische kernactiviteit echter is op middellange termijn het meest 
voor de hand liggend, waarbij het overheidsbeleid de publieke randvoorwaarden dient te 
herijken ten behoeve van het product bepalen de nieuwe economische kernactiviteit 
fundamenteel is. De publieke randvoorwaarden die van invloed zijn op de economische 
ontwikkeling worden gesteld door overheidbeleid op het aantal en soort 
verblijfsaccommodaties, de infrastructuur, onderwijs en arbeidsmarkt. Aanbevelingen dienen 
proactief een toekomstvisie voor de economie van Aruba uit te lijnen. Met uitzondering van 
hedendaagse mondiale ontwikkelingen en internationale bedreigingen na de 
millenniumwisseling is de probleemanalyse van 1980 in 2007 onveranderd gebleven. Het 
basiswerk is al aan de vooravond van de status aparte verricht.  
Deze studie dient op innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan de jarenlang durende 
discussie over diversificatie van de huidige kernactiviteit aan de hand van de voorgaande 
inventarisatie. Een Aruba met 15,000 tot 20,000 verblijfsaccommodaties en daarbij een 
bevolkingsaantal van 135,000 tot 150,000 is gegeven de huidige condities onwenselijk. Een 
omslag in het economische beleid van de overheid ten behoeve van een nieuwe fase in de 
economie, gekenmerkt door een stabiliserende groei, is allereerst door verbreding te bereiken.  
De voorgestelde aanbevelingen zijn gedaan voor de periode 2010 tot 2020 waarbij het 
overheidsbeleid met betrekking tot de bouw van verblijfsaccommodaties wordt omgebogen 
door invoering van een tweede moratorium in 2010. De economische groei dient met de 
kwaliteit van het product Aruba toe te nemen tegen gelijke of lagere kosten op economisch, 
infrastructureel en ruimtelijk gebied.  
 
Toekomstig overheidsbeleid kan investeringen bevorderen ten behoeve van de verbreding en 
diversificatie van de huidige economische kernactiviteit in een exclusief luxe boetiektoerisme. 
Het laatste is de afgelopen jaren meerder malen geopperd en het belang hiervan wordt 
nogmaals benadrukt door hiernaar kwantitatief beleidsonderzoek te verrichten.  
Aanvullend kunnen mogelijkheden voor exploitatie van nieuwe afzetmarkten naast de VS 
worden onderzocht.  
Tot nu toe wordt de totstandkoming van de diversificatie van het toerisme passief 
geëxploiteerd. Eerst zal de infrastructuur in ieder geval aan de vereisten van duurzaamheid, 
doelmatigheid, kostenefficiëntie en competitiviteit moeten voldoen. Infrastructurele 
aanpassingen zijn doorslaggevend voor het succes van de nieuwe richting van de Arubaanse 
economische kernactiviteit. Dit laatste geeft meteen antwoord op de vraag waarom 
aanbevelingen in het kader van de diversificatie van het toerisme in feite niet nodig zijn 
zolang er nog veel achterstand is weg te werken. 
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Hoofdstuk 7: Aanbevelingen  
 

 
De aanbevelingen hebben als doel de opbrengst van de economische activiteiten te 
vergroten. Deze activiteiten moeten passen binnen de infrastructuur en de leefbaarheid 
zodanig, dat de levensstandaard op het eiland minstens is gewaarborgd en de ruimtelijke 
kwaliteit en de milieuvoorwaarden in acht zijn genomen. 
In het voorgaande heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de samenstelling van de 
economische bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en de effecten daarvan op de afzonderlijke 
sectoren aan de hand van de ontwikkelingen in de loonkosten in de voornaamste sectoren.  
Hierin zijn drie denkbare scenario’s voor 2020 geschetst voor wat betreft de ontwikkelingen in 
de toeristenindustrie met een aantal verblijfsaccommodatie van respectievelijk:  
 1.  12.500 - kwaliteitscenario, met een bevolkingsaantal van 120 000 inwoners;  
 2.  15.000 - uitloopscenario met een bevolkingsaantal van 130.000 inwoners;  
 3.  20.000 - massascenario met een bevolkingsaantal van 150.000 inwoners.  
 
In de aanbevelingen zal dat scenario worden uitgelicht dat het meest haalbaar is zonder 
economisch en kwalitatief op achteruit te gaan. De aanbevelingen voor de economische 
ontwikkelingen voor Aruba hebben zondermeer implicaties voor de infrastructuur, die de 
economische ontwikkelingen moet bedienen, en de ruimtelijke levenskwaliteit. De laatste kan 
door functiemenging, die door de kleine oppervlakte van Aruba kan ontstaan, tot conflicten 
kan leiden. De Arubaanse economie verkeert in een situatie waarbij de meeropbrengst 
afneemt door de intensivering van de huidige economische kernactiviteit.  
 
7.1 Kwaliteitstoerisme 
De basisvariant van de huidige economische kernactiviteit is gebaseerd op 10.000 
verblijfsaccommodaties en kan na zorgvuldige afweging van de bedrijvigheid en de 
arbeidsmarkt op Aruba in de toekomst tot 12.500 verblijfsaccommodaties worden uitgebreid. 
FESCA beveelt echter aan een moratorium op 10.000 verblijfsaccommodaties in te stellen om 
eerst een balans met de infrastructuur en de leefomgeving tot stand te brengen.  
 
7.1.1 Verbreding en diversificatie 
Het is noodzakelijk de huidige economische kernactiviteit eerst te verbreden voordat sprake is 
van een werkelijke diversificatie van de economie. Om de huidige economische kernactiviteit 
te verbreden dienen nichemarkten of bepaalde doelgroepen te worden ontdekt. 
Congrestoerisme, wetenschaptoerisme en corporate tourism zijn hiervan voorbeelden. De 
achterliggende gedachte van de verbreding van de huidige economische kernactiviteit is het 
inruilen van stranddagen voor andere bezigheden op het eiland. De bestaande hotels dienen 
zo breed mogelijk te worden geëxploiteerd, om aan de eisen van deze verbrede vorm van 
toerisme te voldoen. Deze verbredingaanbeveling is in geen enkel opzicht met het bestaande 
all inclusive strandtoerisme. De nichemarkten hebben een veel ruimer bestedingruimte. 
Lokale ondernemingen die eerder niet direct tot het toerisme behoorden, moeten tot een 
hoger niveau worden gebracht, bijvoorbeeld tot dat van de dienstverlenende sector of de 
sector gericht op het entertainen van het verblijfstoerist. Hiermee wordt een breder 
uitstralingseffect bereikt, waardoor de werkgelegenheid per verblijfsaccommodatie toeneemt.  
 
De werkelijke diversificatie van de huidige economische kernactiviteit dient gepaard te gaan 
met het besef van de geringe meerwaarde van de constanten in de formule van het 
Arubaanse toeristisch product, namelijk: zon, zee en stranden. Binnen de toegestane 
capaciteit van 12500 verblijfsaccommodaties dient de ontwikkeling van het ecologisch 
wellness luxetoerisme aan de rand van het natuurgebied, ver van de drukke Zuidkust te 
worden aangemoedigd. De additionele verblijfsaccommodaties moeten worden gereserveerd 
voor de bestaande verblijfsaccommodaties en de lokale bevolking. Onder deze 
gediversifieerde vorm van toerisme worden de vrijetijdsaspecten van het medische toerisme 
verstaan, zoals kuuroorden en spa’s, zonder echter een beroep te doen op het 
gezondheidszorgsysteem van Aruba. Het wellness toerisme kan als alternatief van het 
medische toerisme fungeren. Het optierecht voor het exploiteren van percelen in bestemde 
gebieden tot aan de afkondiging van een nieuw moratorium dient echter te worden 
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ontmoedigd. Optierechten dienen niet langer verhandelbaar te zijn. Bestaande 
verblijfsaccommodaties kunnen bij verbouwingen aan de nieuwe opzet worden aangepast. 
 
7.1.2 Kwaliteitswaarborg 
De kwaliteitswaarborg en competitiviteit van de in 2010 bestaande 10.000 
verblijfsaccommodaties dient de nodige aandacht te krijgen in deze toekomstvisie. Hiervoor 
dienen gebruikersvergunningen tot stand te komen. Voor de Arubaanse economie is het 
aantrekkelijker dat de toeristenuitgaven jaarlijks toenemen. Het Arubaanse toerisme moet 
zich op de nichemarkten richten. De Arubaanse overheid dient via in gebruikersvergunningen 
richtlijnen uit te schrijven voor instandhouding en verbetering van het luxeniveau van de 
bestaande hotels met het oog op een toename van toeristenuitgaven in de binnenlandse 
economie. Hotelketens die de bestaande verblijfsaccommodaties overnemen, dienen door 
middel van de gebruikersvergunning aan de nieuwe standaarden te voldoen afgegeven door 
een gemengd agentschap.  

 
Naar aanleiding van CBS gegevens worden meer dan 10% van de in 2010 bestaande 10.000 
verblijfsaccommodaties in San Nicolas gebouwd. Naast infrastructurele en ruimtelijke 
aanpassingen ten behoeve van de exploitatie van de economische kernactiviteit aan de 
Oostkant van het eiland dienen andere voor de hotelsector relevante economische sectoren 
te worden bevorderd. Het exploiteren van de hotelsector in San Nicolas en omgeving dient in 
alle opzichten in het voordeel van dat gebied te zijn. De toeristen die in San Nicolas en 
omgeving verblijven, dienen hun uitgaven zoveel mogelijk in deze regio te besteden. De 
exploitatie van de hotelsector in San Nicolas en omgeving dwingt de overheid om een beleid 
ter bevordering van de commerciële sector in dat deel van het eiland uit te stippelen. Een 
scenario waarbij toeristen in San Nicolas door gebrek aan faciliteiten daar naar het westelijke 
gedeelte van het eiland toe moeten rijden moet zoveel mogelijk worden vermeden. De 
exploitatie van San Nicolas moet echter niet alleen tot de hotelsector worden beperkt. Hiertoe 
heeft de overheid een sturende rol. Nadelige milieueffecten en horizonvervuiling van de 
raffinaderij dienen door aan te leggen heuvels tot het minimale te worden beperkt.  
 
Condominiumeenheden worden niet onder verblijfsaccommodaties gerekend. Aan de 
ontwikkeling van deze vorm van toeristisch onroerend goed dient echter de nodige aandacht 
te worden besteed. Evenals het reguliere toerisme, is de afzetmarkt van deze nieuwe vorm 
van toerisme aan soortgelijke externe en interne factoren onderhevig. Voor 
condominiumeenheden dient een ander moratorium te komen dan voor 
verblijfsaccommodaties moeten gelden. Door middel van een zwaardere belastingdruk en 
duidelijk planologisch beleid zou het maximumaantal op 2500 eenheden moeten worden 
gesteld. Gegeven de beperkte ruimte op Aruba dient het wonen van de eigen bevolking 
voorrang te krijgen.  
 
7.2 Arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. 
Hoewel de hotelsector de hoofdsector van de Arubaanse economie zal blijven, zullen andere 
sectoren tot het verbrede toerisme worden gerekend. De bouw, de commerciële en zakelijke 
dienstverlening en de nijverheid worden door de ontwikkelingen binnen de hotelsector 
beïnvloed. De randvoorwaarden gesteld door de aanbevelingen ten behoeve van de 
economische ontwikkelingen zijn op het gebied van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs 
eveneens van toepassing. 
 
Uit deze studie is gebleken dat de vraag naar opgeleide arbeidkrachten kwantitatief vanuit de 
arbeidsmarkt door het lokaal aangeboden beroepsonderwijs kan worden beantwoord. Uit de 
kwantitatieve analyse van het aanbod op de arbeidsmarkt is echter geconstateerd dat deze 
aan sociaal-culturele factoren onderhevig is. Uit deze studie blijkt dat er geen sprake is van 
een kwantitatief tekort in 2020. Door overheidsbeleid kan de arbeidsmarkt in een structureel 
evenwicht worden gebracht.    
Door het gebrek aan investeringen in met name het middelbaar beroepsonderwijs is er geen 
andere keus dan meer algemeen vormend onderwijs aan te bieden. Bij de studenten in het 
beroepsonderwijs ontstaat een ‘gedwongen’ leergierigheid voor het verder ontplooien van de 
op Aruba opgedane algemene kennis en theoretische beroepsvaardigheden. 
Beroepsonderwijs op Aruba is in vele gevallen geen eindonderwijs, waardoor de studenten 
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voor een vervolgopleiding op Aruba of in het buitenland opteren waardoor de lokale vraag 
naar opgeleide arbeidskrachten onbeantwoord blijft.  
De hierdoor ontstane tekorten op de arbeidsmarkt dienen steeds door werkimmigratie te 
worden opgevuld. De overheid kan een correctiemechanisme tot stand brengen, waaronder 
studiefaciliteiten, om de kloof die door leergierigheid tussen beroepsonderwijs en 
arbeidsmarkt ontstaat te verkleinen. Zowel het hoger als het middelbaar beroepsonderwijs 
dienen door een hogere bekostiging te worden verbeterd, waardoor de verticale doorstroming 
naar Nederland uitsluitend tot de niet aangeboden beroepen wordt beperkt. Door lokaal 
beroepsonderwijs op tenminste internationaal vergelijkbaar niveau aan bieden zou de 
instroom op termijn met zeker 100 studenten in het beroepsonderwijs kunnen worden 
uitgebreid.  
 
De noodzaak van investeringen in het beroepsonderwijs kan worden gemeten aan de hand 
van de resultaten in de hotelsector. Volgens internationale standaarden is een gemiddelde 
bezettingsgraad van verblijfsaccommodaties boven de 75% uitstekend. Economieën die het 
toerisme als kernactiviteit hebben, moeten in het kader van investeringen in het 
beroepsonderwijs de maatstaven hoger aanleggen dan internationale gemiddelden.  
Het gebrek aan investeringen in het beroepsonderwijs vertaalt zich direct in de afnemende 
resultaten van dat type onderwijs en de gebrekkige aansluiting op de arbeidsmarkt. De 
doelstellingen van het praktische beroepsonderwijs is uit de resultaten niet vanaf te leiden. 
Investeringen in het beroepsonderwijs dienen structureel plaats te vinden, opdat adequaat 
aan de vraag op de arbeidsmarkt kan worden voldaan. Het niveau van het beroepsonderwijs 
dient aan de eisen van de beroepskwalificaties van eindonderwijs te voldoen.  
 
De vraag naar bepaalde functieniveaus of beroepen dient in de aanbodkant te worden 
weerspiegeld. Het onderwijs gericht op de uitoefening van een aantal beroepen kan op 
verschillende manieren worden bevorderd. Financiële en professionele prikkels kunnen een 
middel vormen. Leergierigheid dient niet te worden ontmoedigd of beperkt, dient gestuurd te 
worden door investeringen binnen een maakbaar onderwijs. Door het invoeren van een 
leerlingenstelsel en contractonderwijs met leermeesters als vervolg-onderwijs kan een 
beroepsgericht vorm van onderwijs tot stand worden gebracht. De kosten kunnen door een 
speciaal daarvoor op te richten sectorfonds buiten de overheid worden gedekt, waarbij de 
overheid de onderwijsinfrastructuur beschikbaar stelt. .  
Op een eiland dat het toerisme als economische kernactiviteit heeft is uit de 
onderwijsstatistieken het aantal studenten opvallend laag die zich voor de opleidingen ten 
behoeve van het hotelvak inschrijven. Door investeringen in het beroepsonderwijs op Aruba 
kan het hotelvak op internationale standaarden worden aangeboden. Het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs kan hierbij eveneens onderdeel van het export product Aruba voor 
studenten uit de regio, voor onderzoeksdoeleinden en voor trainingsfaciliteiten voor 
hotelwerknemers- en managers uit de regio. 
 
Kwantitatief gezien kan de jaarlijkse vraag op de arbeidsmarkt door de voorgestelde 
verbetering worden verminderd. Hierdoor neemt de beroepsgeschikte bevolking Aruba die de 
arbeidsmarkt betreedt toe evenals het saldo van Arubaanse studenten die hun 
beroepsonderwijs in het buitenland volgen. Door soepele betalingsverplichtingen in het kader 
van de aangegane lening bij het Land voor studiedoeleinden kan de remigratie van studenten 
met als doel de Arubaanse arbeidsmarkt te betreden worden aangemoedigd. 
Aanbod op de arbeidsmarkt kan deels via het beroepsonderwijs en deels door middel van de 
invoering van maatregelen op de arbeidsmarkt worden bereikt. Het laatste betreft de 
invoering van het flexpensioen en herscholingsmogelijkheden. Het flexpensioen houdt in dat 
de werknemer de AOV met een of meer jaar kan uitstellen in ruil voor een hogere AOV 
uitkering.

75
 Hierbij wordt de beroepsgeschikte leeftijd uitgestrekt. Indien het optimale aanbod 

het structurele tekort niet geheel kan opvullen, wordt dit aandeel door werkmigratie opgevuld. 
 
Het door Sam Cole cs. bij aanvang van de status aparte opgesteld macro-economisch plan, 
legde nadruk op een essentieel aspect van de Arubaanse economie, namelijk de Arubaniteit. 
Wereldwijd is de aanwezigheid van familiebedrijven doorslaggevend voor de eigen economie. 
In Nederland zijn tweederde van de bedrijven familiebedrijven. Op Aruba is dit aandeel lager. 

                                                 
75

 FESCA (2004) 



    61 

Investeren met binnenlands kapitaal verdient voorrang, omdat het de economische structuur 
van Aruba versterkt. De Arubaanse investeringsbank heeft als ontwikkelingsbank een 
doorslaggevende rol ter bevordering van Arubaans ondernemerschap door 
managementbijstand en eventuele (achtergestelde) leningen aan deze lokale en 
familiebedrijven te verlenen. Dit speelt vooral bij de verkoop van familiebedrijven een rol als 
het even kan duren voordat Arubaanse handen beschikbaar zijn. Door over voldoende 
middelen te beschikken kan de Arubaanse investeringsbank de familiebedrijven begeleiden, 
ook in transitieperiode van enkele jaren binnen Aruba.   
 
7.3 Loonkosten 
De verzamelde lonen en contractloongegevens uit diverse bedrijfstakken laten een  
contractloonstijging zien zonder de effecten van immigratie. Tot nu toe is geen rekening met 
de bevolkingsgroei gehouden. De tijd van een automatische indexering is allang voorbij. Voor 
een evenwichtige loonkostenontwikkeling en bijbehorende lastendruk kunnen de collectieve 
sector en de particuliere sector volgens een beleidsmatige loonruimte beide in de pas gaan 
lopen. In het jaarlijkse voorjaarsadvies doet de SER een aanbeveling over een verantwoorde 
loonruimte. In het najaar brengen de SER en de CBA rekening houdend met de loonruimte, 
advies uit over een aanpassing van het wettelijke minimumloon en de gekoppelde AOV/AWW. 
De sociale partners geven invulling op die manier aan de eigen specifieke 
arbeidsvoorwaarden in de sectoren van de arbeidsmarkt op Aruba.  
Loonaanpassingen dienen gemiddeld niet hoger te zijn dan de beschikbare loonruimte. De 
loonkosten zouden op basis van een reële economische groei als gevolg van optrekkende 
investeringen en toenemende arbeidsproductiviteit tot stand moeten komen. Van een 
verantwoorde loonontwikkeling kunnen alle inwoners profiteren. Met de voorgestelde 
loonvorming kunnen de sociale partners de schommelingen in koopkracht zoveel mogelijk 
dempen.  
De loonverdeling is als gevolg van de geschiedenis onevenwichtig en werkt verstorend op de 
arbeidsmarkt. Aanpassingen kunnen geleidelijk worden doorgevoerd, waarbij het instrument 
van functiebeloning in alle sectoren kan helpen. De beloning van vergelijkbare functies tussen 
sectoren komt zodoende op een geleidelijke manier tot stand. Het werken aan het opheffen 
van deze belangrijke scheefheid op de arbeidsmarkt is een nationaal belang.            
 
7.4 Conclusie 
De Arubaanse economie blijft vanwege de kernactiviteit toerisme van externe factoren 
afhankelijk en is daarom kwetsbaar. Olieprijsstijgingen, valutawijzigingen, terroristische 
aanslagen, recessie in buitenlandse markten, natuurrampen en incidentele gebeurtenissen, 
zoals 11/9 en de verdwijning van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway, zullen altijd druk 
op de Arubaanse economie uitoefenen. Met een omslag van het overheidsbeleid in het kader 
van verbreding en diversificatie van het toerisme als kernactiviteit kan Aruba zich beter tegen 
deze externe factoren beschermen. Dit is nodig om de kwaliteit van het toeristische product 
Aruba in stand te houden en te versterken. Met een reële economische groei per inwoner kan 
de druk, uitgeoefend door externe factoren, worden opgevangen, maar nooit helemaal. De 
koopkrachtvermindering kan worden omgebogen als door het beroepsonderwijs de 
aanbodkant van de arbeidsmarkt wordt versterkt en de werkmigratie van de vraagkant van de 
arbeidsmarkt tot de onvermijdbare vraag wordt beperkt. Hierdoor zal de arbeidsproductiviteit 
gaan toenemen als de verblijfsaccommodaties door een maximum capaciteit van 10.000 
wordt begrensd. Bij dit alles verdient de loonverdeling een hoge prioriteit. Het opheffen van de 
scheefheid is een nationale zaak.   
 
De historie van de Arubaanse economie met het toerisme als kernactiviteit is een boeiend 
verhaal. Door uitstralingseffecten worden diverse economische sectoren betrokken tot het 
toerisme. Ieder Arubaan is direct of indirect met het toerisme verbonden is. Het toerisme is 
synoniem aan het eiland geworden. Investeringen die ooit tot economische groei hebben 
geleid, zijn niet langer effectief. Investeringen dienen continu te worden aangetrokken ten 
behoeve van niet voorgeschreven en onconventionele patronen. Het laatste vergt daadkracht 
uit alle sectoren van de Arubaanse maatschappij en ook een politieke wil. 
 






