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NAAR DEUGDELIJK OPENBAAR FINANCIEEL BEHEER IN ARUBA 

VOORWOORD 

In 2008 werd de wereld geconfronteerd met een ernstige financiële crisis. Grote financiële instellingen in de 

V.S. boekten enorme winsten, maar zij deden dat door ‘creatief opwaarderen’ van waardeloze hypotheken 

en ongelimiteerde handel in annuleringsverzekeringen. Dit kon plaatsvinden door het volledige gebrek aan 

effectief toezicht van daartoe ingestelde instanties. Zelfs de grote accountantskantoren hadden de 

boekhouding van de banken niet naar behoren gecontroleerd. Zij hadden niet in de gaten dat banken in hun 

boekhouding fraudeerden om zodoende de schijn op te wekken dat zij in een goede financiële positie 

verkeerden. Door de omvang van deze zwendel betaalde de hele wereld een hoge prijs. 

 

In 2014 waren het niet zozeer banken, maar verschillende Europese landen, China en Brazilië die 

geconfronteerd werden met een financiële crisis. Ook hier was de belangrijkste oorzaak een tekortschietende 

boekhouding en de verantwoording daarop. Aangezien de effecten op de gemeenschap zo ernstig zijn, is het 

van belang na te gaan hoe de boekhouding functioneert en waarom dit niet alleen leidt tot financiële, maar 

ook tot politieke problemen wanneer hier onzorgvuldig mee wordt omgegaan.  

 

In een goede boekhouding vormen de waarde van de bezittingen een evenwicht met die van de 

verplichtingen. Zo kunnen bedrijven en overheden fluctuaties hierin controleren en gelijktijdig de 

mogelijkheden van malversaties minimaliseren. Zij hebben daarmee tevens een instrument voor hun verdere 

financiële planning, het algemeen beleid en de verantwoording daarop. Tussen boekhouding en 

verantwoording bestaat een delicaat evenwicht. Dit bepaalt vaak het lot van de onderneming of het land. 

 

Een goede boekhouding en, meer uitgebreid, een goed financieel beheer, staat dan ook aan de basis van een 

welvarend land. Dit wekt vertrouwen in een stabiele overheid en een dynamische gemeenschap. Het draagt 

tevens bij tot een gezond moreel en cultureel kader dat ertoe bijdraagt dat mensen geen gewoonte maken 

van het negeren, vervalsen of nalaten van een behoorlijke boekhouding.  Wanneer er daarentegen sprake is 

van een deficiënte boekhouding, dan draagt dat bij tot achteruitgang en onderontwikkeling, financiële chaos, 

economische criminaliteit en onrust in de gemeenschap. 

 

Deugdelijk financieel beheer vormt de basis van de legitimiteit van politiek handelen. Begrotingsevenwichten 

betekenen niet alleen dat de boekhouding naar behoren functioneert, maar ook dat er sprake is van 

deugdelijk bestuur. Daarbij speelt het afleggen van rekenschap een centrale rol. Zolang bestuurders van 

mening zijn dat zij alleen aan God maar niet aan boekhoudkundige controleurs rekenschap moeten afleggen, 

zullen financiële crises in landen de kop opsteken. Voor politici die dit veroorzaken betekent dit vaak dat zij 

niet herkozen worden. Voor burgers, dat hun welvaart achteruit gaat of dat zij zelfs huis en haard verliezen. 

 

Voor veel bestuurders is transparant financieel beheer problematisch. Veeleer maken zij gebruik van 

‘creatieve boekhouding’ gekoppeld aan een gebrek aan transparantie. Daarmee, en met de verspilling die 

daarvan het gevolg is, voeren zij hun land naar een bankroet. Dit wordt in de hand gewerkt omdat zij daarbij 

ook de confrontatie met de realiteit wanneer die slecht is, negeren. Voor het land zelf pakt dit rampzalig uit.  

 

Deugdelijk financieel beheer is een belangrijk aspect van deugdelijk bestuur. Het gaat daarbij echter niet 

alleen om het hebben van een norm. De uitdaging is om die norm ook concreet uit te voeren. Dat vereist een 

voortdurende inspanning. Het vereist ook dat de daartoe noodzakelijke morele en culturele kaders worden 

ontwikkeld: in een cultuur waar corruptie de norm is zal deugdelijk financieel beheer niet levensvatbaar zijn. 

Andersom geldt ook dat waar het financieel beheer ondeugdelijk is, corruptie de vrije hand krijgt en 

medebepalend zal zijn voor de algemene kwaliteit van het bestuur. 

 

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van het financieel beheer in Aruba. Belangrijke 

aspecten daarvan worden achtereenvolgens beschreven aan de hand van rapporten van de Raad van Advies, 

de Algemene Rekenkamer Aruba, de Sociaal Economische Raad, slechts zijdelings de Centrale Bank van 

Aruba, het Internationaal Monetaire Fonds en andere, soms meer incidentele, officiële instanties en 

commissies als de Comision Financiero en de National Commission on Public Finance. 

 

Lezing van dit rapport maakt duidelijk dat Arubaanse bestuurders decennialang op systematische wijze 

onrealistische en/of ondeugdelijke begrotingen hebben opgesteld, voorkomen hebben dat er een behoorlijke 

boekhouding van ’s Lands financiën werd gevoerd en de toepassing van een deugdelijke controle op en 

inzicht in haar financieel beheer hebben gedwarsboomd. Daarmee hebben zij de mogelijkheid geschapen dat 

publieke gelden op een ‘minder legitieme wijze’ werden verbruikt zonder dat er een haan naar kraaide. Voor 

Aruba bracht dit ernstige gevolgen met zich mee1.   

                                                           
1 Info o.m. uit ‘The Reckoning’, Financial accountability and the making and breaking of nations, by Jacob Soll, 2014 en 
uit rapporten van de RvA, de ARA, de SER, de CBA en het IMF 
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SAMENVATTING 

Dit rapport bevat ‘gecomprimeerde samenvattingen’ van alle beschikbare rapporten van de Raad van Advies, 

de Algemene Rekenkamer, het College Aruba financieel toezicht, de Comision Financiero, de National 

Commision on Public Finance en de commissie van Lennep die zich specifiek met de kwaliteit van het 

financieel beheer bezighouden en met de (financiële) gevolgen van een deficiënt financieel beheer. Alle 

rapporten wijzen op de dringende noodzaak van correctie op het gevoerde financiële beheer en wat er 

gedaan moet worden om het financieel beheer op orde te brengen. Zijdelings worden bevindingen van de 

SER, de CBA en het IMF aangegeven waarbij deze met name de economische gevolgen van het financieel 

beheer van de overheid aanstippen. Deze komen echter uitgebreider aan de orde in het vijfde rapport ‘Naar 

een gezond sociaaleconomisch beleid’. 

Er wordt een beeld geschetst van 30 jaar financieel beheer vanuit verschillende optiek. Daaruit wordt 

duidelijk dat de regering jaarlijks van alle daartoe wettelijk aangewezen adviserende en controlerende 

instanties en organisaties min of meer dezelfde adviezen en waarschuwingen kreeg voorgeschoteld  om het 

financieel beheer op zo kort mogelijke termijn te verbeteren. De essentie van de adviezen en 

waarschuwingen werd echter systematisch genegeerd. De opeenvolgende regeringen van wisselende 

politieke kleur handhaafden het deficiënte financieel beheer in vrijwel ongewijzigde vorm.  

Ondanks de in de regel jaarlijks groeiende overheidsinkomsten groeiden de financieringstekorten nog harder. 

De overheidsschulden en daarmee de renteverplichtingen namen daardoor jaarlijks toe. De opeenvolgende 

kabinetten tastten echter niet alleen de financiële positie van het Land aan, maar ook die van sociale 

instituties. Deze vergrootten de financiële risico’s van het Land in ernstige mate. 

Lezing van de opeenvolgende rapporten van de RvA, ARA, enz. maakt ook duidelijk hoe regeringen hun eigen 

voornemens en afspraken om ‘de financiën op orde te brengen’ keer op keer binnen korte tijd geweld aan 

deden. Het geeft tevens aan dat de politieke wil ontbrak om de overheidsfinanciën gezond te maken en te 

houden. Ook de herhaalde adviezen voor een degelijke controle op het financieel beheer werden  genegeerd. 

Veeleer werd gekozen voor ‘creatieve boekhouding’ om de eindjes aan elkaar te knopen en ‘als vanouds’ te 

regeren. 

Inmiddels staat Aruba er financieel beroerd voor. In de loop van de afgelopen 3 decennia is door de 

opeenvolgende Arubaanse regeringen een vrijwel onbetaalbare schuldenlast opgebouwd met nog steeds 

toenemende renteverplichtingen. Nederland heeft in 2014 middels een aanwijzing ingegrepen om verdere 

ontsporing van de financiën te voorkomen. In navolging van ‘de andere eilanden in de West’ is Aruba na hevig 

protest ‘wegens aantasting van de autonomie’ onder financieel toezicht geplaatst. Sindsdien worden 

langzamerhand verbeteringen in het financieel beheer doorgevoerd. De situatie is echter dusdanig uit de 

hand gelopen dat pas op zijn vroegst omstreeks 2020 de eerste jaarrekening met een goedkeurende 

accountantscontrole kan worden verwacht. 

Het is echter niet alleen de regering die faalde in het financieel beheer. Ondanks jaarlijks herhaalde 

‘aanmoedigingen’ van de RvA en de ARA aan het Parlement om gebruik te maken van haar budgetrecht, 

negeerde deze haar belangrijkste taak. Het ging daarbij niet alleen om de gang van zaken rond begrotingen 

die in de regel maanden te laat werden ingediend. Ook de controle van de werkelijke overheidsbestedingen 

middels jaarrekeningen vond nooit plaats. Tevens lieten de Staten zich bijzonder makkelijk overtuigen om 

belangrijke fondsen buiten de begroting te plaatsen zodat die niet meer onder hun controlemogelijkheid 

vielen. Zodoende zetten de Staten zichzelf in belangrijke aangelegenheden buitenspel. 

Het is de vraag hoe deze gang van zaken te rijmen valt met de beloften die bestuurders en statenleden 

afleggen voor hun ambtsaanvaarding. Het valt moeilijk zich aan de indruk te onttrekken dat ‘andere 

belangen’ van bestuurders en statenleden een belangrijker rol speelden/spelen dan ‘het algemeen belang’. 

Hierdoor zijn in de loop van 30 jaar gigantische hoeveelheden geld onbehoorlijk gebruikt. Feitelijk komt het er 

op neer dat er in ernstige mate sprake was van systematisch ondeugdelijk bestuur. 

Als gevolg hiervan zijn ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, veiligheid, sociale en medische zorg, 

wegenonderhoud en –constructie en dergelijke, gedeeltelijk of volledig gestagneerd. Noodzakelijke 

beleidsvorming en –uitvoering heeft niet tot nauwelijks plaatsgevonden. De grote economische potentie die 

Aruba had is onvoldoende benut. De vraag is, hoe nu verder? 

Aruba staat voor een grote uitdaging. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie. De omslag kan echter pas 

plaatsvinden indien er een veel grotere bewustwording onder de bevolking en haar leiders plaatsvindt van de 

noodzaak van degelijk financieel beheer als een belangrijk onderdeel van deugdelijk bestuur. Dat is ook de 

basis van hernieuwde positieve ontwikkelingen in Aruba.  

Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) streeft er naar de gemeenschap een goed inzicht in de ‘gezichten’ 

en gevolgen van ondeugdelijk bestuur te bieden en het begrip te vergroten in de noodzaak van deugdelijk 

bestuur. Dit betekent een omslag van het uitsluitend najagen van het eigen belang naar het streven van de 

verbetering van het algemeen belang. Uiteindelijk wordt het eigenbelang het best gediend door het 

algemeen belang te bevorderen.  
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INLEIDING 

Reeds vanaf de aanvang van de Status Aparte in 1986 vormde de kwaliteit van het financieel beheer in Aruba 

een punt van zorg. Deze zorg is in de loop der jaren niet afgenomen ondanks voortdurende adviezen en 

waarschuwingen van adviserende en controlerende instanties. Pas onder het toeziend oog (en druk!) van het 

College Aruba financieel toezicht (CAft)  is vanaf 2015 een schuchter begin gemaakt aan de verbetering van 

het financieel beheer. Het belang van een voortzetting van deze ontwikkeling kan echter alleen begrepen 

worden door na te gaan welke financieel-economische gevolgen ruim 28 jaar deficiënt financieel beheer 

heeft gehad voor Aruba. Daarbij doet zich vanzelfsprekend de vraag voor welk belang zowel bestuurders  als 

parlementariërs hebben gediend door alle waarschuwingen omtrent het tekortschietend financieel beheer en 

adviezen voor verbetering van de kwaliteit daarvan consequent te negeren. 

Achtereenvolgens wordt een beeld geschetst van het gevoerde financieel beheer zoals dat onder meer is 

onderkend door de verschillende advies- en controleorganen als de Raad van Advies (RvA), de Algemene 

Rekenkamer Aruba (ARA), de Sociaaleconomische Raad (SER), de Comision Financiero (CF), de National 

Commission on Public Finance (NCPF), slechts zijdelings het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de 

Centrale Bank van Aruba (CBA) en het C(A)ft. Daarbij wordt aandacht besteed aan de begroting, de 

jaarrekening, het administratief beheer en het financieel (inclusief het schulden)beleid. Tevens wordt 

aandacht geschonken aan de financieel-economische gevolgen van het deficiënte financieel beheer. 

Tenslotte volgt een korte illustratie van aanbevelingen van Rapport Calidad  en de Algemene Rekenkamer 

terwijl veel aanbevelingen door het hele rapport worden benoemd (in groene tekst). 

 

1- EEN BEGRIPSBEPALING 

Het financieel beheer heeft betrekking op het verrichten van financiële transacties. Hieronder vallen: 
A- het aangaan van een verplichting zoals:  

 het verstrekken van een subsidiebeschikking waarin aan een burger of een rechtspersoon een bepaalde 
subsidie wordt toegekend;  

 het afsluiten van een contract met een leverancier voor de levering van goederen en diensten.  

B- het verrichten van de feitelijke betaling (uitgave): dus het betalen van de subsidie (na ontvangst van een 
subsidieafrekening) of het betalen van een factuur in verband met geleverde goederen en diensten.  

C- de raming van financiële transacties in een begroting, het vastleggen van de werkelijke transacties in een 
administratie en de opstelling van een financiële verantwoording na afloop van het jaar. 

Het financieel beheer van een land houdt in grote lijnen in hoe de regering bij het dienen van het publieke 

belang de ontvangen gelden uit belastingen, heffingen en leningen uitgeeft, welke prioriteiten zij daarbij stelt 

en hoe zij zowel de ontvangsten als uitgaven administreert en op transparante wijze verantwoordt. Dit komt 

onder meer tot uiting in: 

 de eisen waaraan de begroting moet voldoen; 

 de aandacht voor risico’s en de verantwoording daarover; 

 de wijze waarop de ‘checks and balances’ wordt gerealiseerd; 

 een transparante verantwoording t.a.v. het financieel beheer en de naleving van geldende codes; 

 een meer toekomstgerichte advisering van de accountant naast de controlerende taak.  

In principe geeft de Directie Financiën namens de Minister van Financiën (MinFin) richtlijnen over de 
inrichting van het financieel beheer aan de directies. De directeuren van directies zijn daarop in eerste 
instantie verantwoordelijk voor de inrichting van het financieel beheer in hun departement. Directie 
Financiën oefent toezicht uit op de uitvoering van de begroting door het management van de directies. Het 
gaat er hierbij vooral om te waarborgen dat een ordelijk, controleerbaar en doelmatig financieel beheer 
wordt gevoerd.  In deze rol van toezichthouder moet de Directie Financiën er dan ook op toezien dat 
aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer Aruba op grond van een verbeterplan naar behoren worden 
uitgevoerd. Daarnaast is de Directie Financiën verantwoordelijk voor het opstellen van de Landsbegroting, de 
samenstelling van periodieke overzichten van ontvangsten, uitgaven en verplichtingen en de opstelling van 
de Jaarrekening.  

Aangezien de overheid beschikt over gemeenschapsgeld waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan, is er 
een geheel van advies- en controlemechanismen (checks & balances) in het leven geroepen die er op moet 
toezien dat het geld naar behoren wordt besteed. Zo controleert de Raad van Advies of de begroting aan alle 
wettelijke en financiële voorschriften voldoet. De Centrale Accountantsdienst gaat na of het financieel beheer 
in de overheidsdepartementen volgens alle wettelijke en financiële regels wordt uitgevoerd. Zij verleent 
vervolgens al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring. De Algemene Rekenkamer gaat, mede op 
grond van de bevindingen van de Centrale Accountantsdienst na of de jaarrekening van het Land in alle 
opzichten voldoet aan de (wettelijke en doelmatigheids)eisen die daar aan worden gesteld. De Staten 
tenslotte maken gebruik van de bevindingen van alle advies- en controleorganen om hun goedkeuring te 
verlenen aan begrotingen en jaarrekeningen. Althans, zo bepaalt het ideaalbeeld van het financieel beheer. 
Hiernavolgend wordt een beeld geschetst van de Arubaanse realiteit van het financieel beheer. 
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2- EEN TRADITIE VAN TEKORTSCHIETENDE BEGROTINGEN  

De begroting is een raming van de bestedingen die nodig worden geacht voor het realiseren van 
overheidsvoorzieningen in een toekomstig tijdvak (meestal één jaar) en van de inkomsten die tot dekking van 
de bestedingen worden verwacht2. Juridisch gezien is de begroting het geheel van wetten waarmee het 
parlement aan de regering machtiging verleent tot het plegen van bestedingen voor specifieke doeleinden in 
een bepaald toekomstig tijdvak en waarbij de middelen tot dekking van deze bestedingen worden 
aangewezen3 
 
De sterke indruk bestaat dat in Aruba begrotingen grotendeels werden opgesteld op basis van ‘ervaring’ en 
niet op basis van een analyse naar enerzijds de werkelijke taak van de overheid en anderzijds de hoeveelheid 
geld en andere middelen die daarvoor nodig zijn. Deze indruk komt voor een belangrijk deel tot stand op 
grond van jarenlang herhaalde doch niet overgenomen adviezen van de Raad van Advies. 

De Raad van Advies (RvA) is de hoogste onafhankelijke adviseur van de regering en de Staten over zaken van 
wetgeving en bestuur. De Raad is, evenals de Algemene Rekenkamer en de Staten, een Hoge College van 
Staat. Dit is een bij de Staatsregeling geregeld instituut dat belast is met een eigen taak, welke onafhankelijk 
van de regering wordt uitgevoerd. 

De hoofdtaak van de Raad is het adviseren over ontwerpen van wetgeving. Hiermee speelt de Raad een 
belangrijke rol in de totstandkoming van de wetgeving. De Raad is hiernaast bevoegd om op eigen initiatief 
advies uit te brengen over zaken die tot zijn werkterrein behoren. De regering en Staten kunnen op hun beurt 
de Raad verzoeken om te adviseren over zaken die niet per definitie tot het werkterrein van de Raad 
behoren. 

De RvA vervult een belangrijke rol bij het waken over de kwaliteit van wetgeving. Zij onderwerpt ontwerpen 
van regelgeving aan een beleidsanalytische toets, een juridische toets en een wetstechnische toets. Bij de 
beleidsanalytische toets wordt gekeken of het gestelde probleem een probleem is dat door wetgeving moet 
en kan worden opgelost. Ook wordt bekeken of het voorstel doeltreffend, doelmatig en evenwichtig is voor 
wat betreft lasten en baten en of het voorstel uitvoerbaar, handhaafbaar en controleerbaar is. Bij de 
juridische toets wordt gekeken of het voorstel in strijd is met hoger recht, of er wordt getoetst aan de 
beginselen van behoorlijke wetgeving, zoals rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, adequate rechtsbescherming 
en evenredigheid en of het voorstel past in het geldende rechtssysteem waarbij gekeken wordt naar 
harmonisatie en coördinatie van wetgeving. Als laatste wordt naar de technische aspecten gekeken. Deze 
toetsen dragen bij om ervoor te zorgen dat wetten aan de hierboven beschreven kwalitatieve voorwaarden 
voldoen4. 

Achtereenvolgens worden de belangrijkste op- en aanmerkingen uit de adviezen op de ontwerp-Begrotingen 
vanaf 2001 (laatst beschikbaar!) tot en met 2017 weergegeven. In Bijlage 1 worden alle begrotingen 
nogmaals op een rijtje gezet met onder meer de datum van indiening bij de RvA. De ontwerpbegroting moet 
uiterlijk 1 maand vóór de wettelijk vastgestelde indiening bij de Staten (1 september) plaatsvinden. De RvA 
heeft zo de tijd haar analyse zorgvuldig uit te voeren waarna de MinFin de adviezen waar nodig en mogelijk 
kan toepassen. Na behandeling en goedkeuring door de Staten wordt de Begroting uiteindelijk bekrachtigd 
door de Gouverneur. Op grond hiervan zijn de ministers gemachtigd uitgaven te doen. Aangezien het 
boekjaar van 1 januari tot en met 31 december loopt, moet de begroting wegens haar karakter van een 
machtiging vóóraf, uiterlijk in december worden goedgekeurd en bekrachtigd. In de korte geschiedenis van 
Aruba is dit echter maar zelden voorgekomen. Daarnaast werd herhaaldelijk de hand gelicht met andere 
belangrijke wettelijke bepalingen en waren er legio wetstechnische en comptabele tekortkomingen. Het 
voorgaande geldt evenzeer voor de suppletoire begrotingen die steeds vaker pas tegen het eind van het jaar 
werden behandeld (i.p.v. uiterlijk halverwege het jaar) nadat alle uitgaven grotendeels zijn gedaan. De Staten 
worden hierdoor voortdurend voor voldongen feiten gesteld. De begrotingen vormen zodoende een wankele 
basis voor een deugdelijk financieel beheer.  
 
Adviezen Ontwerp-Begrotingen in vogelvlucht vanaf Dienstjaar 2001 tot en met 2017 
De adviezen van de RvA zijn door de jaren heen niet helemaal vergelijkbaar. Aanvankelijk werden de 
begrotingen opgesteld per ministerie en ook als zodanig beoordeeld door de RvA en behandeld door de 
Staten. In 2010 werd echter besloten de begrotingen te consolideren en vanaf 2011 als één totaliteit aan te 
bieden en te behandelen. In dit rapport is daarom voor die eerste periode gebruik gemaakt van de adviezen 
van de RvA ten aanzien van de begroting voor de Dienst Financiën. De adviezen m.b.t. de suppletoire 
begrotingen zijn grotendeels niet verkregen. 
 
  

                                                           
2 Jan Mulder, Comptabiliteitsrecht van het Rijk, 1995, p. 11-12 
3 H. G. Warmelink, Nederlands Parlementsrecht: Parlement en begroting, 1993, p. 4 
4 RvA, Jubileumuitgave 2011, p. 77 
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In haar reactie op de ontwerpbegroting van het dienstjaar 2001, het laatste jaar van het AVP-kabinet Henny 
Eman-3, wijst de RvA allereerst op het ontbreken van deugdelijke toelichtingen op (veranderingen van) 
cijfers. Verder uit de Raad nogmaals haar bezorgdheid omtrent het hanteren van de begrotingsnorm volgens 
de aanbevelingen van de ‘commissie Van Lennep’ als uitgangspunt bij deze begroting. De Raad herinnert er 
aan dat op grond van die aanbevelingen nieuwe leningen alleen mogen worden aangegaan ter financiering 
van bestaande verplichtingen en dat investeringen gefinancierd moeten worden uit het begrotingsoverschot.  
 
In de Memorie van toelichting wordt gesteld dat het geraamde overschot op de gewone dienst Afl. 3,1 
miljoen is. Terecht wordt tevens opgemerkt dat er niet voldoende middelen zijn om de geraamde 
investeringen ad Afl. 1.17 miljoen te financieren. De Raad merkt namelijk op dat indien in acht wordt 
genomen het feit dat het te betalen annuiteitentekort ongeveer Afl.21 miljoen bedraagt, de Raad tot de 
conclusie komt dat er dus eigenlijk een begrotingstekort is van minstens Afl.18 miljoen, waardoor bij de Raad 
de twijfel bestaat of de geraamde Afl.63 miljoen voor het begrotingsjaar te lenen bedrag ter dekking van de 
financieringsbehoefte wel realistisch is, met andere woorden: wel toereikend zal zijn ter dekking van de 
kosten. Of zal het Land niet steeds geconfronteerd worden met financiële problemen vanwege het niet 
ramen van o.a. het annuiteitentekort aan APFA en andere moeilijk te verwezenlijken financieringsmiddelen? 
 
In verband met het vorengestelde vraagt de Raad, indien de regering zelf aangeeft dat ongeveer Afl.16 
miljoen minder is ontvangen aan middelen door het wegvallen van de door Nederland in het verleden gedane 
schenkingen, of het opportuun is geweest van deze schenkingen af te zien op zo'n korte termijn”5. 
 
De Raad uit ook haar zorgen over de voorgenomen verkoop/koop van de SETAR aan Utilities Aruba N.V. De 
Raad is van mening dat de aldaar gegeven informatie te summier is. Tevens vreest de Raad, ten aanzien van 
hetgeen er gesteld wordt over het contractueel garanderen van een jaarlijkse middelenstroom, bijvoorbeeld 
bij wijze van vervroegde winstdeling dat gelijk blijft aan hetgeen de Landskas nu ontvangt, dat hierdoor 
uitholling van de bedrijfsvoering van de WEB en de SETAR zal plaatsvinden. Genoemde bedrijven hebben 
immers voor eigen aflossingen zorg te dragen. Indien daarbij een constante bijdrage aan 's Lands kas moet 
worden geleverd blijven er geen gelden over voor het doen van eigen investeringen, waardoor  
vernieuwingen en ‘upgrading’ geen doorgang zullen kunnen vinden. 
 
De Raad heeft ook de nodige twijfels ten aanzien van de voorgenomen beperking van de jaarlijkse groei van 
de personeelskosten van de overheid tot maximaal 2%. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om binnen 
afzienbare tijd een ‘balanced budget’ te realiseren. Ten aanzien hiervan vraagt de Raad zich echter af of dit 
wel realistisch is, rekening houdende met de protocollen die met de vakbonden zijn gesloten alsmede de te 
verwachten periodieke verhogingen, bevorderingen en indexeringen.  
 
Hetzelfde geldt voor de intentie van de regering om een zgn. Bouw en Infrastructuur Fonds (BIF) op te zetten. 
De Raad heeft daar de nodige juridische en comptabele vragen over terwijl zij er op wijst dat de opzet van dit 
fonds het buiten de controlemogelijkheid van de Staten plaatst terwijl de financiering wel plaatsvindt via 
publieke middelen6. (zie hiervoor ook p. 92: A- FIPA) 
 
In haar advies aangaande de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2002, het eerste jaar van het MEP-
kabinet Oduber-2/3 spreekt De Raad haar bezorgdheid uit naar aanleiding van de toelichting, waaruit blijkt 
dat de totale langlopende schuld meer dan Afl. 1.2 miljard bedraagt. Dit geeft echter niet het totale beeld 
weer, omdat de korte termijnschulden hierin niet zijn opgenomen7. 
 
De Raad wijst op de grote toename van de kosten met 13%. Daar staat een stijging van de middelen 
tegenover van slechts 2,2%. Dit leidt tot een exploitatietekort van Afl. 81,4 miljoen. De personeelskosten 
stijgen met 7,5%, veroorzaakt door een toename van het salaris en toeslagen en de AZV-premie. Deze 
voortdurende stijging is voor de Raad zorgwekkend. In 2002 bedragen de personeelskosten 34% van de totale 
begrote kosten (t.o. 30% in 2001) en leggen ze voor 37,5% beslag op de totale middelen. Ook de post 
Goederen en Diensten stijgt onrustbarend, namelijk met 16,3%. Toerismepromotie en deskundig advies, huur 
van gebouwen (Af. 11,1 miljoen) en de te betalen rente (Afl. 44,7 miljoen, vergeleken met Afl. 40,7 miljoen in 
2001, een stijging van 9,8%) zijn daarbij de grootste boosdoeners8. Ook de post Subsidies (voor DOW, 
gesubsidieerd onderwijs, en andere) laat een behoorlijke stijging zien van 18,8%, te weten van Afl. 132,7 
miljoen in 2001 naar Afl. 157,6 miljoen in 20029. 
 
Gezien het geraamde exploitatietekort ad Afl. 81,4 miljoen geeft de Raad in overweging de ontwikkelingen in 
zowel de kosten- als de middelenkant nauwlettend te volgen, teneinde tijdig te kunnen bijsturen. De Raad 
geeft de regering in overweging de aanbevelingen van de ‘Comision Financiero Formacion 2001-2005' zo 
spoedig mogelijk te realiseren, waarbij de gedachten met name uitgaan naar die aanbevelingen die de 
personeelskosten op relatief korte termijn kunnen drukken, zoals de invoering van een nieuwe  
 

                                                           
5 Raad van Advies, Kenmerk RvA 186-00, d.d. 14 augustus 2000, p. 1, 2, 3 
6 Idem, p. 5, 6 
7 Raad van Advies, Kenmerk 47-02, d.d. 12 maart 2002, p. 1 
8 Idem, p. 2 
9 Idem, p. 3 
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pensioenregeling van ambtenaren en aanpassingen van de pensioenregeling voor ambtsdragers. Ook geeft 
de Raad in aanbeveling snel een kerntakenanalyse te doen realiseren, zodat oneigenlijke taken door de 
overheid kunnen worden afgestoten10.  
 
De Raad beperkt zich in haar advies m.b.t. de ontwerpbegroting voor het Dienstjaar 2003 grotendeels tot 
het wijzen op het grote aantal taal- en tikfouten, ontbrekende toelichtingen en cijfers en andersoortige 
tekortkomingen. Zij constateert dat in de begrotingen van de diverse ministeries de laatste jaren wordt 
afgeweken van de bepaling van artikel 3, lid 2 van de Comptabiliteitsverordening, voor zover het betreft de 
aanwezigheid bij de Memorie van Toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden. Hierdoor 
wordt deze bepaling illusoir gemaakt. De Raad vraagt zich derhalve af of niet kan worden overwogen dit 
onderdeel van genoemd artikel uit de Comptabiliteitsverordening te schrappen11.  
 
De Raad benoemt de verwachtingen van de regering voor wat betreft de inkomsten als gevolg van de in te 
voeren Algemene Besteding Belasting (ABB) als mogelijk voorbarig. Indien dit juist blijkt te zijn, dat stijgt het 
financieringstekort voor 2003 aanzienlijk waardoor de Oduber-Swaen norm (wederom) niet wordt gehaald. 
 
Het valt de Raad op dat voor het Dienstjaar 2004 veel ramingen van kosten en middelen, alsmede de 
toelichting daarop, vrijwel identiek zijn aan die van 2003. Mogelijk is dit het gevolg van grote tijdsdruk. De 
memories van toelichting bevatten over het algemeen nauwelijks beleidsvoornemens en zijn in voorkomende 
gevallen slordig geredigeerd. Belangrijke gegevens, zoals personeelsstaten en, ten aanzien van het 
onderhavige ontwerp: een overzicht van de verstrekte geldleningen en van de mogelijk thans nog lopende 
garanties, ontbreken. De twee laatstgenoemde overzichten zijn ingevolge de Comptabiliteitsverordening 
1989 wel vereist. Dit alles heeft er toe geleid dat de Raad slechts een beperkte toetsing kon uitvoeren. Ook 
kan het aangehaalde gevolgen hebben voor de realiteitszin van de begroting12. 
 
Tezamen met het hiervoor geconstateerde gebrek aan relevante cijfermatige toelichtingen vormt het 
‘ontstellend gemis aan cijfermateriaal’ (zoals weergegeven in de ‘Voorlopige cijfers’) een ernstige 
tekortkoming voor het functioneren van behoorlijk bestuur. De Raad geeft de Minister in dringende 
overweging de Directie Financiën toe te rusten met de benodigde expertise, zodat over realistische en 
werkbare gegevens kan worden beschikt. Tegelijkertijd vraagt de Raad zich af of er geen bezuinigingen 
kunnen worden toegepast op de volgende posten die de Raad erg hoog acht: 
 

POST RAMING 2004 IN AFL. 

Huur gebouwen  14.690.900 

Voorlichting en promotie  33.476.700 

Huur/lease voertuigen 6.856.700 

Deskundig advies 9.370.000 

Reis- en verblijfkosten 3.365.700 

 
Een meer effectieve aanwending van de schaarse middelen zal de verwachte stijging van minimaal Afl. 10 
miljoen van het geraamde begrotingstekort ad. Afl. 58 miljoen enigszins kunnen beperken13. 
 
De Raad pleit er voor om eindelijk te voldoen aan de wettelijke bepaling art. 3, tweede lid van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (CV’89) die stelt dat  begrotingen moeten worden voorzien van de cijfers, 
voorkomende in de jaarrekening van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van de vorderingen en 
schulden van het Ministerie van Financiën en Economische Zaken. Doordat hier nooit aan is voldaan 
(goedgekeurde Jaarrekeningen zijn tot maart 2017 nooit aangeboden aan de Staten!) is deze wetsbepaling 
volgens de Raad illusoir. In het kader van deugdelijk bestuur moet hier echter aan voldaan worden14. 
 
Verder bestaat de nodige kritiek wegens het ontbreken van toelichting op vele posten die voor de Raad 
onverklaarbaar zijn. De afwisseling van (te) hoge, resp. lage en zogenaamde 0-ramingen v.w.b. inkomsten en 
uitgaven zijn niet bevorderlijk voor het realisme van de ontwerpbegroting15.  
 
Het commentaar t.a.v. de ontwerp-Begroting voor het Dienstjaar 2005 is grotendeels een herhaling van het 
vorig jaar. De memories van toelichting bevatten over het algemeen nauwelijks beleidsvoornemens en zijn in 
voorkomende gevallen niet met de nodige zorg geredigeerd. Zo er al beleidsvoornemens zijn opgenomen, 
worden die niet vertaald in ramingen, waardoor de vraag kan worden gesteld of de begroting en de 
toelichting door dezelfde functionarissen zijn opgesteld. Ook heeft de Raad geconstateerd dat in de 
cijfermatige toelichtingen aanzienlijke veranderingen in ramingen ten opzichte van het vorige dienstjaar niet 
zijn toegelicht. In het algemeen kan worden gesteld dat de deelontwerpen, toelichtingen en bijlagen 
 
 

                                                           
10 Idem, p. 4 
11 Raad van Advies, Kenmerk RvA 247-02, d.d. 2 december 2002, p. 2 
12 Raad van Advies, Kenmerk RvA 134-03, d.d. 19 augustus 2003, p. 1, 2 
13 Idem, p. 3 
14 Idem, p. 4 
15 Idem, p. 5, 6, 7, 8 
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inhoudelijk ernstig tekort schieten16. Hoewel de RvA al verschillende jaren vraagt om een personeelsstaat van 
de verschillende diensten, krijgt zij slechts een totaalbeeld. In verband met het voornemen van de regering 
voor een Kerntakenanalyse, zijn personeelsstaten nodig om de ontwikkelingen op personeelsgebied te 
kunnen beoordelen, alsmede voor het toetsen van de ramingen voor de personeelskosten. In het kader van 
de personeelskosten bevreemdt het de Raad ook dat de post ‘Overwerk’ Afl. 11 miljoen hoger uitvalt dan in 
2004. Daartegenover zijn de huurkosten ten opzichte van het dienstjaar 2004 enigszins zijn gedaald 17. 
 
De Raad spreekt wel haar zorg uit over toename van de rentelasten met bijna 25% ten opzichte van het 
dienstjaar 2004. Over de afgelopen 5 jaar is er zelfs sprake van een verdubbeling van de rentelasten. Deze 
rentelasten zijn een graadmeter voor de overheidsschuld. De Raad geeft daarom in dringende overweging om 
aan de voorgenomen herstructurering van de schuldenlast van het Land hoge prioriteit te verlenen. Een 
voortzettende stijging van de rentekosten zal een te grote belasting voor 's Lands financiën gaan betekenen 
en de ruimte voor (nieuw) beleid in hoge mate beperken. 
 
De Raad wijst er op dat in de verschillende deelbegrotingen nog steeds kosten, middelen, subsidies en 
investeringen zijn geraamd voor diensten/directies waarvan het de bedoeling is dat deze per 1 januari 2005 
zijn geprivatiseerd dan wel verkocht. Het betreft hier Tele-Aruba NV, Centro Medico dr. R. Engelbrecht, de 
Ambulancedienst, het Landslaboratorium en de dienst Serlimar. Indien de privatiseringen/verkoop inderdaad 
(tijdig) hun beslag zullen krijgen, zal dit voor de Landsbegroting 2006 belangrijke gevolgen hebben18. 
 
Ook ten aanzien van de onderhavige memorie van toelichting moet de Raad helaas constateren dat er 
nauwelijks sprake is van concrete beleidsvoornemens: zo er al van voornemens gewag wordt gemaakt, wordt 
er vervolgens geen enkele maatregel genoemd die aan die voornemens gestalte gaat geven. Het ‘algemeen 
beleidskader' is naar de mening van de Raad daarnaast een onsamenhangend geheel met onduidelijke 
stellingen en onjuist woordgebruik19. 
 
De verdere commentaren van de Raad zijn met name gericht op het ontbreken van toelichtingen op enerzijds 
vaak vreemde cijfers, anderzijds op het aanhouden van identieke cijfers als de begroting van 2004. Volgens 
de RvA ontbeert de begroting van 2005 mede daardoor (wederom!) het noodzakelijke realisme20. 
 
“De meeste toelichtingen in de ontwerp-Begroting voor het Dienstjaar 2006 zijn een samenraapsel van door 
de verschillende diensten opgestelde onderdelen, van verschillende stijl en verschillende kwaliteitsgehalte, 
die lukraak aan elkaar zijn ‘geplakt’ en kennelijk zijn ingekort waardoor de inhoud onduidelijk of 
onsamenhangend is. De memories van toelichting bevatten weinig concrete beleidsvoornemens. De weerslag 
van het te voeren beleid ontbreekt meestal in de begroting”21. Bovendien is het gebezigde Nederlands zo 
slecht dat de vele grammaticale, taal-, spellings- en stijlfouten de leesbaarheid en daarmee het 
informatiegehalte van de memories van toelichting te wensen overlaat. Ook de toelichting is niet naar 
behoren. Zo ontbreekt weleens de tekstuele toelichting of is de toelichting in aperte tegenspraak met de 
ramingen. Zodoende is de toelichting in strijd met artikel 3, eerste lid van de Comptabiliteitsverordening 1989 
(AB 1989 no.72).  
 
Maar ook het ontbreken van de jaarrekening van het voorgaande jaar zoals wettelijk is voorgeschreven maakt 
een voortbouwen op reële cijfers onmogelijk22. Dit is een inbreuk op de normen van deugdelijk bestuur. Dit is 
echter niet de enige overtreding van wettelijke bepalingen. Het ontbreken van het garantieoverzicht en de 
liquiditeitsprognose zijn eveneens in strijd met artikel 3 van de Comptabiliteits-verordening23. Bovendien 
ontbreekt de personeelsstaat. Nu er gewerkt wordt aan de Kerntakenanalyse, is een goed overzicht van groot 
belang, temeer omdat de kostenverhoging van ruim Afl. 27 miljoen t.o.v. 2005 grotendeels veroorzaakt is 
door de stijging van personeelskosten, subsidies (speciaal salariskosten), duurtetoeslagen en 
huur/koopsubsidie. De RvA heeft een dergelijke staat nodig om de ontwikkelingen op personeelsgebied te 
kunnen toetsen. Tenslotte wijst de RvA er op dat de verlening van terugwerkende kracht aan een wettelijke 
machtiging tot het verrichten van bestuursdaden welke zijn geschied na inwerkingtreding van artikel 31 van 
de Comptabiliteitsverordening als zijnde onbevoegd moet worden aangemerkt (m.a.w., de begroting wordt 
met terugwerkende kracht gewijzigd…)24.  
 
De Raad maakt korte metten met het excuus van de regering voor de toename van haar personeelsbestand, 

waar deze wijst op ‘de aanzuigende werking die het overheidsapparaat heeft op de lagere segmenten van de 

arbeidsmarkt en de daarvan als gevolg gepresenteerde versterking van de kostenstructuur van het land’. De 

Raad stelt duidelijk dat de regering zelf verantwoordelijk is voor de indienstneming van overheidspersoneel. 

De zgn. ‘aanzuigende werking’ kan ook van regeringswege worden beheerst en verminderd. De Raad 

                                                           
16 Raad van Advies, RvA, Kenmerk RvA 174-04, d.d. 20 augustus 2004, p. 1 
17 Idem, p. 2 
18 Idem, bl. 3 
19 Idem, p. 4 
20 Idem, p. 5, 6, 7, 8 
21 Raad van Advies, Kenmerk RvA 68-06, d.d. 28 april 2006, p. 2 
22 Idem, p. 3 
23 Idem, p. 4 
24 Idem, p. 3, 4 en 5  
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adviseert daarom een personeelsstop voor niet-gekwalificeerd personeel af te kondigen waar de regering zich 

dan wel aan moet houden. Dit is m.n. van belang omdat de regering de afgelopen jaren toch weer ruim 500 

personeelsleden in dienst heeft genomen25. 

 
Bovengenoemde op- en aanmerkingen zijn grotendeels identiek over de Begroting Dienstjaar 200726. Ook in 
de Begroting voor het Dienstjaar 2008 komen vele weer voor27. De RvA spreekt echter wel zijn waardering 
uit voor de heldere en inzichtelijke wijze waarop in de toelichting de beleidsvoornemens inzake het financieel 
beleid worden gepresenteerd28. 
 
Opmerkelijk hierbij is het streven van de regering om de Comptabiliteitsverordening 1989 te wijzigen. Het 
motief hiertoe is o.m. dat ‘ministers zich bij de toepassing van de bepalingen van de Comptabiliteits-
verordening dermate in hun bewegingsvrijheid beperkt voelen, dat zij hun speelruimte hebben vergroot door 
een wijze van toepassing van de comptabele regels en procedures, zoals deze, naar de mening van de Raad, 
niet zijn bedoeld. Ministers kunnen hierbij rekenen op de steun van de Staten’. Volgens de Raad heeft dit 
geleid tot spanningen tussen de regeringen en de Raad. Onnodig volgens de Raad, ‘want een onafhankelijke 
en kritische advisering hoeft een goede verstandhouding niet in de weg te staan’. Tenslotte wijst de Raad er 
op dat in geval de Comptabiliteitsverordening als te rigide wordt ervaren, de wetgever de nodige wijzigingen 
aan kan brengen29. De verwachting was dat de herziening van de CV 1989 uiterlijk in 2011 plaats zou hebben 
gevonden30. Begin 2017 is de Comptabiliteitswet nog steeds als vanouds…  
 
 
Ook in de suppletoire begroting van het dienstjaar 2009 wijst de RvA er nogmaals op dat begrotingen niet 
met terugwerkende kracht kunnen worden gewijzigd. Bovendien stelt zij vast dat ministers voor bijna 100 
miljoen florin hebben besteed zonder dat zij de benodigde machtiging vooraf hebben verkregen. Door het 
late tijdstip van indiening zijn de Staten voor voldongen feiten geplaatst31. 
 
 
De eerste begroting van het kabinet Mike Eman-1 voor het dienstjaar 2010 wordt door de RvA afgeschoten. 
Zij stelt dat kenmerkend voor alle voorstellen voor de Landsbegroting is dat: 
- de werkelijke problemen niet zijn geïdentificeerd; 
- niet concreet wordt aangegeven wat als oplossing kan dienen; 
- niet uit enig regeerbeleid kan worden opgemaakt welke prioriteitsstellingen worden gedaan, op basis van 

afwegingen, en: 
- niet wordt aangegeven welke kosten c.q. investeringen hiermee zijn gemoeid. 
 
De toelichtingen bij de Landsbegroting blijven steken in niet onderbouwde aannamen en opsommingen van 
wenselijkheden en de taken van verschillende diensten. Dit laatste staat namelijk al in de ‘Landsverordening 
instelling ministeries’.  
 
In haar advies vraagt de Raad zich af of het wel realistisch is verder te bezuinigen op ‘Goederen en diensten’ 
aangezien daar al jarenlang op is bezuinigd32. De RvA waarschuwt de regering er voor dat het 
begrotingstekort is vertekend door de eenmalige dadingsovereenkomst met Valero. Voor de begroting van 
2011 wordt dit node gemist, ook al omdat de regering Afl. 80 miljoen minder ontvangt door de voorgenomen 
afschaffing van de BBO en omdat de regering zich heeft voorgenomen geen aanspraak te maken op de 
dividenduitkering van Utilities N.V., alsmede om Afl. 20 miljoen op te nemen voor tekorten bij de AZV in 
plaats van met spoed de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen door te voeren33. 
 
De RvA besteedt bijna het volledige advies op de begrotingswijziging van 2010 d.d. 23 februari 2011 aan de 
volgens haar laakbare poging van de regering om begrotingen met terugwerkende kracht goed te keuren. Die 
handelwijze is volgens haar onrechtmatig. Zij waarschuwt hiervoor, mede omdat de controlerende functie 
van het parlement beperkt tot zijn recht komt, waardoor de regering betrekkelijk weinig tegenspel heeft34. 
 
Ook de 2e begroting van het kabinet Eman-1 (2011) typeert de RvA als onrealistisch. Zij betwijfelt de 
optimistische economische groeiverwachting van de regering (10%) en rekent daarom op minder inkomsten, 
terwijl de uitgaven hoger uitvallen (bijv. ‘deskundig advies’ van Afl. 9,5 naar Afl. 16,3 miljoen en de ‘overige 
kosten’ van Afl. 7,8 naar Afl. 19,6 miljoen). Zij constateert tevens een veelheid aan projecten en activiteiten 
en een zeer beperkte investeringsbegroting. Hoewel de regering dit probleem middels publiek-private 

                                                           
25 Idem, p. 3, 5 
26 Raad van Advies, Kenmerk RvA 169-06, d.d. 7 februari 2007 
27 Raad van Advies, Kenmerk RvA 138-07, d.d. 24 augustus 2007 
28 Idem, p. 4 
29 Idem, p. 3 
30 Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2013, d.d. 26-8-’14, p. 35 
31 Raad van Advies, Kenmerk RvA 178-09, d.d. 14 oktober 2009, p. 2 
32 Raad van Advies, Kenmerk RvA 56-10, d.d. 31 maart 2010, p. 1 
33 Idem, p.2 
34 Raad van Advies, Kenmerk RvA 27-11, d.d. 13 april 2011, p. 1, 2, 3 
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samenwerking wil aanpakken, maakt zij niet duidelijk op welke wijze dit gestalte zal krijgen, op welke termijn, 
onder welke prioriteitstelling en onder welke voorwaarden gesteld door de private partners35.  

Vanaf de begroting voor het dienstjaar 2012 zijn de adviezen van de RvA veel uitgebreider dan voorheen. Zo 
wijst ze niet alleen op de traditie van late indiening door de regering, maar geeft zij ook aan waarom dit van 
belang is: “de genoemde termijn in de Staatsregeling is zodanig bepaald om de Staten in het kader van het 
budgetrecht de tijd te geven om het ontwerp tijdig te behandelen, zodat het ontwerp van de Landsbegroting 
vervolgens voor het begin van het begrotingsjaar kan worden vastgesteld. Het machtigingskarakter van de 
Landsbegroting noopt hiertoe. Voorts wijst de Raad erop dat de regering in haar voorbeeldfunctie er juist voor 
moet zorgen dat zij de wet naleeft; dit betekent ook het conform artikel V.12, tweede lid van de 
Staatsregeling, tijdig aanbieden van de ontwerp-Landsbegroting aan de Staten”36.  

Maar dat is niet de enige overtreding van wettelijke bepalingen: volgens art. 3, tweede lid van de 
Comptabiliteitsverordening van 1989 (CV) moet bij de memorie van toelichting bij de ontwerpbegroting een 
gespecificeerd overzicht van de schulden en vorderingen, van aangegane en verstrekte geldleningen, van 
gegeven garanties en van een liquiditeitsprognose van het Land voor het desbetreffende begrotingsjaar 
worden gevoegd. Die overzichten ontbreken echter. Deze informatie is van belang voor het voeren van een 
deugdelijk financieel beheer en moeten de Staten ter beoordeling worden voorgelegd. Bovendien wordt geen 
recht gedaan aan de bepaling van artikel 3, lid 1 van de CV dat de begrotingscijfers moeten worden 
gerelateerd aan die van de jaarrekening van het vorig jaar. Wegens de grote achterstand in jaarrekeningen 
wordt ook hier niet aan voldaan37. 

Traditiegetrouw heeft de RvA grote twijfels aan het realiteitsgehalte van de begroting. Zij spreekt haar 
verbazing uit dat er tussen de ‘voorlopige totale kosten’ en de begrootte kosten 2012 een verschil van bijna 
Afl. 180 miljoen bestaat! Aangezien cijfers ontbreken is een gedegen beoordeling van de geraamde cijfers 
over 2012 echter onmogelijk. Ook voor 2012 schat de regering de verwachte nominale economische groei 
hoog in, en wel 8,2%. De CBA voorziet een nominale groei van het Bruto Binnenlandse Product (BBP) van 
6,4%. Hierdoor vallen de opgenomen ramingen van de middelen lager uit. Het gevolg hiervan is dat het 
exploitatietekort en de financieringsbehoefte bij ongewijzigd beleid hoger zullen uitvallen38. Het voorgaande 
heeft onvermijdelijk gevolgen voor de financiële kaders van de regering. Haar begrotingstekort zal dan ook 
toenemen en wel van 4,5 naar 5,2% van het BBP. Dit ligt ook in de lijn der verwachtingen van het 
kredietbeoordelingsbureau Fitch Ratings39. 

De Raad spreekt haar verbazing uit over de voorziene investeringen ten behoeve van een stedelijk 
vernieuwings- en wijkverbeteringstraject van Afl. 1,2 miljard aan publieke, semipublieke en publiek-private 
middelen in infrastructuur-, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Hiertoe heeft de regering slechts Afl. 7,5 
miljoen in haar begroting opgenomen40. 

De twijfels van de RvA t.a.v. het realiteitsgehalte van de begroting worden bevestigd in haar advies d.d. 30 
november 2012 op de suppletoire begroting van 2012. Daaruit blijkt dat de nominale groei van 8,2% die de 
regering voorspiegelde, volgens de cijfers van de CBA uiteindelijk een krimp bleek te zijn van -1,7%. Een 
verschil van bijna 10 %-punten. Dit betekent automatisch dat het begrotingstekort hoger zal uitvallen, en wel 
8,35% in plaats van 4,5% van het BBP. De RvA vraagt zich dan ook af of de regering de terugdringing van het 
exploitatie- en financieringstekort voor de periode 2013-2016 nog haalbaar acht en in hoeverre de regering 
haar financieel-economisch beleid aanpast om aan deze doelstelling tegemoet te komen41.  

Het (uitgebreider) advies op de begroting voor het dienstjaar 2013 begint met de klacht dat de 
ontwerpbegroting (wederom) te laat is ingediend, en wel 7 maanden. Dit is in strijd met de Staatsregeling en 
tast het budgetrecht van de Staten aan: aangezien de behandeling door de Staten leidt tot een machtiging 
aan de regering, moet dit vóór aanvang van het begrotingsjaar worden vastgesteld42. Hiermee schendt de 
regering tevens de afspraken die in de Sociale Dialoog inzake Belastingen aan het eind van 2012 zijn gemaakt.  
Normen ten aanzien van de begrotingsdiscipline (‘balanced budget’) en de overheidsschuld en de instelling 
van toezicht en controle op institutioneel niveau zouden namelijk constitutioneel worden verankerd. 
Hiermee moest de geloofwaardigheid van het door Aruba gevoerde financieel beleid in grote mate worden 
versterkt43. Zolang echter geen sancties verbonden worden aan deze schendig van de Staatsregeling kan er 
geen verbetering worden verwacht.  

De RvA wijst opnieuw op het ontbreken van de overzichten van schulden en vorderingen, van aangegane en 
verstrekte geldleningen, van gegeven garanties en van een liquiditeitsprognose van het Land voor het 
desbetreffende begrotingsjaar. Dit klemt des te meer nu Aruba het enige land in het Koninkrijk is dat geen 

                                                           
35 Raad van Advies, Kenmerk RvA 50-11, d.d. 30 maart 2011, p. 3 en 4 
36 Raad van Advies, Kenmerk RvA 188-11, d.d. 14 oktober 2011, p.1 
37 Idem, p. 1 en 2 
38 Idem, p. 3 
39 Rapport Fitch Ratings: Aruba Full Rating Report van September 2011, p. 7 
40 Raad van Advies, Kenmerk RvA 188-11, d.d. 14 oktober 2011, p. 4 
41 Raad van Advies, Kenmerk RvA 160-12, d.d. 30 november 2012, p. 2 
42 Raad van Advies, Kenmerk RvA 56-13, d.d. 10 april 2013, p.1 
43 Idem, p.1 
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wettelijke begrotingsnormen en –toezicht kent. De enige –zeer beperkte- normstellingen staan in de CV 1989 
en die worden voortdurend geschonden44. 

Volgens de Raad is ook deze begroting niet realistisch. Zij wijst er op dat grote verschillen tussen de cijfers van 
2012 en 2013 niet deugdelijk zijn onderbouwd, dat het financieringstekort ruim Afl. 30 miljoen hoger zal 
uitvallen en dat bij het samenvoegen van de hele publieke sector zoals internationaal gebruikelijk is (en in het 
Witte Donderdag-akkoord is vastgelegd45), het totale financieringstekort omstreeks Afl. 310 miljoen bedraagt, 
bijna Afl. 90 miljoen meer dan het oorspronkelijk geraamde Afl. 222,6 miljoen. Deze grote verschillen worden 
voornamelijk veroorzaakt door grotere tekorten bij de AZV en de SVB. Bij de SVB is er zelfs sprake van grote 
structurele tekorten waarbij het gevaar bestaat dat haar fondsen in 2014 opraken. Aangezien de regering 
garant staat voor deze fondsen zal zij de tekorten moeten aanzuiveren46. 

Maar ook de ramingen van inkomsten en uitgaven zijn volgens de Raad niet gebaseerd op de realiteit. Waar 
verwachte middelen hoger worden ingeschat dan gerealiseerde cijfers aangeven geldt het omgekeerde voor 
de uitgaven. Zo wordt de voorziene verlaging van personeelslasten in twijfel getrokken door de aankomende 
indexering. In navolging van vorige jaren uit de Raad haar bezorgdheid dat de verdere kostenverlaging op de 
post ‘Goederen en diensten’ mogelijk ten koste gaat van het efficiënt functioneren van het 
overheidsapparaat en daarbij specifiek de serviceverlening van de overheid47. 

De grote cijfermatige verschillen tussen de ramingen van de vastgestelde Landsbegroting 2013 en de 
voorgestelde begrotingswijzigingen van de suppletoire begroting slechts enkele maanden daarna bevestigen 
de stelling van de RvA dat het realiteitsgehalte laag is. Zo worden amper 3 maanden na vaststelling van de 
Landsbegroting 2103 de kosten van het Land met bijna Afl. 63 miljoen (exclusief het nog te dekken AZV-
tekort) overschreden. Doordat belangrijke toelichtingen, analyses en overzichten ontbreken is het voor de 
Raad moeilijk om de voorgestelde wijzigingen binnen een financieel-economische context te analyseren en te 
beoordelen48. 

Intussen is het begrotingstekort voor 2013, inclusief AZV en SVB-tekorten, verder gestegen tot  
Afl. 597.340.807,-. Bijna Afl. 600 miljoen. Op grond van het ‘Balanced Budget Akkoord (BBA)’ van 5 november 
2013 is het begrotingsbeleid van het kabinet voor 2013-2017 vastgesteld. De totale uitgaven in de komende 4 
jaren moeten op het niveau zijn van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2013. Op basis van 
punt II.2 wordt voor het Land als geheel voor de komende vier jaar een nominaal uitgavenkader vastgesteld 
met een plafond van Afl. 1,35 miljard. Aangezien volgens de suppletoire begroting van 2013 de kosten Af. 63 
miljoen hoger uitvallen zijn dus extra bezuinigingen nodig49.  

Voor de zoveelste keer wijst de Raad er op dat door het tijdstip van indiening artikel 31 van de CV 1989 een 
dode letter is geworden: het komt er namelijk op neer dat de Staten hierdoor alle begrotingsoverschrijdingen 
en uitgaven die niet waren begroot met terugwerkende kracht goedkeuren.  

Volgens het meerjarig financieel kader zou het financieel tekort voor 2013 beperkt moeten blijven tot Afl. 
175,- miljoen. Dit is later bijgesteld naar Afl. 223 miljoen. Er is echter sprake van een tekort van Afl. 293 
miljoen, een afwijking op de ‘bijstelling’ van Afl. 70 miljoen. Inclusief het AZV- en SVB-tekort en de lagere 
belastingontvangsten is er zelfs sprake van een totale financieringstekort van Afl. 418 miljoen, oftewel 9,1% 
van het BBP, dus ruim het dubbele van de raming van 4,5% volgens de suppletoire begroting.  

De Raad besteedt speciale aandacht aan de toename van de personeelskosten in 2013: ondanks de 
personeelsstop waardoor geen vacatures zijn geraamd is er sprake van gratificaties, bevorderingen en 
aanname van personeel (met terugwerkende kracht). De personeelskosten stijgen hierdoor met Afl. 18,8 
miljoen of 5,5%. Er is echter geen toelichting die verklaart waarom is afgeweken van het voorgenomen beleid. 
Hetzelfde geldt voor andere grote verschillen in personeelskosten m.b.t. overwerkvergoedingen. Dit vergroot 
de twijfels van de Raad m.b.t. het realiteitsgehalte van de begrote personeelskosten. De Raad concludeert dan 
ook dat aan het financieel beheer nog het nodige schort50. 

In het meest uitgebreide advies van de RvA t.a.v. Ontwerpbegrotingen tot dat moment ooit, nl. die van 2014, 
wordt allereerst ingegaan op de zeer late inlevering (8,5 maanden) van de begroting. In combinatie met de 
grote achterstanden in de opstelling van jaarrekeningen, de afwezigheid van gespecificeerde overzichten 
zoals in vorige jaren benoemd, het wijzigen of buiten toepassing verklaren van andere landsbegrotingen en 
het structureel afwijken van onderdelen van de CV 1989, is dit een belangrijke afbreuk aan een deugdelijke 
financiële huishouding51.  

Deze juridische overtredingen hebben ook financieel-economische consequenties: 
- de overheid kan geen bestellingen plaatsen → dit tast een adequate bedrijfsvoering aan; 

                                                           
44 Idem, p.2 
45 Onderdeel III van het Uitvoeringsprotocol ex besluit artikel IV-B van het Samenwerkingsprotocol Aruba-Neerland d.d. 
28 maart 2013 (het zgn. Witte Donderdag-Protocol) 
46 Idem, p. 3, 4, 5, 6 
47 Idem, p. 6, 7, 8 
48 Raad van Advies, RvA Kenmerk RvA 209-13, d.d. 26 november 2013, p. 1, 2, 3 
49 Idem, p. 3 
50 Idem, p. 6 
51 Raad van Advies, Kenmerk RvA 71-14, d.d. 2 juni 2104, p. 2, 3 
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- de overheid kan geen investeringen doen en geen effectief economisch beleid voeren → dit heeft een 
negatief effect op het investeringsklimaat; 

- de overheid kan niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen omdat zij geen financiering kan aangaan → 
dit heeft negatieve gevolgen voor het betalingsgedrag van de overheid. 
 

Dit leidt tot grote onzekerheid, is dus contraproductief voor het economisch vertrouwen en staat dus haaks 
op de voornemens van de overheid om de economie te laten groeien. 
 
Aangezien dergelijke schendingen van belangrijke wetgeving en afspraken zoals het recent overeengekomen 
Witte Donderdagakkoord bij herhaling plaatsvinden pleit de Raad er voor om sancties in te stellen bij 
hernieuwde overtreding. Mogelijke sancties zijn volgens de Raad:  
- het niet in werking treden van de begroting; 
- beperkte mogelijkheden tot het doen van uitgaven, c.q. automatische aanpassingen van uitgaven; 
- een verbod op het aangaan van leningen52. 

 
Volgens de haar beschikbare cijfers concludeert de RvA dat de regering de gestelde doelstellingen niet 
bereikt met als gevolg een verdere verslechtering van de schuldpositie van het Land. De RvA dringt er dan 
ook op aan om op het gebied van personele en materiële kosten additionele maatregelen te nemen. De Raad 
ziet ook geen meerwaarde in een zgn. ‘Balanced Budget Rule’ en een in te stellen ‘Fiscal Council Aruba’ zolang 
aan schending van normen geen sancties zijn verbonden53.  
 
Daarnaast heeft de Raad sterke kritiek op de introductie van collectief geraamde stelposten (ad Afl. 78 
miljoen). Dit maakt het voor de individuele ministers namelijk mogelijk om zich te onttrekken aan de 
wettelijke verplichting om de gewenste bezuinigingen te realiseren door te hoge maxima voor de 
afzonderlijke ministeries in te bouwen. De Staten kunnen zich zo geen oordeel vormen over de begroting 
noch van de effecten van mogelijke bezuinigingen op de ministeries. Alleen al door deze wetstechnische en 
constitutionele onvolkomenheid is deze begroting niet volwaardig54.  

 
Wederom heeft de Raad grote twijfels aan het realiteitsgehalte van de begroting wegens het gebrek aan 
inzicht m.b.t. de inhoud en haalbaarheid van de bezuinigingen. Zij wijst ook op de kwetsbaarheid van de 
economische situatie door het wegvallen van olieraffinaderij Valero. Daar komt bij dat de stagnatie in de 
economische groei mede veroorzaakt wordt doordat de economische productiviteit niet in verhouding staat 
met de kosten. Volgens de Raad is de ‘cost of doing business’ in Aruba hoog en als zodanig een bron van zorg. 
De overheid draagt aan de hoge kosten bij door onder meer: 
- steeds complexer wordende arbeidswetgeving; 
- hoge administratieve kosten; 
- langdurige en omslachtige procedures; 
- continue verhogingen van de collectieve lastendruk; 
- een problematische procedure voor de afgifte van (verblijfs)vergunningen. 

 
Om deze financieel-economische risico’s te beperken wordt aanbevolen om de internationale  
concurrentiepositie van Aruba te versterken door:  
- een meer flexibele arbeidsmarkt te realiseren; 
- een herziening van het belastingstelsel met de nadruk op een verschuiving van directe naar indirecte 

belastingheffing; 
- het tot stand brengen van aantrekkelijke (vestigings)voorwaarden voor (internationale) ondernemers. 
 
Hoewel de minister belast met overheidsorganisatie pleit voor een vaststelling van de kerntaken en de 
gewenste omvang van de overheid, wijst de RvA er op dat een kerntakenanalyse reeds is uitgevoerd die 
slechts op een krachtdadig uitvoering wacht. Aangezien de totale uitgaven voor een groot deel bestaan uit 
personeelskosten en rentelasten is het voor de Raad onvermijdelijk dat beperkende maatregelen vooral op 
die kosten moeten zijn gericht55. 
 
De Raad herhaalt haar advies om eindelijk een onderbouwde meerjarenbegroting op te stellen. Een 
meerjarenbegroting is een noodzakelijk instrument om het voorgenomen nominaal uitgavenkader te kunnen 
handhaven en het lange-termijn effect van de bezuinigingen te beoordelen. 
Het gebrek hieraan beperkt het inzicht in: 
- de doorwerking van structurele maatregelen voor meerdere jaren; 
- het verloop van de rentelasten; 
- de doorwerking van public private partnerships (PPP)-projecten op de (middel)lange termijn. 

 
Ondanks eerdere adviezen van de RvA om een overzicht van de openbare financiën naar internationaal 
gebruikelijke standaarden op te stellen, beperkt de regering zich in haar ontwerp-Landsbegroting nog steeds 
aan ramingen voor ‘de overheid in engere zin’. Zo moeten de AZV en De SVB worden meegenomen, o.m. 
wegens de garantstelling van de overheid in het geval van tekorten bij deze fondsen. De RvA maakt dan ook 

                                                           
52 Idem, p. 4 
53 Idem, p. 5 
54 Idem, p. 7 en 19 
55 Idem, p. 8 
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gebruik van de zgn. Government Finance Statistics Manual (GFS Manual) van het IMF. Dit levert de volgende 
voordelen op: 
- het levert en completer beeld op van de openbare financiën naar internationaal gebruikelijke 

standaarden; 
- het vergemakkelijkt een internationale vergelijking56. 

Op grond van de berekening volgens internationale standaards komt het begrotingstekort uit op Afl. 288 
miljoen, ruim Afl. 55 miljoen hoger dan de cijfers van de ontwerp-Landsbegroting aangeven: Afl. 232 miljoen. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de tekorten bij SVB en AZV waar de overheid een wettelijke aanzuiverplicht 
heeft57. 

De Raad spreekt haar zorg uit over de situatie bij het ambtenarenpensioenfonds APFA. Aan pensioenpremie 
(Afl. 125 miljoen) en duurtetoeslag (+aanverwante uitkeringen: Afl. 40 miljoen) betaalt de overheid in totaal 
Afl. 165 miljoen per jaar. Dit is omstreeks 50% van de salarissom. De dekkingsgraad van het fonds bedroeg 
per eind 2013 omstreeks 77%. Volgens het herstelplan zal een dekkingsgraad van 100% pas in 2025 worden 
gehaald. De pensioenbetalingen vormen zodoende een groot onderdeel van de Landsbegroting en het risico 
bestaat dat dit nog groter wordt door het inroepen van de dekkingsgraadgarantie. 

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen op de ontwerp-landsbegroting 2014: voor het eerst is een 
personeelsstaat van het Land bijgevoegd. Deze staat geeft een inzicht in de personeelsbezetting van de 
verschillende ministeries en dus ook van het personeelsbestand van de bureaus van de ministers. De 
opmerkingen hierover van de RvA zijn vernietigend58. Een verdere uitwerking hiervan is te lezen in het eerste 
rapport van de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba59.  

Tevens is de Raad zeer kritisch over het regeringsbeleid jegens de onafhankelijke Staatsorganen, te weten de 
RvA en de ARA. Deze zijn namelijk al lang onderbemand, terwijl er ook sterk op hun budget wordt bezuinigd 
zodat zij zeer onvoldoende aan hun wettelijke taak kunnen voldoen. Aan de andere kant constateert de Raad 
een structurele toename van de rentelasten als gevolg van de almaar toenemende schulden. Deze 
rentelasten bedragen in 2014 ruim Afl. 180 miljoen oftewel 15,7% van de totale inkomsten van het Land ad 
Afl. 1.150 miljoen. Hierdoor moet meer worden bezuinigd op de posten Personeel en Goederen & Diensten 
om binnen het maximale uitgavenkader van Afl. 1.350 miljoen te blijven60.  

De voorgenomen bezuinigingen leveren echter te weinig op. Extra inkomsten zijn ook nodig. Daarom beveelt 
de Raad (wederom!) aan op een herziening op korte termijn van de belastingwetgeving. Belangrijke 
elementen hiervan moeten zijn een vereenvoudiging van de belastingheffing en een verschuiving van directe 
naar indirecte belastingen61. 

De RvA beschouwt de ontwerp-Begroting 2014, mede vanwege de vele genoemde bezwaren, op 
staatsrechtelijke, wetstechnische en comptabele gronden als onvolwaardig62. Als zodanig houdt dit een 
directe aantasting van het budgetrecht van de Staten in. Zij beveelt dan ook aan dit ontwerp niet aan de 
Staten ter goedkeuring aan te bieden, dan nadat met al haar adviezen rekening is gehouden63. 

De regering Mike Eman-2 ging echter voorbij aan dit advies en presenteerde de ontwerpbegroting 2014 
ongewijzigd aan de Staten. Die werd gewoontegetrouw door de meerderheid van de Staten goedgekeurd en 
vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd aan de Gouverneur. De Gouverneur hield de ondertekening echter 
aan, mogelijk mede naar aanleiding van een brief van de MinBZK d.d. 29 mei 201464. In de Rijksministerraad 
(RMR) van 11 juli 2014 is op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(MinBZK) besloten een aanwijzing  (Koninklijk Besluit –KB) te geven. De aanwijzing hield in dat de Gouverneur 
de door de Staten goedgekeurde Landsbegroting 2014 dient aan te houden en onderzoek verricht naar de 
realiteit van de ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van 
Aruba65.  

De aanwijzing van de RMR is voor een belangrijk deel gebaseerd op het commentaar van de RvA in haar 
rapport d.d. 2 juni 2014. Daarnaast heeft het Country Report van het IMF uit 201366 een belangrijke rol 
gespeeld in de beslissing van de RMR om in te grijpen. Het eindresultaat van het daaropvolgend conflict 
tussen de regering van Aruba (met een hongerstakende premier…) en de Koninkrijksregering was een 
akkoord waarin was vastgelegd dat ‘op verzoek van Aruba en op grond van paragraaf 3 van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden, een gezamenlijk en vrijwillig onderzoek zal worden verricht naar de 
mogelijke risico’s in de ramingen van de begroting 2014 en de meerjarenraming. Als referentiekader worden 

                                                           
56 Idem, p. 9 
57 Idem, p. 11 
58 Idem, p. 12, 13, 14 
59 Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba: Naar een rationeel personeelsbeleid’’, d.d. Augustus 2016, p. 13, 14, 22, 23 

60 Raad van Advies, Kenmerk RvA 71-14, d.d. 2 juni 2104, p. 14. 
61 Idem, p. 15. 
62 Raad van Advies, Kenmerk RvA, 142-14, d.d. 22 oktober 2014, p. 1 
63 Raad van Advies, Kenmerk RvA 71-14, d.d. 2 juni 2104, p. 19 
64 Brief minister van BZK, d.d. 28 mei 2014, Kenmerk 2014-0000291278 
65 Raad van Advies, Kenmerk RvA 142-14, d.d. 22 oktober 2014, p. 2 
66 IMF Country Report No 13/258, Kingdom of the Netherlands – Aruba, augustus 2013 
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hierbij internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën gebruikt’67. Dit onderzoek is 
verricht door het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (CFT). De conclusie van het 
eindrapport (d.d. 12 sept. 2014) luidt dat de landsbegroting niet realistisch is en dient te worden gewijzigd68. 

De RvA geeft vervolgens een uitgebreide juridische beoordeling van de gang van zaken rond de aanwijzing en 
stelt vast dat de gevolgde procedure door de MinBZK en de Gouverneur geen rechtsbasis heeft in het 
Reglement voor de Gouverneur van Aruba noch in het (ongeschreven) Staatsrecht. De Raad eindigt haar 
relaas echter met de opmerking dat zij het, mede op grond van haar eigen advies op de ontwerpbegroting 
2014, volledig eens is met de conclusies van het eindrapport van de CFT, namelijk dat de door de Staten van 
Aruba goedgekeurde begroting 2014 niet realistisch is en dient te worden gewijzigd69. Zo moet de begroting 
met ruim Afl. 209 miljoen worden aangepast, waarvan Afl. 170 miljoen t.b.v. het APFA fonds en Afl. 39 
miljoen aan tegenvallers. 

Op grond hiervan is de suppletoire begroting 2014 opgesteld. Daarin werd rekening gehouden met de 
bezwaren van de RvA en de ‘adviezen’ van het CFT. Daarmee kwam de regering voor het eerst in ruim 28  jaar 
tegemoet aan adviezen van gespecialiseerde instanties op de begroting.  

Behalve op een aantal meer technische zaken, richt de Raad haar aandacht op de noodzaak van een duidelijk 
uitgewerkt meerjarig kader om zo meer inzicht te krijgen in de gevolgen van: 
- de doorwerking van structurele maatregelen over meerdere jaren; 
- het verloop van rentelasten; 
- de doorwerking van public private partnership op de (middellange) termijn70. 

De Raad wijst er ook op dat gezien de toename van de schuldpositie van het Land het steeds moeilijker wordt 
om de tekorten lokaal te financieren. Aruba wordt dus steeds afhankelijker van buitenlandse financierders. 
Door de neerwaartse ratings door Standard and Poor’s en Fitch Ratings wordt de toegang daartoe echter 
steeds meer beperkt71. 

Tenslotte merkt de Raad op dat hoewel de WODC en de CFT pleiten voor een versterking van de Hoge 
Colleges van Staat, de regering haar bijdrage aan deze colleges verder verlaagt…72. 

 
In de ontwerpbegroting voor het Dienstjaar 2015 benoemt de Raad de toetsingskaders waarop zij haar 
adviezen baseert. Het gaat daarbij om: 
- de juridische toetsing, bijv. aan de Staatsregeling en de CV 1989, o.a. v.w.b. een tijdige indiening van de 

begroting t.b.v. het budgetrecht van de Staten en het machtigingskarakter; 
- het realiteitsgehalte van de begrotingscijfers; 
- de (meerjarige) (financieel-economische) effecten van de ramingen van inkomsten en uitgaven; 
- de aan te gane verplichtingen en de ontwikkeling van de openbare financiën; 
- de validiteit van de financieel-economische premissen;  
- het Witte Donderdag Protocol (Uitvoeringsprotocol d.d. 28 maart 2013 ex besluit artikel IV-B van het 

samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland d.d. 27 oktober 2011); 
- het Balanced Budget Akkoord. Protocol inzake het begrotingsbeleid 2013-2017 van het kabinet Eman-2; 
- de onderzoeksresultaten van het CFT op grond waarvan de ontwerpbegroting van 2014 is gewijzigd. 

 
Daarnaast spelen de volgende documenten een rol: 
- A roadmap to Fiscal Sustainability in Aruba. Policy recommendations to the Government of Aruba for the 

period 2013-2017 van de CBA, d.d. 16 december 2013; 
- ‘Reactie op de ontwerpbegroting 2015’ van de CFT, d.d. 29 december 201473. 

 
Op grond van de grondige analyse van alle begrotingscijfers, de doorwerking van de uitgaven op langere 
termijn en de ontwikkeling van de uitgaven kan de Raad bezien hoe het voorgenomen financiële beleid zich 
zal ontwikkelen, of er sprake zal zijn van overschrijdingen en tot welk niveau bezuinigd kan worden. Het 
advies van de Raad moet in dit kader dan ook gezien worden als een oordeel, temeer omdat de Raad het 
hoogste en laatste adviesorgaan is van de regering èn de Gouverneur in zijn hoedanigheid als hoofd van de 
regering.  
 
Indien de Raad op grond van de meerjarencijfers tot het oordeel komt dat het voorgenomen beleid om tot 
houdbare overheidsfinanciën te komen niet kan worden bereikt, kan de Gouverneur het advies gebruiken als 
onderbouwing om te besluiten of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 21 van het Reglement van 
de Gouverneur van Aruba: de Gouverneur stelt een landsverordening en een aan hem voorgedragen 
landsbesluit niet vast wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een 

                                                           
67 Raad van Advies, Kenmerk RvA 142-14, d.d. 22 oktober 2014, p. 1 
68 Idem, p. 2 
69 Idem, p. 3, 4 
70 Idem, p. 10 
71 Idem, p. 11 
72 Idem, p. 12 
73 Raad van Advies, Kenmerk RvA 27-15, d.d. 23 februari 2015, p. 1, 2 
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internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen 
waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is74. 
 
Dit is op grond van de gedachte dat deugdelijk financieel beheer een belangrijk element is van deugdelijk 
bestuur en het Koninkrijk deugdelijk bestuur moet waarborgen volgens artikel 43 van het Statuut. 
 
De Raad wijst op ‘constructies’ die de regering gebruikt om het uitgavenkader zoals vastgesteld in het 
Balanced Budget Akkoord te omzeilen75. Maar zij maakt zich vooral zorgen om de stijgende rentelasten. 
Zolang Aruba niet voldoet aan het in het Koninkrijk en internationale gehanteerde criteria van houdbare 
overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit, kan het Land geen beroep doen op de mogelijkheid volgens 
het Witte Donderdag Protocol om via Nederland leningen te verkrijgen met een lage rente. Zowel het IMF en 
de CBA hebben aangegeven dat het verlagen van de kosten van het Land hiervoor het meest effectief is en 
voor de economie minder schadelijk zal zijn76. 
 
 
Noodzakelijke Hervormingen77 
Wil de regering duurzame overheidsfinanciën realiseren,  dan moet zij zich richten op meerdere pijlers: 

1. Inkomensverhogende maatregelen → reeds genomen lastenverhogingen: verhoging AZV-premie, 

verhoging AOV-premie (+ premiegrens), milieubelastingen, toeristenheffingen, ANSA-tarieven, 

deviezenomwisselingsbelasting, bestemmingsheffing AZV (health tax) → volgens de CBA is de belastingdruk in 

Aruba een van de hoogste in het Caribisch gebied. 

 

2. Herziening belastingstelsel → Aruba heeft een zeer inefficiënt en onnodig gecompliceerd belasting–

systeem terwijl de overheid onvoldoende in staat is de belastingen te innen → volgens info van de SIAD 

(Belastingdienst Aruba) bestaat er in 2015 Afl. 2,2 miljard open aan belastingschulden, waarvan bijna de helft 

aan winstbelasting → naast extra inspanning om (een deel van) de achterstallige belastingschuld te innen is 

een herziening van het belastingstelsel op korte termijn noodzakelijk. 

 

3. Kostenbesparende maatregelen → CBA: besparingen op de sociale lasten (spec. i.v.m. toenemende kosten 

pensioenen en gezondheidszorg) en het overheidsapparaat (wegens de jaarlijkse automatische stijgingen van 

lonen en salarissen van het overheidspersoneel en de indexering van lonen en salarissen, m.n. a.g.v. het met 

de vakbonden afgesloten indexeringsakkoord die vanaf 2017 zal leiden tot een grotere stijging van de 

personeelsuitgaven78) zijn het meest effectief en het minst schadelijk voor de economie. De Raad wijst ook op 

een aantal zeer hoge huurtarieven voor overheidsdiensten en de mogelijkheid tot kostenbesparing door 

verdergaande digitalisering → e.e.a. vereist een duidelijke visie van de regering. 

 

4. Verzelfstandiging c.q. afstoten van overheidstaken → IMF + RvA stellen dat de reorganisatie van de 

overheid daadkrachtig en zonder uitstel moet worden aangepakt (zonder opnieuw een overbodige KTA uit te 

voeren!). Speciale aandacht hierbij krijgen het TNO en de Rietveld Academie, naast een groot aantal diensten 

die buiten de overheid kunnen worden gesteld of kunnen worden samengevoegd met andere → duidelijkheid 

scheppen in doelstelling, kosten, werkzaamheden en resultaten. 

 

5. Terugdringen staatschuld → mede op basis van terugdringen financieringstekort (0,5% van BBP in 2017 en 

surplus van 0.5% in 2018) en verlaging van de rentelasten (van 10% van de totale inkomsten van de 

collectieve sector naar 5% in 2024). Dit is echter alleen mogelijk indien de nodige maatregelen daadwerkelijk 

worden genomen en herfinanciering plaats vindt tegen voordelige rentetarieven. 

 

Mogelijke problemen: 

1. Onzekerheid in ramingen → bijv. door tegenvallende inkomsten en hogere rente; 

2. Uitvoeringsrisico’s → bijv. door een niet adequate uitvoering van wetten, zoals belastingwetgeving; 

3. Trendmatige ontwikkelingen → bijv. a.g.v. vergrijzing, die effecten heeft op AZV en AOV; 

4. Risico’s bij ‘Staatsdeelnemingen’, e.d. → bijv. door tegenvallers bij Post NV en Arubus; 

5. Financierings- en liquiditeitsrisico’s → o.m. gerelateerd aan de financieringsstructuur van projecten (zoals 

bij de PPP-constructies). 

 

  

                                                           
74 Idem, p. 2 
75 Idem, p. 3 
76 Idem, p. 5, 6 
77 Idem, p. 7 t/m 16 
78 Interim bilateraal akkoord tussen regering Eman-2 en overheidsvakbonden d.d. 28 mei 2014 
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Tabel 1: Overzicht fiscale risico’s79  

COMPONENTEN FISCALE RISICO’S RISICOBEOORDELING 

Inkomsten Effectiviteit belastinginning 
(naleving)  
 
 
Effectiviteit niet-
belastingmiddelen 

Hoog: complexe directe belastingen, lage 
nalevingsgraad (vnl. WB/BBO), grote 
achterstanden (bij vnl. de WB en IB) 
 
Hoog: groot aantal niet-belastingmiddelen 
verspreid over verschillende ministeries → geen 
inzicht op effectiviteit 

Personeelskosten 
(inclusief subsidies) 

Autonome groei 
 
Reparatietoeslag 

Hoog: automatische indexering/periodieken 
 
Hoog: effecten reparatietoeslag werken door naar 
de komende jaren 

Publieke 
investeringen 

Financiering  
PPP-projecten 

Hoog: geen inzicht in kostenstructuur en 
economische rentabiliteit;  
governance structuur is onduidelijk 

Sociale zekerheid Financiering AZV 
 
Financiering 
AOV/ziektefondsen 

Hoog: open-eind karakter van de Landsbijdrage & 
diverse beheersmaatregelen niet ingevoerd; 
 
Effecten omvang vergrijzing onduidelijk 

Schuldfinanciering Toegang tot financiële 
markten 

- Hoog: beperkte omvang lokale financiële markt  
- Toenemende afhankelijkheid van buitenlandse 

financiering 
- Toenemend (potentiële) beslag op 

deviezenreserve 
- Toenemende rentelasten 

Overheidsbedrijven Deelnemingen Middelmatig: overdrachten Post NV/Arubus 

 

 

De RvA geeft tevens een overzicht van de te nemen maatregelen t.b.v. duurzame overheidsfinanciën:  

 

Tabel 2: Overzicht duurzame overheidsfinanciën80 

Inkomsten: 

 Belastinghervorming: van direct naar indirect 

 Versimpeling belastingstelsel/elimineren niet-
essentiële belastingmiddelen 

 Verlaging belastingdruk 

Uitgavenbeheersing: 

 Beheersing autonome groei personeelslasten 

 Herziening subsidiebeleid (output gericht) 

 Beperking open-eind karakter financiering AZV 

Vergroting effectiviteit overheidsapparaat: 

 Uitvoeren kerntaken/afstoten/heroverwegen 
niet-essentiële instellingen 

 Versterking SIAD/Directie Financiën 

 Versterking financiële verantwoording/ 
rapportageverplichtingen per Ministerie 

Schuldsanering: 

 Herfinanciering schulden d.m.v. 
financieringsarrangementen met Nederland 
(uitvoering Witte Donderdag Protocol) 

 Verlaging rentelasten 

 

 

De Raad betreurt dat de ontwerpbegroting 2015 nog teveel van dezelfde inhoud en strekking is van de 

ontwerpbegroting van 2014 en zij is het dan ook volledig eens met het IMF81 dat er nog te weinig 

daadwerkelijke hervormingen, met name aan de kostenkant, zijn gerealiseerd terwijl de lange 

termijneffecten nog onvoldoende duidelijk zijn. De Raad raadt de voorgenomen ‘Transactie-tax’ ten sterkte af 

gezien het toch al inefficiënte belastingstelsel en pleit veeleer voor een spoedige implementatie van het 

nieuwe belastingstelsel82. 

De Raad wijst wederom op het ontbreken van deugdelijke toelichtingen (m.n. van de budgettaire gevolgen) 

en cijfermatige onderbouwingen. Hierdoor is het voor haar niet mogelijk vast te stellen of het meerjarig pad 

realistisch is en of de voorgenomen tekortdoelstellingen gehaald zullen worden. Bovendien zijn de 

gepresenteerde beleidsvoornemens te algemeen gesteld, terwijl bij meer concreet gestelde 

beleidsvoornemens geen weerslag te vinden is in de begroting zelf83.  

                                                           
79 Raad van Advies, Kenmerk RvA 27-15, d.d. 23 februari 2015, p. 15 
80 Idem, p. 15 
81 IMF, Kingdom of the Netherlands-Aruba: Concluding Statement of the 2015 Article IV Mission, d.d. 13 februari 2015, 
conclusies 7 en 8 
82 Raad van Advies, Kenmerk RvA 27-15, d.d. 23 februari 2015, p. 16 
83 Idem, p. 20 
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In het Witte Donderdag Protocol zijn als voorwaarden voor het kunnen lenen via Nederland tegen een lage 

rente o.m. overeengekomen: 

 dat het oordeel over de financiële huishouding van Aruba zal blijken uit onafhankelijke instellingen als 

Fitchratings, Standard & Poor’s, en het IMF; 

 dat controle op de financiële huishouding gebeurt door de reeds bij wet vastgelegde rol van de CBA, de 

ARA en de RvA; 

 dat de begrotingsregels in de Staatsregeling worden verankerd en dat een vast college van advies (Fiscal 

Council) zal toezien op de naleving van de begrotingsregels en –beleid. 

 

Voor een oordeel door internationale instanties is het echter nog te vroeg aangezien de regering nog niet 

heeft voldaan aan een aantal basisvereisten, zoals de bezuinigingen bij de AZV, de reorganisatie van het Land 

en de inbedding van begrotingsregels in de Staatsregeling84.  

 

De suppletoire begroting voor 2015 kon wegens de LAft-bepalingen pas in behandeling worden genomen op 

7 december 2015, wederom een aanzienlijke inbreuk op het budgetrecht van de Staten. De Raad merkt 

wederom op dat de principeafspraken in de Balanced Budget Akkoord (BBA)-systematiek nogmaals worden 

doorbroken door o.m. de invoering van de bestemmingsbelastingheffing voor de AZV (BAZV) en de hieraan 

gerelateerde verlaging van de landsbijdrage AZV. Daarom heeft de RvA zelf de begrotingscijfers opgesteld 

volgens de BBA-systematiek. Zodoende werd zichtbaar wat er daadwerkelijk is bezuinigd aan de 

uitgavenkant. Daaruit blijkt dat het uitgavenkader van Afl. 1.350 miljard substantieel wordt overschreden85.  

Op grond van deze berekeningen komt het financieringstekort uit op Afl. 191,7 miljoen, oftewel 3,8% van het 

BBP. Het Land ging uit van een tekort Afl. 131,2 miljoen oftewel 2,6% van het BBP. Dit verschil wordt 

veroorzaakt doordat de regering de ‘kwijtschelding’ van de schuld aan SVB als schenking en (vervolgens) 

aflossing opneemt in de begroting. Aangezien onderlinge verrekeningen binnen de collectieve sector worden 

gecorrigeerd, maakt dit geen enkel verschil voor het totale tekort van de collectieve sector86.  

De collectieve sector wordt in de LAft gedefinieerd als het Land tezamen met publiekrechtelijke 

rechtspersonen die belast zijn  met de uitvoering van sociale en volksverzekeringen en de rechtspersonen die 

voor meer dan 50% afhankelijk zijn van collectieve heffingen. Ofschoon op 2 mei 2015 tussen Nederland en 

Aruba was afgesproken dat de collectieve sector ‘nader zou worden vastgesteld’ duurde het bijna 1 jaar vóór 

het uiteindelijk werd vastgesteld. 

Opvallend is dat de regering haar beleid om geen dividenden aan haar te doen uitkeren van WEB NV en 

ELMAR NV heeft losgelaten. Een toelichting met de redenen daartoe ontbreekt echter. Ook het dividend van 

de CBA bevreemdt de Raad, gezien de ingevoerde koersmargevergoeding om de toegenomen kosten van de 

CBA te dekken. Tenslotte maakt de Raad zich ook zorgen om de toename van de kosten van bijna Afl. 35 

miljoen, waarvan personeel en pensioenverplichtingen ruim Afl. 20 miljoen uitmaken. Ook deze doen de BBA-

systematiek geweld aan: tegenvallers in de uitgaven moeten worden gecompenseerd door beperking van 

uitgaven in andere posten. De regering neemt echter vaak haar toevlucht tot verhoging van inkomsten87. 

 

De ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2016 geeft, behalve de eerder genoemde toetsingskaders nog een 

volgende aan, namelijk wettelijke begrotingsnormen door de inwerkingtreding van de LAft. Ingevolge artikel 

14 van de LAft bedraagt het tekort van de collectieve sector voor het begrotingsjaar 2016 maximaal 2,0% van 

het BBP. Bij de beoordeling van de begroting van de collectieve sector worden de volgende aspecten 

betrokken:  

a. in de begroting en de meerjarige begroting zijn alle verwachte uitgaven en verwachte ontvangsten 

opgenomen, waaronder de risico’s vanwege financieringsconstructies buiten de begroting om (zoals bijv. 

de PPP-constructies); 

b. de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven zijn toereikend toegelicht; 

c. de uitgaven en ontvangsten vinden plaats in het jaar waarin de verplichtingen daartoe zijn aangegaan, 

tenzij dit vanuit bedrijfseconomisch perspectief evident onverstandig is; 

d. de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid. 

 

Volgens het vierde lid van artikel 14 behoort bij de begroting een uiteenzetting te worden verstrekt van de 

financiële toestand van de collectieve sector. Artikel 15 schrijft voor dat indien de MinFin voornemens is 

geldleningen aan te trekken, dit in de desbetreffende begroting wordt aangegeven.  

                                                           
84 Idem, p. 24 
85 Raad van Advies, Kenmerk RvA 197-15, d.d. 197-15, d.d. 9 december 2015, p. 2 
86 Idem, p. 3 
87 Idem, p. 7 
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Vanwege zijn staatsrechtelijke positie oordeelt de Raad in het wetgevingsproces in laatste en hoogste 

instantie. Als zodanig moet de RvA eerst het advies van de CAft afwachten. Vervolgens moet de regering 

aangeven in hoeverre er rekening is gehouden met het advies van de CAft. Indien van het CAft-advies wordt 

afgeweken dan moet de regering dit goed beargumenteren. Daarna pas ontvangt de Raad de aangepaste 

ontwerpbegroting voor haar beoordeling88. 

De Raad is kritisch over het besluit van de regering om af te stappen van de BBA-systematiek. Volgens de 

regering is dit systeem te complex en maakt zodoende het beheer en de monitoring ingewikkeld. Daarmee 

stapt de regering ook af van de ‘meerjarenraming 2014-2018’ met 26 beleidsmaatregelen en presenteert in 

plaats daarvan een ‘herijkt’ meerjarenraming met zeven beleidsmaatregelen voor de periode 2016-2020. 

Volgens de Raad is deze stap niet opportuun, aangezien het monitoren van het proces naar duurzame 

overheidsfinanciën hiermee aanzienlijk wordt verhinderd. Het toont bovendien aan dat de regering een 

inconsistent begrotingsbeleid voert  hetgeen een verdergaande sociaaleconomische onzekerheid tot gevolg 

heeft89. 

 

Welke zijn de 7 (vernieuwde) beleidsmaatregelen van de aangepaste meerjarenraming 2016-2020?90 

1. Fiscale hervorming: de introductie van de algemene bestedingsbelasting (ABB) 

De ABB zou in 2016 worden ingevoerd en is bedoeld de huidige successiebelasting, zegelbelasting, BBO, 

BAZV en invoerrechten te vervangen. Reeds in 2016 zou het bijna Afl. 46 miljoen meer geld opbrengen. 

Inmiddels wordt er niet meer gesproken over de ABB. 

 

2. Een invorderingsactie door de Directe Belastingen 

Deze actie zou volgens de toelichting bij de Landsbegroting 2016 Afl. 73,5 miljoen opleveren voor 2017. 

 

3. Intensivering van de invordering van niet-belastingopbrengsten 

De voorziene invorderingen (van bijv. studieleningen) halen bij lange na niet de beoogde doelstellingen 

 

4. Een jaarlijkse besparing van 5% op personeelskosten (waaronder werkgeversbijdragen) 

In plaats van een daling van de personeelsuitgaven is er juist sprake van een stijging van 0,7% in 2017 

 

5. Natuurlijk verloop 

Het aantal personeelsleden per eind 2017 is nagenoeg gelijk aan die per eind 2016 

 

6. Taakstelling op goederen en diensten 

Voor het jaar 2017 had een kortingspercentage toegepast moeten worden van 2,5% t.o.v. 2016. Er is 

echter een hoger bedrag begroot voor 2017 dan zoals opgenomen in 2016 

 

7. Socialisatie en fiscalisering van bovenmatige uitkeringen en reparatietoeslag 

In de landsbegroting van 2016 was aangegeven dat de reparatietoeslag en de toeslagen bovenop de 

duurtetoeslag zouden worden afgeschaft. Dit zou in 2017 een besparing opleveren van Afl. 36,5 miljoen. 

Dit heeft echter niet plaatsgevonden waardoor de reparatietoeslag wederom op de begroting voor 2017 

staat voor het bedrag van Afl. 36,5 miljoen. 

 

De regering beargumenteert het nalaten van de implementatie van de beleidskeuzes van het 

meerjarenkader op heroverwegingen daarvan wegens de heropening van de olieraffinaderij. Zoals 

hiernavolgend wordt aangetoond zijn deze verwachte meeropbrengsten niet eens voldoende om de lagere 

inkomsten wegens de te rooskleurig ingeschatte economische groei in 2017 op te vangen. 

De Raad spreekt opnieuw haar zorg uit over de toenemende rentelasten en de noodzaak om de schulden te 

herfinancieren via Nederland tegen een gunstig rentetarief.  Dit brengt een aanzienlijke besparing op de 

rentelasten met zich mee dat kan worden gebruikt om de schuld af te bouwen. Zo zou dit tegen het jaar 2020 

zelfs kunnen resulteren in een schuld/BBP verhouding van ‘slechts’ 53%, terwijl dit bij ‘ongewijzigd beleid’ 

zou blijven steken op bijna 70% schuld t.o.v. het BBP. Eventuele belastingverhogingen worden hiermee 

voorkomen terwijl de schuld sneller wordt afgebouwd naar een aanvaardbaar niveau.91 

De Raad bekritiseert wederom dat de formulering van concrete beleidsvoornemens geen weerslag vinden in 

de begroting zelf. Dit, terwijl de desbetreffende voornemens een kostenverhogend effect kunnen hebben op 

de gepresenteerde ramingen92. 

                                                           
88 Raad van Advies, Kenmerk RvA 173-15, d.d. 1 december 2015, p. 2 
89 Idem, p. 3, 4 
90 Idem, p. 7, 8, 9 en Raad van Advies, Kenmerk RvA 105-16, d.d. 23 augustus 2016, p. 7, 8, 9, 10 
91 Raad van Advies, Kenmerk RvA 173-15, d.d. 1 december 2015, p. 6, 7 
92 Idem, p. 14 
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In de suppletoire begroting van 2016 herhaalt de Raad voor de zoveelste keer dat er wederom geen recht 

wordt gedaan aan het machtigingskarakter van de begroting zoals gesteld in de Comptabiliteitsverordening 

1989: het is een machtiging (vooraf) tot het doen van uitgaven voor de daarbij genoemde doelstellingen en 

tot het daarin genoemde bedrag. De Staten worden echter voor een voldongen feit geplaatst, nu de 

voorstellen voornamelijk worden gedaan ter bekrachtiging van hetgeen reeds is geschied aan 

overschrijdingen en overhevelingen. Van een machtiging vooraf is daarmee geen sprake. 

De wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van verwachte overschrijdingen aan uitgavenzijde en extra 

inkomsten als gevolg van de CITGO-overeenkomsten aan inkomstenzijde. Dit verlaagt het financieringstekort 

van het Land van Afl. 103,1 miljoen naar Afl. 97,9 miljoen (oftewel 2,1% van het BBP). De grootste 

uitgavenstijgingen komen op het conto van personeel (van Afl. 456,9 miljoen naar Afl. 465,5 miljoen), van de 

renteverplichtingen (van Afl. 209,4 miljoen naar Afl.215,4 miljoen), de overdrachten t.b.v. de APFA-

gepensioneerden (Afl. 11,6 miljoen) en van investeringen (van Afl. 6,8 miljoen naar Afl. 20,3 miljoen). De Raad 

maakt zich zorgen dat deze verhogingen niet volledig worden gecompenseerd door (structurele) besparingen 

op andere uitgavenposten, maar voornamelijk uit extra (incidentele) middelen c.q. kapitaalontvangsten. Het 

verlagen van de uitgaven blijft kennelijk een structureel probleem, ondanks de jaarlijks voorgenomen 

maatregelen in dit kader93.  

Het bevreemdt de Raad dat de regering bijna Afl. 10 miljoen minder begroot dan de prognosecijfers van de 

AZV aangeven. Tevens gaat de regering uit van een economische groei in 2016 van 3,8% terwijl de CBA t.o.v. 

2015 een economische krimp voorziet van -1,3%. Dit heeft negatieve gevolgen voor de verwachte 

belastingontvangsten. De regering acht een bijstelling van de belastinginkomsten niet nodig aangezien er een 

fiscale eindafrekening ad Af. 26,2 miljoen van Valero wordt verwacht. Dit compenseert de lager uitvallende 

inkomsten gedeeltelijk. De RvA beschikt echter niet over nadere informatie om e.e.a. te verifiëren94.  

Hetzelfde gebrek aan duidelijke informatie ontbreekt t.a.v. de te betalen belastingen door CITGO, de 

verwachte opbrengsten voor het Land uit het leasecontract met de Refineria di Aruba (RdA) en de Settlement 

Agreement met Valero ten bedrage van Afl. 27 miljoen. De Raad acht bepaalde verwachtingen van de 

regering niet realistisch. Dit speelt ook bij de hogere dividendopbrengsten van een aantal overheidsentiteiten 

(ATA, AAA, CBA, SETAR, Utilities) waardoor de Raad moeilijk kan beoordelen in hoeverre de gedane 

uitkeringen realistisch zijn. De Raad spreekt haar zorg uit over de jaarlijks toenemende tekorten bij Arubus, 

ondanks de opbrengsten van Aruparking.95.  

De Raad is het ook niet eens met de redenering van de regering dat eventuele financiële risico’s voor het Land 

i.g.v. contractbreuk of voortijdige beëindiging van het contract gedekt worden door o.a. de waarde van de 

olieraffinaderij (US$ 350 miljoen) en de olieterminal (US$ 200 miljoen).  Echter, op het moment van 

ontmanteling is de waarde van de olieraffinaderij en de olieterminal (samen!) gereduceerd tot de 

schrootwaarde (US$ 100 miljoen). Deze waarde zou dan enkel verdisconteerd kunnen worden met de totale 

ontmantelingskosten van US$ 160 miljoen96. 

Op grond van haar analyse voorziet de Raad dat de wettelijke tekortnorm van 2,0% voor de collectieve sector 

niet wordt gehaald. De Raad adviseert dan ook om deze ontwerp suppletoire begroting niet aan de Staten 

aan te bieden dan nadat duidelijk is gemaakt hoe het verwachte extra tekort voor 2016 in de navolgende 

jaren wordt gecompenseerd en hoe dit zal doorwerken in de meerjarenramingen97. 

 

Ter afsluiting van het overzicht van de 25 beschikbare begrotingen (inclusief suppletoir) van de afgelopen 14 

jaar volgt een vergelijking tussen hetgeen de regering in haar (ontwerp)begroting voor 2017 presenteert bij 

de opening van het parlementaire jaar en de reactie van de RvA op de begroting.  

In de toespraak van de Gouverneur tijdens de opening van het parlementaire jaar werd een positief beeld 

geschetst van de regeringsplannen voor het nieuwe begrotingsjaar. Het begrotingstekort bedraagt volgens de 

regering slechts 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De begroting kent geen 

belastingtariefverhogingen en zet de eerste stap op weg naar vermindering van de staatsschuld. Het kabinet 

noemt in de toespraak de werkzaamheden op het gebied van infrastructuur, wijkverbetering, verbetering van 

diensten en duurzaamheid. Naast nieuwe projecten als de Green Corridor, de Watty Vos Boulevard, de nieuwe 

containerhaven in Barcadera, de nieuwbouw van het ziekenhuis en de invoering van een Inspectie voor de 

Volksgezondheid, wordt ook geïnvesteerd in de al bestaande departementen. Hoewel de regering over haar 

milieubeleid geen duidelijkheid schept, streeft zij er wel naar schouder aan schouder samen te werken met de 

sociale partners, een kenniseconomie en een optimaal onderwijssysteem te willen ontwikkelen met bijscholing 

                                                           
93 Raad van Advies, Kenmerk RvA 137-16, d.d. 30 november 2016, p. 2, 5 
94 Idem, p. 3, 4 
95 Idem, p. 6, 7 
96 Idem, p. 9 
97 Idem, p. 10 
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van professionals. Op sociaal gebied belooft de regering de bouw van Multifunctionele Accommodaties 

(MFA’s) ten behoeve van de sociale cohesie in de wijken, de instelling van een (kinder)ombudsman en het 

verstevigen van de veiligheid. Tenslotte wijst de regering er op dat ‘politieke en religieuze leiders, 

ondernemers, vakbondsmensen en professionals het goede voorbeeld moeten geven hoe over 

maatschappelijk belangrijke onderwerpen op een rationele manier te discussiëren, zonder persoonlijke 

beledigingen, vernieling of discriminatie’98.  

In haar beoordeling van de ontwerp-Landsverordening Begroting 2017 stelt de Raad van Advies (RvA) dat de 

verwachte economische groei van 5,7% die de regering hanteert veel te rooskleurig is. De Raad schaart zich 

achter de prognose van de Centrale Bank (CBA) die een bescheidener groei voorziet van 3,2%99. Hierdoor valt 

het BBP lager uit en stijgt de verhouding tussen schuld en BBP in negatieve zin. Voor de begroting heeft dit 

tot gevolg dat de totale voorziene belastinginkomsten omstreeks Afl. 130 miljoen lager zullen uitvallen100. 

Deze worden niet volledig opgevangen door de extra belastinginkomsten ad. Afl. 124 miljoen door de 

verwachte heropening van de olieraffinaderij101. 

Voor de regering vormt dit een groot probleem, temeer nu vaststaat dat haar uitgaven in 2017 verder 

toenemen met Afl. 46 miljoen t.o.v. 2016. Ondanks alle beloften voor structurele verlaging van de 

personeelsuitgaven nemen deze weer licht toe, vereist de AZV een hogere landsbijdrage, nemen de 

rentelasten toe met Afl. 6 miljoen tot Afl. 215 miljoen terwijl de PPP-uitgaven Afl. 9 miljoen meer opeisen102.  

De RvA ziet als bijkomend probleem dat de regering haar 7 (vernieuwde) beleidsmaatregelen uit de 

‘aangepaste meerjarenraming 2016-2020’ die extra financiële middelen moesten opleveren niet of 

onvoldoende heeft gerealiseerd. Er bestaan dan ook grote twijfels bij de RvA of de begrootte inkomsten 

worden behaald. Maar ook bij de Sociale Zekerheidsfondsen voorziet de RvA grote problemen. Zij benoemt 

onder meer naast de reeds genoemde groei van de landsbijdrage voor de komende jaren t.b.v. de AZV, de 

tekorten bij het ziektefonds van de SVB  en de zeer hoge beheerskosten van verschillende fondsen onder de 

SVB103. 

De CAft heeft er voor gewaarschuwd de kosten voor de PPP-projecten niet hoger te laten stijgen dan 1,5-2% 

van de totale uitgaven van de collectieve sector van Aruba. De RvA voorziet echter dat deze uitgaven in 2019 

meer dan 2,5x hoger uitvallen en 5,2% van de totale Landsuitgaven zullen bedragen. Dit gaat ten koste van de 

financiële flexibiliteit en bestedingsruimte van Aruba104.  

Al met al ziet de RvA de mogelijkheid van de regering om het begrotingstekort binnen het wettelijk bepaalde 

percentage van 0,5% te houden zonder verdere structurele bezuinigingsmaatregelen somber in.  Op grond 

van eigen berekeningen komt de RvA op een begrotingstekort die bijna 6x hoger is en wel 2,8% van het BBP 

(niet inbegrepen het –onbekende- resultaat van de ATA). Zij voorziet dan ook dat de overheidsschuld verder 

stijgt en geeft aan dat deze slechts binnen een redelijke periode kan dalen indien Aruba volledig aan de 

normen van de CAft voldoet. Alleen dan komt zij namelijk in aanmerking voor herfinanciering van haar 

schulden via Nederland tegen een gunstiger rentetarief105. 

Ofschoon Aruba voortdurend de ‘adviezen’ van de CAft naast zich neerlegt en aangeeft ‘op eigen kracht en 

volgens eigen inzicht’ de wettelijk vastgelegde begrotingsnormen te halen, wordt het steeds moeilijker op die 

basis te voldoen aan de normen. De laatste twee jaren worden die normen dan ook met grote moeite 

gehaald dank zij incidentele meevallers en ‘creatieve boekhouding’. De bekendste daarvan is wel de 

definitieve afschrijving van de schuld van ruim Afl. 60 miljoen in 2015 die het Land Aruba al decennia had 

jegens het SVB-fonds. Het betrof hier afgedragen premies van Arubaanse burgers aan het Antilliaanse SVB 

fonds die bij de boedelscheiding na de Status Aparte aan de Arubaanse regering werden overgedragen. Dat 

geld verdween in de bodemloze overheidsput en heeft de Arubaanse SVB nooit bereikt. Het is wrang dat de 

regering deze definitieve ‘overdracht’ van de premies via de daartoe ingestelde wet kwalificeert als een 

‘schenking’ door het in moeilijk financieel weer verkerende SVB-fonds. Volgens de Raad gaat het hier echter 

om onderlinge verrekeningen die binnen de collectieve sector worden gecorrigeerd. Dit maakt geen enkel 

verschil voor het totale tekort van de collectieve sector106. 

Het is opvallend dat de RvA geen commentaar besteed aan de aflossing van de bulletlening ad Afl. 414 

miljoen die voor 2017 op het programma staat. Daarentegen stelt de CAft dat de regering ‘alleen mag lenen 

                                                           
98 Amigoe di Aruba, d.d. 13 september 2016, p. 1 
99 Centrale Bank van Aruba, Economic forecast monitor, d.d. 28 oktober 2016, p. 1 
100 Raad van Advies, Kenmerk RvA 105-16, d.d. 23 augustus 2016, p. 12 
101 Idem, p. 4 
102 Idem, p. 5 
103 Idem, p. 7, 8, 9, 10, 11 
104 Idem, p. 13 
105 Idem, p. 5, 6, 7 
106 Raad van Advies, Kenmerk RvA 197-15, d.d. 197-15, d.d. 9 december 2015, p. 3 
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om deze schuld te financieren indien de begroting voldoet aan de normen uit de Landsverordening Aruba 

Financieel Toezicht’107.  

Wèl baart de door de politiek zo bejubelde heropening van de raffinaderij de RvA de nodige zorgen. Het gaat 

hierbij onder meer om het risico van grote en ondoorzichtige garantieverplichtingen jegens CITGO, de 

toekomstige ontmantelingskosten, de gevolgen van milieuschade alsmede tekortkomende wettelijke 

regelingen108.  

In haar toetsing van de beleidsvoornemens maakt de RvA tevens korte metten met de intenties van de 

regering zoals bij de opening van het statenjaar weergegeven. De opgenomen financiële middelen zijn 

dusdanig laag dat er geen sprake kan zijn van een (kwalitatieve) uitvoering van de instelling van de 

(kinder)ombudsman, de duurzaamheidsagenda, de verbetering van de sociale cohesie via de MFA’s, de 

noodzakelijke verbetering van het onderwijssysteem en de infrastructuur van verschillende diensten, de 

herstructurering van het salarissysteem, de upgrading van overheidspersoneel, enz. Ook laat de RvA zich niet 

van de wijs brengen door nietszeggende algemeenheden in de beleidsvoornemens van Justitie dat 

‘criminaliteit daadkrachtig dient te worden bestreden’ en ‘de samenleving op de vastberadenheid van de 

minister van Justitie kan rekenen’. Deze omschrijvingen vormen zelfs een inbreuk op de vereisten van de 

omschrijving van beleidsvoornemens volgens de Comptabiliteitsverordening 1989109. 

Maar ook het voornemen van de regering om ‘schouder aan schouder samen te werken met de sociale 

partners’ ontbeert de nodige geloofwaardigheid. De hoopvolle samenwerking met de sociale partners aan 

het begin van het eerste Mike Eman kabinet maakte aan het begin van de tweede kabinetsperiode plaats 

voor wantrouwen jegens de regeringsintenties. Alom heerste het gevoel dat alleen de regering de 

gespreksthema’s bepaalde en belangrijke doch controversiële beleidskwesties uit de weg ging. De 

‘samenwerking’ werd dan ook afgebroken. Bovendien doet zij haar eigen oproep om ‘het goede voorbeeld te 

geven hoe over maatschappelijk belangrijke onderwerpen op een rationele manier te discussiëren’ geweld 

aan door als enige de dialoog met de nieuwe Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba uit de weg te gaan.  

De pertinente weigering van de regering om de aanbevelingen van haar onlangs overleden belangrijkste 

adviseur voor verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het politieke proces in concrete wetgeving uit 

te werken maakt duidelijk dat haar prioriteiten niet liggen in de bevordering van het algemeen belang. 

 

TEN SLOTTE… 

Niet alleen in haar officiële adviezen op de ontwerpbegrotingen maar ook in haar jaarverslagen spreekt de 

RvA haar bezorgdheid uit over het openbaar financieel beleid. Zo stelt zij in haar Jaarverslag van 2013:  

“De adviezen van de RvA die het meest in het oog springen hebben de openbare financiën als onderwerp. De 

wijze waarop met de overheidsfinanciën wordt omgegaan, is voor de Raad een aanhoudende bron van zorg. 

Ondanks vele aanbevelingen terzake is er helaas weinig verbetering of vooruitgang geconstateerd”110. 

De Raad hoopt echter dat nieuwe afspraken op de duur zullen leiden tot verbetering: 

Mede naar aanleiding van aanbevelingen van internationale instanties zijn in 2013 belangrijke afspraken 

gemaakt in het kader van de verduurzaming van de openbare financiën van Aruba. Zo heeft de Arubaanse 

regering zich in Koninkrijksverband gecommitteerd om te komen tot grondwettelijke begrotingsregels. 

In het zogenoemde Witte Donderdag-Protocol zijn afspraken vastgelegd omtrent de inhoud van die 

begrotingsregels, nu is gesteld dat onafhankelijke instellingen zoals FitchRatings, Standard & Poor’s en het 

International Monetary Fund de financiële huishouding van Aruba zullen beoordelen. 

Voorts is overeengekomen dat als aanvulling op de bestaande instituties als de Centrale Bank van Aruba, de 

Algemene Rekenkamer en de Raad van Advies, het toezicht op de naleving van de constitutioneel vast te 

leggen begrotingsregels en van het begrotingsbeleid door een vast college van advies zal dienen te 

geschieden.  

Vervolgens heeft het in november 2013 nieuw aangetreden kabinet in het Balanced Budget Akkoord niet 

alleen het begrotingsbeleid voor 2013-2017 vastgesteld, maar ook vastgelegd dat de Balanced Budget Rule 

per 1 januari 2016 constitutioneel zal zijn verankerd. Ingevolge dit akkoord zullen de totale uitgaven in de 

komende vier jaren op het niveau zijn van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2013. Voor 

het Land als geheel is daarmee een nominaal uitgavenkader vastgesteld dat de komende vier jaar een plafond 

krijgt van Afl. 1,35 miljard. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar uniformiteit van begrotingsnormen en 

                                                           
107 CAft: Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht, januari 2016-juni 2016, d.d. 19-09-2016 
108 Raad van Advies, Kenmerk RvA 105-16, d.d. 23 augustus 2016, p. 14, 15, 16 
109 Idem, p. 21, 22, 23, 24, 25 
110 RvA: Jaarverslag 2013, p. 11 
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beleid in het Koninkrijk. Aruba is immers het enige land in het Koninkrijk dat niet aan begrotingsnormen is 

gebonden en geen financieel toezicht kent111.  

Deze nieuwe afspraken zijn hard nodig omdat de Raad bij herhaling heeft geconstateerd dat:   

 er sprake is van het structureel (en ongesanctioneerd) schenden van de Staatsregeling m.b.t. de 

indieningstermijn en totstandkoming van de Landsbegroting. Dit geeft op voorhand al aan dat een 

constitutionele verankering van normen niet afdoende is; 

 de inhoud en kwaliteit van de begroting en de  toelichting daarop niet voldoen. Van de weinige 

normstelling die de Comptabiliteitsverordening  1989 (CV 1989) kent wordt bovendien structureel 

afgeweken, door terzake in de begrotings- landsverordening bepalingen op te nemen; 

 ramingen vaak onrealistisch zijn door verkeerde c.q. niet onderbouwde aannamen en prognoses; 

 er sprake is van een tekort aan begrotingsdiscipline en gebrek aan begrotingstoezicht;  

 er sprake is van een (structureel) te groot begrotingstekort;  

 relevante en correcte cijfers en goedgekeurde jaarrekeningen ontbreken;  

 verschillende normstellingen en begrippen door  de verschillende instanties worden gehanteerd 

(voorbeelden: tegenstellingen Directie Financiën- Centrale Bank/geen eenduidigheid m.b.t. de vraag wat 

tot ‘overheid’ gerekend dient te worden),  waardoor geen eenduidig beeld bestaat en waardoor 

vergelijking op Koninkrijksniveau en internationaal  niveau wordt bemoeilijkt;  

 de Raad ontwerpen ter advisering krijgt voorgelegd waarvan bij voorbaat al vast staat dat deze inhoudelijk 

tekortschieten en daarom fundamenteel gewijzigd zullen worden. Hiertoe wordt het instrument van nota 

van wijziging oneigenlijk ingezet. 

 

Uit deze opsomming moge blijken dat het (uitsluitend) constitutioneel verankeren van een Balanced Budget 

Rule en het instellen van een nieuw adviesorgaan niet afdoende zullen zijn om tot duurzame 

overheidsfinanciën te kunnen geraken112.  

 

In het Voorwoord  van het Jaarverslag 2014 vervolgt de Raad haar betoog over de ernst van de financiële 

situatie van het Land Aruba :  

In het jaarverslag van 2013 hebben wij (overigens niet voor het eerst) aangegeven ons zorgen te maken over 

de openbare financiën. Wij hebben toen onder meer gesteld dat de voorgelegde conceptbegroting niet als 

realistisch kon worden beschouwd en dat het financieringstekort prohibitief was toegenomen. Ons jaarverslag 

en ons advies over de begroting 2014 zijn mede aanleiding geweest voor vorenbedoelde aanwijzing (aan de 

Gouverneur tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbegrotingen voor het dienstjaar 2014 en het 

doen van onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van 

de overheidsfinanciën in Aruba)113.  

De Raad geeft ook commentaar op het voornemen van de regering voor de instelling van een zogenaamde 

Fiscal Council: 

Een nieuw adviescollege - zoals voorgesteld in het protocol en in het preadvies - heeft daarmee binnen de fase 

tot de totstandkoming en inwerkingtreding van de begroting geen meerwaarde. In plaats van een nieuw 

adviescollege in de fase van de totstandkoming van de Landsbegroting is naar de opvatting van de Raad juist 

een orgaan nodig dat effectief toezicht gaat houden op de daadwerkelijke uitvoering van de goedgekeurde 

begroting. Voor de Raad is dit aanleiding om zich te beraden en voor te bereiden op een sterkere rol ten 

aanzien van de overheidsfinanciën. Dit betreft in de eerste plaats de reguliere advisering ten aanzien van 

ontwerp-landsbegrotingen en in de tweede plaats een mogelijke rol als Onafhankelijke Begrotingsautoriteit 

(OBA)114. 

 

De RvA bezint zich tenslotte diepergaand over haar eigen taak als waarborginstitutie115: 

“Waarborginstituties controleren of de regering handelt in lijn met uitgangspunten van bijvoorbeeld 

doelmatigheid, rechtmatigheid en zorgvuldigheid. Zij vormen procedureel organisatorische voorwaarden voor 

deugdelijk bestuur. De knelpunten en voorwaarden voor integer bestuurlijk handelen zijn al sinds het ingaan 

van de status aparte 30 jaar geleden het onderwerp geweest van vele onderzoeksrapporten. In het WODC-

rapport (2011) is aangegeven dat het grootste knelpunt van alle waarborginstituties de zwakke respons op 

hun bevindingen is. Zo stelt het WODC116 dat de Raad van Advies een verhoudingsgewijs zware rol heeft bij 
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het borgen van de kwaliteit van de wetgeving, onder meer vanwege de politisering en de omstandigheid dat 

Aruba geen kwaliteitstoetsing door een Senaat kent. Vanwege het ontbreken van een equivalent van de 

Eerste Kamer, zou men denken dat aan het oordeel van de Raad van Advies een zwaar(der) gewicht 

toegekend zou moeten worden, ook in het kader van de waarborgfunctie van het Koninkrijk. 

De vraag naar de relevantie van de bevindingen en aanbevelingen van deze rapporten drong zich in 2015 

wederom op, mede naar aanleiding van een aantal ontwerpen dat de Raad ter advisering werd aangeboden. 

Hieruit bleek niet alleen dat de zorgen ten aanzien van begrotingsdiscipline, overheidsfinanciën en 

jaarrekeningen in 2015 nog steeds actueel zijn, maar ook dat het juridisch raamwerk van maatregelen dat de 

integriteit van bestuur beïnvloedt zoals partijfinanciering, subsidieverlening en openbaarheid nevenfuncties 

ambtsdragers nog steeds niet of onvoldoende geregeld is. Het uitblijven van de noodzakelijke versterking van 

waarborginstituties – ondanks toezeggingen van het hoogste niveau - en in het bijzonder het niet opvolgen 

van de adviezen van deze instanties zonder deugdelijke motivering baart de Raad zorgen. 

Deugdelijk bestuur en bestuurlijke integriteit vereisen een proactieve houding van alle actoren in de 

democratische rechtsorde. Het stellen van de juiste prioriteiten en het realiseren van de procedurele 

randvoorwaarden voor deugdelijk bestuur zijn essentiële stappen op weg naar democratische volwassenheid. 

Het bij herhaling niet of onvoldoende gemotiveerd negeren van signalen die door waarborginstituties worden 

afgegeven kan gezien worden als een indicatie dat de organen van het betrokken land niet in staat zijn om 

aan hun plicht te voldoen, met als implicatie dat door het Koninkrijk maatregelen genomen worden. Echter, 

gesteld is dat in het afgelopen jaar deze waarborgfunctie van het Koninkrijk in gebreke is gebleven.  

 

De Raad van State pleit in zijn advies uitgebracht in 2015 weliswaar voor grote terughoudendheid bij het 

dwingend optreden door het Koninkrijk117, maar geeft gelijk aan dat het niet zo is ‘dat de rol van het 

Koninkrijk ter zake van de waarborging van de fundamentele rechten en vrijheden, rechtszekerheid en 

deugdelijkheid van bestuur zich beperkt tot ingrijpen, pas nadat in het land een zodanige stelselmatige en 

diepgaande inbreuk op bedoelde waarden is ontstaan dat er sprake is van een onhoudbare situatie. Een 

dergelijke uitleg van het Statuut zou afbreuk doen aan het beoogde resultaat van de waarborgfunctie. Het 

begrip ‘waarborgen’ impliceert dat het beoogde resultaat behouden blijft en niet dat ‘men de put pas mag 

dempen als het kalf verdronken is.’118 De Raad van Advies onderschrijft deze benadering, zeker gezien de 

omstandigheid dat in de Caribische landen van het Koninkrijk een Eerste Kamer ontbreekt en – in Aruba, in 

tegenstelling tot de andere Caribische landen – een directe toegang tot de Gouverneur ontbreekt, nu de 

Gouverneur geen voorzitter is van de Raad.  

 

Voor het afgelopen verslagjaar zou aan de rol van het Koninkrijk – zoals aangegeven door de Raad van State – 

invulling moeten worden gegeven door aan de adviezen van de Raad van Advies en die van de andere 

waarborginstituties meer gewicht toe te kennen. Daarbij is het merkwaardig dat in een kleine rechtsorde als 

die van Aruba een landsorgaan is ingesteld, dat ten behoeve van de deugdelijke overheidsfinanciën direct bij 

de Rijksministerraad aan de bel kan trekken: het CAft.  

 

Daar waar de rol van de Raad van Advies is uitgespeeld en de waarborg instituties in voorkomende gevallen 

de andere kant op lijken te kijken, zou een constitutioneel hof, naar voorbeeld van het Hof te Sint Maarten119 

nog uitkomst kunnen bieden. Een dergelijk Hof toetst producten van wetgeving op strijdigheid met de wet en 

de constitutie, zonder dat politieke belangen daarbij een rol spelen. De Raad spreekt de verwachting uit dat 

het bovenstaande de discussie omtrent de instelling van een constitutioneel hof nieuw leven wordt 

ingeblazen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe het Land zelve concrete invulling geeft aan de democratische 

rechtsstaat en haar waarborginstituties120. 
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3- DE ROL VAN DE CAD EN DE ARA TEN AANZIEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER VANAF 1986 

De Centrale AccountantsDienst (CAD) is de interne accountantsdienst van het Land Aruba. De CAD is 
onderdeel van het Ministerie van  Financiën. De CAD controleert de jaarrekening van het Land en voorziet 
deze van een accountantsverklaring. De jaarrekening van het Land is een belangrijk document want hiermee 
legt de regering verantwoording af aan de Staten over het gevoerde financieel beheer. Naast de controle van 
de ministeries is de CAD belast met de controle van landsbedrijven en van bepaalde met het Land verbonden 
rechtspersonen. 

Om tot een accountantsverklaring te komen onderzoekt de CAD de financiële administraties die door de 
overheidsdiensten worden gevoerd. Als interne accountantsdienst heeft de CAD ruime kennis van de 
organisatie en van de bedrijfsprocessen van de ministeries, diensten en directies. De CAD adviseert daarom 
over de beheersing van risico’s op het gebied van: 
 Betrouwbaarheid van financiële en operationele informatievoorziening. 
 Effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen. 
 Beveiliging van bezittingen. 
 Naleving van wet- en regelgeving en contracten. 

De onderzoeken van de CAD worden normaliter op eigen initiatief uitgevoerd. De onderzoeksobjecten 
worden gekozen op basis van risico-inschatting en het financieel belang. Daarnaast worden onderzoeken 
uitgevoerd op verzoek van ministers en het management van diensten. 

Van elk onderzoek wordt door de CAD een rapport uitgebracht aan de verantwoordelijke ministers. Tevens 
ontvangen het management van betrokken diensten en de Algemene Rekenkamer een exemplaar van het 
rapport121. De onderzoeken van de CAD zijn echter niet publiekelijk toegankelijk. Hierdoor worden concrete 
gevallen van eventueel illegitiem handelen door bestuurders reeds in eerste instantie aan het publiek zicht 
onttrokken (Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba). 
 
De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) onderzoekt of de jaarrekeningen van het Land, de landsbedrijven en 

de bij landsverordening ingestelde rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijven en instellingen alsmede de 

begrotingsfondsen alle artikelen bevatten die volgens de voorschriften daarin moeten voorkomen. Zij gaat 

daarbij na of de bedoelde rekeningen zijn opgemaakt in overeenstemming met de vastgestelde 

begrotingslandsverordeningen. De ARA ziet er op toe dat de vorderingen en verplichtingen van het Land met 

de vereiste voortvarendheid worden nagekomen en dat alle gelden en goederen van het Land doelmatig 

worden beheerd. Bij de controle en het toezicht van bovenstaande kan de ARA gebruik maken van de 

resultaten van controlerende organen zoals de CAD122. De rapporten en jaarrekeningen van de ARA vormen 

de belangrijkste instrumenten voor het Parlement ten behoeve van de uitoefening van haar budgetrecht en 

de algehele controle op het financiële doen en laten van het Arubaanse landsbestuur. 

Reeds in haar eerste rapport d.d. 30 mei 1997 over de Jaarrekening 1987 (!) – meer dan 10 jaar na de 
aanvang van de Status Aparte- stelt de ARA dat de CAD concludeerde dat er geen sprake kon zijn van op 
doelmatige wijze in te stellen accountantscontrole. Dit werd onder meer veroorzaakt door: 

 tekortkomingen inzake de inhoud van de rekening 1987; 

 fundamentele tekortkomingen in de opzet van de administratieve organisatie en interne controle123. 
 

De ARA geeft aan dat zij, mede wegens de toenmalige personeelsbezetting, niet kon voldoen aan haar 
wettelijke taak m.b.t. de ter controle aangeboden rekening 1987. Tezamen met de door de CAD 
geconstateerde ernstige tekortkomingen zou de ARA zich genoodzaakt zien op zuiver formele gronden de 
rekening te moeten afkeuren. Ditzelfde gold voor de rekening 1988. Om deze dreiging af te wenden stelde de 
ARA in 1995-1996 aan de Staten van Aruba voor om deze (jaar)rekeningen (en de daaropvolgende tot en met 
1995) globaal te beoordelen in plaats van te controleren. Voorwaarde hiertoe was wel dat hoofddoelstelling 
en afgeleide doelstellingen van het verbeteringsproces Financieel  beheer Aruba (FINAR) schriftelijk zouden 
worden vastgelegd onder vermelding van een tijdpad voor de realisatie hiervan124. 

Tegelijkertijd benaderde de ARA zowel de Regering als de Staten met het verzoek om dit besluit wettelijk vast 
te leggen. De Regering ‘was niet genegen aan de formalisering van dit besluit van de Staten medewerking te 
verlenen en verwees de ARA naar de Staten’. Ondanks herhaalde pogingen van de ARA om van de Staten een 
standpuntbepaling hieromtrent te ontvangen, gaf de Staten geen enkele reactie. Hierdoor bleef formalisering 
van dit besluit uit. Evenmin voldeed de Regering aan de door de Staten gestelde voorwaarde om een plan op 
te stellen waaruit mogen blijken de hoofddoelstelling en afgeleide doelstellingen onder vermelding van het 
tijdpad waarbinnen deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd125.  

                                                           
121 www.gobierno.aw/bestuur-organisatie/centrale-accountantsdienst-cad_41031/ 
122 Uit: Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba, spec. Art. 24 
123 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het dienstjaar 
1987, p. 7 en 8 
124 Idem, p. 6 en 7 
125 Idem, p. 7, + Idem Jaarrekeningen 1988, 1989, 1990-1996,  



26 
 

 

4- HET FINANCIEEL BEHEER NA 10 JAAR STATUS APARTE 

Het Land Aruba kampt sedert de verkrijging van de Status Aparte per 1 januari 1986 met een achterstand in 
de opstelling, controle en vaststelling van zijn jaarrekeningen. Het probleem van achterstallige jaarrekeningen 
deed zich ook voor in de tijd van de Nederlands-Antilliaanse constellatie waarvan het Eilandgebied Aruba deel 
uit maakte. De jaarrekeningen van het land Nederlandse Antillen, bestaande uit zes eilanden, zijn vanaf 1961 
niet vastgesteld. Dit geldt eveneens sedert 1963 voor de jaarrekeningen van het Eilandgebied Aruba, die wel 
zijn opgesteld, maar nimmer aan accountantscontrole zijn onderworpen en ook niet ter vaststelling aan de 
Eilandsraad van Aruba zijn aangeboden126. 

10 jaar na de intrede van de Status Aparte had Aruba nog steeds geen enkele vooruitgang geboekt op het 
gebied van haar financieel beheer. Volgens de ARA “heeft het land Aruba (Land) een achterstand in de 
opstelling, controle en vaststelling van zijn jaarrekeningen. Deze achterstallige jaarrekeningen (1997-2000 en 
gepubliceerd op 28 december 2010!) zijn niet (efficiënt) te controleren, omdat niet kan worden gesteund op 
de gebrekkige administratieve organisatie en interne controle van het overheidsapparaat, terwijl de 
financiële administratie vele tekortkomingen vertoont. De ARA benoemt als specifieke punten:  

1. Het wettelijk kader is niet toereikend om een deugdelijke begroting, een deugdelijk financieel beheer en 
een deugdelijke financiële verantwoording te waarborgen. Naast het ontbreken van (bijvoorbeeld 
jaarverslagwetgeving, wet- en regelgeving inzake studiefinanciering) en het bestaan van sterk verouderde 
(bijvoorbeeld Bezoldigingsregeling Aruba 1986) wet- en regelgeving speelden ook interpretatieverschillen 
van de comptabiliteitsvoorschriften een rol. Wettelijke voorschriften ten aanzien van het begrotingsproces 
en begrotingsbeheer worden niet (juist) toegepast.  

2. De beginbalans is nimmer aan een zelfstandige controle onderworpen, waardoor er onzekerheid bestaat 
omtrent alle balansposities.   

3. Het financieel beheer en de financiële administratie vertonen lacunes, waardoor een effectieve en 
efficiënte (accountants)controle van de jaarrekeningen niet mogelijk is. Het financieel beheer is reeds 
jarenlang niet op orde. De signalen die de controlerende instanties sinds jaar en dag hebben gegeven 
zowel aan ministers als aan de Staten door middel van hun rapporten hebben niet geleid tot het serieus 
aanpakken van de problemen in de administratieve organisatie en interne controle van het gehele 
overheidsapparaat. De gevolgen van het langdurig negeren van deze problemen zijn nu zichtbaar, 
getuige de (omvangrijke) fraudes en onregelmatigheden die thans aan het licht komen. 16 jaar later is er 
weinig veranderd: volgens de directeur van het Departement voor Human Resources komen gemiddeld 
per jaar 20 overheidsmedewerkers in problemen met integriteit. Een groot deel daarvan wordt 
ontslagen127. 

4. Beoordeling van de realisatie van het beleid is niet mogelijk door confrontatie van begrotingen met de 
jaarrekeningen door het ontbreken van duidelijk geformuleerde concrete beleidsdoelstellingen.  

5. Rechtshandelingen werden verricht zonder de daarvoor wettelijk vereiste goedkeuring vooraf van de 
Staten. De begroting verloor haar autorisatiefunctie en het budgetrecht van de Staten werd uitgehold.   

6. Uit de beoordeelde jaarrekeningen over de dienstjaren 1997-2000 blijken op enkele uitzonderingen na 
zowel per ministerie als op begrotingspostniveau begrotingsoverschrijdingen. Gezien de geconstateerde 
tekortkomingen in het financieel beheer en in de financiële administratie bestaat er onzekerheid over de 
juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verantwoording en daarmee van de 
begrotingsoverschrijdingen.  

Gezien de ernst van de situatie beveelt de Rekenkamer dringend aan zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor 
een voortvarende aanpak van de problemen op het gebied van het financieel beheer en de verantwoording 
die daarover moet worden afgelegd. De minister van Financiën dient zo spoedig mogelijk een 
verbeteringsproces in gang te zetten om de geconstateerde tekortkomingen in het traject van 
beleidsbegroting tot en met beleidsverantwoording op te heffen naast de door hem reeds genomen 
maatregelen (technische bijstand en start implementatie actieplan ‘Sound Public Finance and Public 
Accountability in Aruba’) ter verkrijging van gezonde overheidsfinanciën.  

Dit verbeteringsproces dient gebaseerd te zijn op een stappenplan, vergezeld van een tijdpad, dat aan de 
Staten ter goedkeuring wordt voorgelegd. De kans van slagen van dit verbeteringsproces wordt mede 
bepaald door de Staten die op de voortgang hiervan toezicht dienen te houden.  Het door de Rekenkamer 
aanbevolen verbeteringsproces van het financieel beheer is gericht op het afleggen van verantwoording op 
basis van goedgekeurde jaarrekeningen. De voornaamste aanbevolen acties in het kader van het 
verbeteringsproces zijn:  

                                                           
126 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1997-2000, d.d. 28 december 2010, p. 6 
127 Amigoe d.d. 4 november 2016, p. 3 
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1. Herziening van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) en totstandkoming van andere wet- en 
regelgeving; deze zijn dringend noodzakelijk om tot goedkeurende accountantsverklaringen bij de 
jaarrekeningen te geraken.   

2. De administratieve organisatie, inclusief de functie- en taakbeschrijvingen en de bevoegdhedenregeling, 
alsmede de interne controle moeten deugdelijk worden opgezet, goed functioneren en worden 
beschreven. Beheershandelingen moeten systematisch worden vastgelegd, de boekhouding moet in 
evenwicht zijn, interne controle en periodieke afstemmingen moeten plaatsvinden, terwijl de archivering 
van bewijsstukken moet verbeteren. Een risicoanalyse, mede gebaseerd op de onderzoeksbevindingen 
van de CAD en de Rekenkamer, kan de verantwoordelijke ministers helpen om hierbij de prioriteiten vast 
te stellen.  

3. Een inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de begrotingen en jaarrekeningen is vereist. Hoewel de 
verbetering van de financiële informatie prioriteit heeft verdient het aanbeveling de kwaliteitsverbetering 
van de beleidsinformatie gelijke tred hiermee te laten houden128. 

Bijna 20 jaar na de Status Aparte was nog steeds niet voldaan aan deze basale voorstellen van de ARA ter 
verbetering van het financieel beheer. Daardoor kon nooit een accountantscontrole op (jaren te laat 
ingediende en ‘globaal beoordeelde’) jaarrekeningen worden toegepast m.u.v. 1997 en 1998. Wegens o.m. 
Nederlandse druk (Protocol 1993?) om een accountantscontrole toe te passen werd hier eindelijk voor het 
eerst in 1997 aan voldaan. De accountant gaf echter voor beide jaren een afkeurende verklaring wegens de 
vele tekortkomingen. Daarna werd nooit meer een accountantscontrole toegepast. De geconstateerde kwalen 
konden zodoende ongestoord voortwoekeren want er was niemand, inclusief statenleden (op welgeteld 1 
uitzondering na) die hier verder ooit vragen over stelde. Pas na de instelling van de CAft in 2015 werd een 
concreet begin gemaakt aan de verbetering van de financiële administratie volgens internationale normen. De 
administratieve chaos en de achterstand was echter dermate groot dat de CAft voorzag dat op basis van het 
Verbeterplan Financieel Beheer Aruba (versie februari 2016) pas omstreeks 2020 voor het eerst een 
goedkeurende accountantsverklaring zou kunnen worden verkregen…129 

Het is niet zinvol de observaties van de ARA ten aanzien van het financieel beheer in de achtereenvolgende 
rapporten weer te geven. Hoe ongelofelijk dit ook klinkt, feitelijk gaat het om praktisch identieke herhalingen 
uit het allereerste rapport. We maken daarom wederom een sprong, nu van bijna 15 jaar… 

 

5- HET FINANCIEEL BEHEER NA RUIM 25 JAAR STATUS APARTE 

Op 20 augustus 2013 publiceerde de ARA het rapport ‘Onderzoek naar de verdere verbetering van het 

financieel beheer land Aruba’. Volgens de ARA is ‘een goed functionerend financieel beheer een waarborg 
voor een integer en betrouwbaar bestuur waar openheid van zaken aan het publiek wordt gegeven. Immers 
dient een goed functionerend financieel beheer er toe om tijdige, volledige en betrouwbare (financiële) 
informatie op te leveren waardoor de Staten –als vertegenwoordiger van de burger- hun budgetrecht kunnen 
uitoefenen’130. In dit kader constateert de ARA echter een groot probleem. 

Vanaf 1986 tot en met 2010 zijn de jaarrekeningen van het Land Aruba nog nooit door de regering 
aangeboden aan de Staten131. In 2011 werd voor het eerst sinds de Status Aparte een jaarrekening 
aangeboden aan de Staten. Echter, ofschoon de achterstanden in het opleveren en beoordelen van de 
jaarrekeningen in 2012 zijn ingehaald, heeft de behandeling van de jaarrekeningen van 1961 tot en met 2011 
in de Staten tot het moment van publicatie van dit ARA-rapport nog niet plaatsgevonden. De ARA verbaast 
zich hier hogelijk over aangezien de jaarrekeningen als input moeten dienen voor behandeling van de 
begroting. Daarmee geven de Staten impliciet het signaal af dat verantwoording voor hen minder belangrijk is 
dan de begroting. Zij missen daardoor de kans om een minister ter verantwoording te roepen132. Feitelijk 
ondermijnen de Staten hiermee hun budgetrecht. 

Ook het jaar daarop stelt de ARA vast dat het aanhoudend gebrekkig financieel beheer weinig toetsbare 
verbeteringen kent. Ondanks de uitgesproken intenties van de regering om prioriteit te geven aan de 
verbetering van het financieel beheer hebben deze intenties in het afgelopen jaar niet geleid tot concrete 
verbeteringen. Processen die afhankelijk zijn van het goed functioneren van het financieel beheer, lopen nog 
steeds niet naar behoren. Een voorbeeld hiervan is de begrotingscyclus en de begrotingsuitvoering, waarbij 
dreigende overschrijdingen niet op tijd bekend worden gemaakt133.   

Het continu uithollen van het budgetrecht van de Staten blijft een ernstige punt van zorg. De Algemene 
Rekenkamer is van mening dat ook de Staten verantwoordelijk zijn voor het doen naleven van procedures die 

                                                           
128 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1997-2000, d.d. 28 december 2010, p. 3, 4, 5 
129 CAft, Advies ontwerpbegroting 2017, d.d. 21 juli 2016, p. 6 
130 ARA: Onderzoek naar de verdere verbetering van het financieel beheer land Aruba, d.d. 20 augustus 2013, p. 2 
131 Idem, p. 12 
132 Idem, p. 2-3 
133 Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2014, d.d. 31 augustus 
2015, p. 7, 8 
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haar budgetrecht aangaan. De Staten hebben immers ten aanzien van hun budgetrecht, een controlerende 
en toezichthoudende taak134. 

Maar er is een bijkomend probleem: in de praktijk vindt er weinig financiële controle plaats. Bovendien is de 
reikwijdte van de controle die wèl plaatsvindt heel beperkt vanwege o.m. de tekortkomingen in het financieel 
beheer135. Ter verbetering van het financieel beheer (waaronder de interne beheersing van financiële 
processen, de financiële informatievoorziening en het controlebestel)  is de herziening van de comptabele 
wet- en regelgeving van wezenlijk belang. Het gaat daarbij o.m. om de Landsverordening 
Overheidsaanbestedingen, de Landsverordening Financieel Beheer en de Landsverordening Comptabiliteit. 
Deze zouden in werking treden in respectievelijk medio 2013, medio 2014 en 1 januari 2015. Anno februari 
2017 was echter nog geen enkele wet gerealiseerd. Hierdoor liepen andere verbeteringstrajecten eveneens 
vertraging op136. 

De ARA geeft aan dat er t.b.v. de verbetering van de financiële informatievoorziening geen invulling is 
gegeven in de vorm van concrete plannen. Zo ontbreekt een managementinformatiesysteem dat er voor 
zorgt dat op het juiste moment over de juiste informatie wordt beschikt. Dit benadeelt de 
informatievoorziening van zowel de Staten als de regering137. Dit heeft gevolgen voor de controletaak door de 
Staten op de uitvoering van het voorgenomen beleid door de regering. Door het ontbreken van een planning 
en sturingsmechanisme ontneemt de minister van Financiën zichzelf de mogelijkheid om gebruik te maken 
van zelf opgelegde normatiek om de bereikte resultaten te monitoren, te evalueren en eventueel tijdig bij te 
sturen138.  

 

Ook in haar Jaarverslag 2014 vestigt de ARA de nodige aandacht aan het financieel beheer. In de inleiding van 

haar onderzoeksrapport naar de jaarrekening van het Land over het dienstjaar 2013 meldt de Algemene 

Rekenkamer dat sinds het ontstaan van het land Aruba, in 1986, er niet gesproken kan worden van deugdelijk 

functionerend financieel beheer, als basis voor een optimale beheersing van de overheidsuitgaven. Over de 

tekortkomingen in het financieel beheer en de ernstige gevolgen daarvan had de Algemene Rekenkamer 

eerder al veelvuldig gerapporteerd.   

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat pogingen om de tekortkomingen in het financieel beheer op te 

heffen, weinig teweeg hebben gebracht. Gezien de gevolgen voor de financiële situatie van het Land, is een 

spoedige en voortvarende aanpak voor het op orde brengen van het financieel beheer, middels een 

structureel plan, de enige optie. Er dient vanuit de regering, onder toeziend oog van de minister van 

Financiën, daadkracht getoond te worden, zodat de prioriteitstelling om de tekortkomingen in het financieel 

beheer op te heffen, overheidsbreed gedragen wordt en verbeteringen daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

De rol van de Staten is bij het op orde brengen van het financieel beheer van essentieel belang. De Staten 

dient haar staatsrechtelijke plicht als hoogste autoriteit ten volle uit te voeren, met gebruikmaking van de 

sancties en middelen die zij tot haar beschikking heeft. 

De Algemene Rekenkamer bevestigt verder het oordeel van de RvA t.a.v. begrotingen. Zij constateert 

namelijk “dat er voor de dienstjaren 2012 en 2013 wederom sprake is geweest van 

begrotingsoverschrijdingen, zelfs na het wijzigen van de begroting aan het eind van het dienstjaar. Wettelijke 

bepalingen, die de Staten in staat stellen dreigende begrotingsoverschrijdingen te beoordelen en hier 

inspraak over te hebben, worden niet nageleefd. De begrotingsoverschrijdingen zijn in beginsel 

onrechtmatig”. De Algemene Rekenkamer constateerde verder dat overschrijdingen op de begroting in 

onvoldoende mate in de jaarrekening worden toegelicht.  

Ook werd opgemerkt dat de realisatie van middelen uitblijft ten opzichte van de begroting. Net zoals dit bij 

de kosten het geval is, worden begrotingonderschrijdingen ontoereikend toegelicht. De Algemene 

Rekenkamer constateerde ook dat het de regering niet is gelukt om aan de zelf opgelegde financiële kaders te 

voldoen. Voor zowel het exploitatietekort als het financieringstekort wordt reeds bij het opstellen en wijzigen 

van de begroting, afgeweken van de gepresenteerde kaders. Indien de werkelijke cijfers worden afgezet 

tegen de financiële kaders, is de afwijking nog groter. In het kader van de begrotingsrealisatie en het voldoen 

aan de financiële kaders heeft de Algemene Rekenkamer de regering aanbevolen om 

begrotingsoverschrijdingen te voorkomen door uitgaven binnen de geautoriseerde kaders te houden en bij 

dreigende begrotingsoverschrijdingen de in de Comptabiliteitsverordening van 1989 voorgeschreven 

procedure na te leven139. 

Maar ook over haar eigen producties, de jaarrekeningen en de informatieve waarde daarvan, is de ARA 

kritisch: “In het onderzoeksrapport voor de jaarrekening van 2013 constateerden wij dat de jaarrekening, drie 

jaar na dato, nog niet voldoet aan de in 2010 vastgestelde minimale kwaliteitseisen. Deze doelen op het 

                                                           
134 Idem, p. 8 
135 ARA: Onderzoek naar de verdere verbetering van het financieel beheer land Aruba, d.d. 20 augustus 2013, p. 13 
136 Idem, p. 4 
137 Idem, p. 6 en 13 
138 Idem, p. 7 
139 ARA: Jaarverslag 2014, p. 14, 15 
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mogelijk maken dat de jaarrekening van het Land op termijn een controleerbaar geheel wordt. De 

jaarrekening 2013 was in kwalitatief opzicht, onveranderd gebleven ten opzichte van de jaarrekening 2012. 

De in de jaarrekening opgenomen informatie voorziet in onvoldoende mate in de informatiebehoefte van de 

lezer, met name in die van de Staten. In het kader van de informatieve waarde van de jaarrekening werd door 

de Algemene Rekenkamer aan de Staten aanbevolen om afspraken met de regering omtrent de benodigde 

verantwoordingsinformatie te concretiseren en daarbij correctieve acties te nemen bij late oplevering van 

zowel de begroting als de jaarrekening van het Land’140. 

De ARA ziet echter ook verbeteringen: “Geconstateerd wordt dat het de regering voor het eerst is gelukt om 

tussentijdse cijfers uit te brengen over de begrotingsrealisatie voor het jaar 2014. De tussentijdse cijfers over 

het jaar 2014, zijn tweemaal door de regering aan de Staten aangeboden. Dit is een belangrijke stap omdat 

het beschikken over periodieke, tijdige en betrouwbare informatie de Staten in staat stelt om haar 

toezichttaak uit te kunnen oefenen. De bedoeling was dat de Staten haar wensen en behoeften ten aanzien 

van de vorm, inhoud en frequentie van deze rapportages aan zouden geven aan de minister van Financiën. 

Voor zover bekend heeft de minister van Financiën tot heden echter geen inhoudelijke feedback gekregen 

van de Staten over deze rapportages.    

Opgemerkt dient te worden dat hoewel de uitgebrachte tussentijdse cijfers een indicatie kunnen geven van 

de begrotingsrealisatie, geen zekerheid kan worden ontleend aan de juist- en volledigheid van de 

onderliggende cijfers door de reeds aangekaarte structurele tekortkomingen in het financieel administratief 

systeem van het Land. Om dit op te lossen is de verdere verbetering van het financieel beheer een noodzaak.   

Hoewel er bij diverse diensten ressorterend onder de minister van Financiën acties zijn ondernomen die het 

financieel beheer raken, zijn er in het afgelopen jaar geen toetsbare verbeteringen in het financieel beheer 

teweeg gebracht. Zo zijn er geen wetsproducten opgeleverd voor wat betreft de voorgestelde wijzigingen van 

de comptabele wetgeving. Hoewel in dit kader diverse commissies in het leven zijn geroepen, heeft dit nog 

niet geleid tot een afgerond product. Een ander voorbeeld is het subsidieproces. Alhoewel er diverse 

onderzoeken zijn verricht en adviezen zijn opgeleverd, zijn nog geen concrete acties genomen die de 

knelpunten in dit proces oplossen”141.           

Ook in haar laatste geproduceerd rapport herhaalt de ARA het grootste probleem voor wat betreft het 

verbeterproces van het financieel beheer: Het op orde brengen van het financieel beheer van het Land, is een 

onderwerp dat al jaren op de agenda staat. Echter blijkt het steeds vast te lopen bij het daadwerkelijk ten 

uitvoer brengen van de verbeteringen142. 

Toch zijn er, naast tekortkomingen, ook lichtpunten: “Hoewel de uitvoering van verbetermaatregelen zich 

nog in een beginfase bevind, heeft een aantal van de maatregelen al resultaten geleverd of hebben deze tot 

verdere verbeterstappen geleid. Voorbeelden hiervan zijn de versnelde invorderingsactie op achterstallige 

winst- en inkomstenbelastingen bij de Departamento di Impuesto en de actualisatie van processen bij de 

subadministraties bij de Directie Financiën die het mogelijk heeft gemaakt dat deze per kwartaal worden 

afgesloten. Ondanks het feit dat de financiële administratie is bijgewerkt en dat per kwartaal afsluitingen 

plaats vinden ten behoeve van bovengenoemde kwartaalrapportages, is de jaarrekening 2015 niet tijdig 

aangeboden aan de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat op een belangrijk 

onderwerp, namelijk de actualisering van de comptabele wet- en regelgeving, nog weinig voortgang is 

geboekt. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren diverse commissies in het leven zijn geroepen en diverse 

adviezen zijn uitgebracht, heeft dit nog niet tot een afgerond product geleid. De comptabele wet- en 

regelgeving geeft het kader weer waaraan het financieel beheer moet voldoen en is dus een randvoorwaarde 

voor de te realiseren verbeteringen”143. 

Tenslotte stelt de ARA in haar hoofdconclusie dat “ook in 2015 de openbare financiën van het Land een 
belangrijk onderwerp waren. De bereidheid om over te schakelen naar duurzaam en bestendigde openbare 
financiën werd door de regering benadrukt. De door de regering gemaakte afspraken, de inwerkingtreding 
van het LAft met hierbij de komst van het CAft, heeft er met name toe geleid dat additionele inspanningen 
zijn gedaan om de normen te behalen die tot duurzame openbare financiën dienen te leiden”.  

 De ARA geeft aan dat er een verbetering is in het exploitatieresultaat en het financieringstekort, die 
bepalend zijn voor de financiële positie van het Land. Deze verbetering is echter niet het gevolg geweest van 
structurele kostenbesparingen. Ook wordt geconcludeerd dat er in het jaar 2015 concrete stappen zijn gezet 
in de richting van de verbetering van het financieel beheer. Er blijven echter zorgen rondom de financiële 
positie van het Land bestaan.  

Op drie kernelementen voor de weg naar houdbare overheidsfinanciën is weinig resultaat zichtbaar, ondanks 
maatregelen die door de regering zijn genomen. Zo is er sprake van een omvangrijke schuld, waardoor ook de 

                                                           
140 Idem, p. 16 
141 Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2014, p. 26, 27 
142 Rapport onderzoek  jaarrekening land Aruba 2015 d.d. 1 november 2016, p. 26 
143 Idem, p. 27, 28 
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rentekosten een alsmaar stijgende lijn tonen. Ook is nog geen blijk van beheersing van de personeelskosten, 
gezien de effecten van genomen maatregelen nog niet tot uitdrukking komen in de cijfers. Efficiënte 
beheersing van deze kosten is slechts mogelijk, wanneer structurele maatregelen worden genomen die 
concreet zijn uitgewerkt en die uniform worden toegepast.  

 De ARA concludeert dat er nog een lange weg te gaan is, voordat daadwerkelijk gesproken kan worden van 
duurzame overheidsfinanciën, maar merkt op dat de noodzaak hiervan wordt ingezien. De regering wordt nu 
op het hart gedrukt de prioriteiten dusdanig in te richten, dat een daadwerkelijke kostenbeheersing op 
langere termijn zichtbaar wordt. Hierbij wordt vooral gedoeld op het beheersen van die kosten, waarop de 
ministers een directe invloed hebben. Er dient rekening te worden gehouden met de toekomst. Het staat 
namelijk vast, dat volgens de wettelijke normen het tekort nog verder dient te dalen. Daarbij dient niet uit 
het oog verloren te worden, dat het Land zich middels langdurige contracten, gecommitteerd heeft aan 
kosten, die in de komende jaren tot uitdrukking zullen komen in de cijfers”144.   

Pas na de instelling van de CAft in 2015 is een concreet begin gemaakt aan een systematische verbetering van 

het financieel beheer in Aruba. Op ‘advies’ van het CAft heeft Aruba namelijk voor het eerst een Public 

Expenditure and Financial Accountibility (PEFA) self-assessment (nulmeting) uitgevoerd. Het uiteindelijk doel 

hiervan is een adequaat financieel beheer te realiseren ten behoeve van het verduurzamen van ’s Lands 

overheidsfinanciën. 

Het PEFA-framework (Performance Measurement Framework van de Public Expenditure and Financial 
Accountability Program) onderkent 6 deelgebieden binnen het financieel beheer: 

1. Betrouwbaarheid van de begroting 
2. Volledigheid en transparantie van de begroting 
3. Beleidsmatigheid tijdens het begrotingsproces 
4. Zorgvuldigheid en interne beheersing van de begrotingsuitvoering 
5. Administratie, vastlegging en verslaggeving 
6. Extern toezicht inclusief corporate governance  

De nulmeting vond plaats begin juli 2015 en leverde een score op van 42%. Dat geeft aan dat het financieel 
beheer (zwaar) onder de maat is. Op grond hiervan moest Aruba een verbeterplan (Roadmap 2018) opstellen 
dat richting moet geven aan de nodige verbeteringen van het financieel beheer145. Mede op grond van dit 
verbeterplan hoopt de CAft dat Aruba omstreeks 2020 voor het eerst een goedkeurende 
accountantsverklaring zou kunnen krijgen.  

Voor de goede orde zij hier nogmaals vermeld dat de ARA reeds in haar eerste rapport over de Jaarrekening 
van 1987 en vervolgens in praktisch alle daaropvolgende rapporten de dringende noodzaak van een 
verbeterplan (Verbeteringsproces Financieel  beheer Aruba  FINAR) zowel aan de regering als aan de Staten 
had aangegeven. Het komt er zodoende op neer dat het 28 jaar heeft moeten duren voor dit probleem 
eindelijk serieus werd aangepakt. Het spreekt niet voor de Arubaanse politiek dat zij daar uiteindelijk voor 
heeft ‘gekozen’ nadat Nederland middels een aanwijzing het Arubaans bestuur dwong ernst te maken met de 
sanering van haar financiën. De openbare financiën waren toen al volledig uit de hand gelopen met 
omvangrijke schuldvorming en rentebetalingen tot gevolg, terwijl er geen zicht bestond op noemenswaardige 
verbetering, zeker niet op eigen (Arubaans) initiatief. 

 

  

                                                           
144 Idem, p. 44 
145 Cft, Reactie op de 2e uitvoeringsrapportage 2015 Aruba, d.d. 11 sept. 2015, p. 5. 
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6- GECONSTATEERDE TEKORTKOMINGEN IN JAARREKENINGEN IN VOGELVLUCHT 

De jaarrekening geeft een goed inzicht hoe de overheid inhoud heeft gegeven aan haar financieel beheer 
over een bepaald jaar. Vanwege het belang hiervan worden hoge eisen gesteld aan de vorm en presentatie 
van de jaarrekeningen. De voorschriften zijn vastgesteld in de Comptabiliteitsverordening, de 
Landsverordening van 2 februari 1963 ter aansluiting op de Comptabiliteitsverordening en het Landsbesluit 
houdende algemene maatregelen d.d. 16 april 1957 ter uitvoering van de Comptabiliteitsverordening146.  

De allereerste rekening na de Status Aparte over het dienstjaar 1987 ontving de ARA pas in oktober 1993, 5 
jaar later dan de vastgestelde wettelijke termijn (art. 37, lid 1 van de Comptabiliteitsverordening). Ook werd 
niet voldaan aan het vereiste in lid 2 van art. 37 die stelt dat in de jaarrekening de verschillen tussen de 
begroting en de rekening moeten worden aangegeven. Dit leidde vanzelfsprekend tot de overtreding van het 
derde lid van art. 37 die stelt dat zoveel mogelijk de oorzaken tussen de ramingen en uitkomsten moeten 
worden vermeld.  Artikel 38 tenslotte vereist dat de jaarrekening vóór 1 april van het jaar, volgend op de 
afsluiting van de dienst, aan de Staten moet worden aangeboden. Zodoende werd aan geen enkel voorschrift 
van de Comptabiliteitsverordening aangaande de jaarrekening voldaan. 

Maar ook aan voorschriften uit het betrokken landsbesluit v.w.b. een gedetailleerde specificatie van 
vorderingen en schulden, van kasontvangsten en –uitgaven en van totale uitgaven en middelen van alle 
afdelingen tezamen werd niet voldaan. Het was daardoor onmogelijk inzicht te krijgen in rekeningen147. 

In haar rapport aangaande de rekening 1987 van het Land Aruba gaf de CAD aan dat de administratieve 
organisatie bij de overheidsdiensten (in het bijzonder bij de Directie Financiën) zeer gebrekkig 
functioneerden148. Mede daardoor was het voor de ARA onmogelijk om het beheer van gelden en goederen 
van het Land op doelmatigheid te beoordelen149. Het ging er bijvoorbeeld om dat: 
- aan geen enkel voorschrift van de Comptabiliteitsverordening aangaande de rekening was voldaan; 
- documenten ontbraken waardoor vaak de rechtmatigheid van ontvangsten en uitgaven niet  kon worden 

vastgesteld; 
- een adequate lening-administratie ontbrak; 
- verschillen in financiële verhoudingen tussen het Land en (lands)bedrijven en instellingen niet konden 

worden verklaard; 
- grote verschillen tussen Financieel Grootboek en rekeningen bestonden; 
- enz. enz.150 

Volgens de ARA waren deze tekortkomingen voor een deel te wijten aan tekortkomingen in de 
administratieve organisatie, een gebrekkige en slechts functionerende administratie en het ontbreken van 
interne controle151 

Reeds in haar eerste jaarrekening wijst de ARA op de grote verschillen tussen begrootte en reële uitgaven. Zo 

was het nadelig saldo op de Gewone Dienst 80% en het nadelig saldo op de Kapitaaldienst 72% groter dan 

aangegeven in de begroting. Deze verschillen waren verder niet geanalyseerd en dus ook niet nader verklaard 

door de Directie Financiën152.  

De ARA stelde ook vast dat de aansluitingen tussen subadministraties en het Financieel Grootboek 

gewoonweg niet bestonden en dat relatief eenvoudige zaken als saldi van overeenkomstige rekeningen uit 

1986 en 1987 niet met elkaar overeenkwamen153. Opvallend is ook dat er geen behoorlijke administratie is 

bijgehouden over de toewijzing van de Afl. 158,6 miljoen aan ontvangen ontwikkelingsgelden van 

Nederland154. Enige aandacht wordt ook besteed aan de niet te innen vordering op Aruven van Afl. 56,1 

miljoen. Door het ontbreken van de nodige informatie kon de ARA de rechtmatigheid van de afboekingen niet 

vaststellen155.  

 

                                                           
146ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het dienstjaar 
1987, p.9 
147 Idem, 9, 10 en 11 
148 Idem, p. 7, 8 
149 Idem, p. 8 
150 Idem, p. 36 
151 Idem, p. 37 
152 Idem, p. 13 
153 Idem, p. 15 
154 Idem, p. 27 
155 Idem, p. 31 

In bonafide private ondernemingen leidt een dergelijke situatie zonder meer direct (binnen enkele 
weken) tot acties ter verbetering alsmede tot ontslag van de verantwoordelijke directie. In Aruba heeft 
deze situatie echter nooit voor enige ophef gezorgd in  het parlement als hoogste controlerend orgaan. 
Het mag daarom geen verbazing wekken dat de aanhoudende tekortkomingen gedurende 3 decennia 
moesten leiden tot een groot aantal negatieve gevolgen voor de financiële huishouding van de overheid 
en dus ook voor de gemeenschap.  Als zodanig moeten zowel het Arubaanse bestuur als het parlement  
direct verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade 
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In zijn reactie op het ARA-rapport van 1987, 1988 en 1989 zegde de toenmalige MinFin toe dat: 

1.  het FINAR-project wordt voortgezet; 

2. Het masterplan inclusief automatisering wordt voortgezet; 

3. Er balanssanering plaats zal vinden 

4. Noodzakelijke wetgeving wordt aangepast en ontworpen156. 

Pas in 2015 werden de meeste van deze toezeggingen concreet aangepakt, uitsluitend vanwege de sterke 

druk van de CAft. Deze was ingesteld na de aanwijzing door het Koninkrijk in 2014 nadat duidelijk was dat de 

groeiende schuldenlast en renteverplichtingen in Aruba zouden leiden tot onhoudbare overheidsfinanciën… 

De daaropvolgende jaarrekeningen (1988, 1989, 1990-1996, 1997-2000, t/m 2015) en Jaarverslagen 1992, 

1993, 1994, 1995, 1996-1999, 2000-2004) vertonen alle min of meer dezelfde tekortkomingen met ook min 

of meer dezelfde aanbevelingen voor verbetering. Dat hier niets mee werd gedaan wordt ook door de CAD 

aangegeven in haar rapport inzake de rekening 1988: voor zover was na te gaan was nog geen enkele 

aanbeveling opgevolgd157. Bovendien waren in 1988 vastgestelde ernstige tekortkomingen aan het eind van 

het dienstjaar 1992 nog steeds niet opgeheven158. We beperken ons daarom tot een aantal opvallende 

constateringen uit de verschillende rapporten. 

 

A. Jaarrekening 1988 (d.d. 30 mei 1997) 

“Door het goedkeuren van de begroting verlenen de Staten aan de Regering machtiging tot het doen van 

uitgaven tot het in de begroting opgenomen bedrag voor het uitvoeren van het voorgestelde beleid. Door de 

vele begrotingsafwijkingen, welke nimmer door de Staten zijn goedgekeurd, verliest de begroting echter haar 

functie als beheersinstrument van de Staten”. Volgens de ARA is dit onacceptabel159. De ARA wijt de talrijke 

en grote begrotingsoverschrijdingen aan het slecht functionerende systeem van kredietbewaking160. 

Opvallend zijn de vele correctieboekingen waarvan de meeste zonder enige omschrijving en zonder nadere 

verklaring, ook al gaat het weleens om tientallen miljoenen florin161.  

Ook kostenoverschrijdingen die soms wel het dubbele bedragen van hetgeen begroot is (DOW) vinden plaats 

zonder enige controle van Directie Financiën. Dit is het gevolg van het gebrek aan kredietbewaking. Voor de 

ARA is hier dan ook sprake van een ‘open-eind-regeling’162. 

Reeds in 1988 zag de regering zich geconfronteerd met het ‘pensioenprobleem’ doordat zij zich niet aan haar 

verplichtingen hield. Daarover vermeld de CAD in haar rapport over de rekening 1988 het volgende over de 

“Aanvullingsbijdrage aan het Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA)”163:  

 Sinds 1966 is er niet meer definitief afgerekend en afgestemd met het Algemeen Pensioenfonds 

Nederlandse Antillen (APNA). Volgens overzichten van het APNA heeft zij eind 1988 Afl. 37.212.291,- te 

vorderen van Aruba inzake aanvullingsbijdrage en dergelijke. Deze vordering heeft betrekking op de 

periode 1966 tot en met 1988. De samenstelling van dit saldo is niet meer te achterhalen als gevolg van 

het zoekraken en het ontbreken van gegevens ter zake. 

 Er is onvoldoende vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de juistheid van het deelnemersbestand, de 

grondslagen en afrekeningen. 

 Er is onvoldoende interne controle op de juistheid van het bestaande bestand van pensioendeelnemers. 

 

De ARA besluit haar rapport met dezelfde conclusies en aanbevelingen uit haar rapport van 1987. 

 

 

B. Jaarrekening 1989 (d.d. 30 mei 1997) 

Gezien het gebrek aan tijd en personeel en het grote aantal leemtes benadrukt de ARA dat haar rapport 

slechts gezien mag worden als een ‘rapport van bevindingen’. Bovendien geeft zij aan dat het aantal in dit 

rapport beschreven bevindingen niet limitatief zijn maar zich slechts beperkt tot een aantal belangrijke 

constateringen164.  
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157 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het dienstjaar 
1988, d.d.30 mei 1997, p.21 
158 Idem, p. 26 
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162 Idem, p. 24 
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164 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het dienstjaar 
1989, d.d. 30 mei 1997, p. 8 



33 
 

Net als in 1988 speelde de begroting volgens de ARA nauwelijks of geen (beleids)ondersteunende rol van 

betekenis. Er werd te weinig aandacht besteed aan: 

 Een nauwkeurige opzet 

 Het niet nauwkeurig overbrengen van niet gebruikte kredietruimte in 1988 naar 1989. 

 Het analyseren en verklaren van verschillen165 

 

De ARA wijst wederom op de talrijke en grote begrotingsoverschrijdingen door een slecht functionerende 

kredietbewaking. Als gevolg van het ontbreken van documentatie (offertes, aanvraagformulieren, 

bestelbonnen, facturen, ontvangstmeldingen, enz.) aan de hand waarvan werd besloten om tot uitbetaling 

over te gaan, was het voor de ARA onmogelijk om de rechtmatigheid  van de betreffende uitgaven vast te 

stellen166. 

 

Maar ook de administratie van de VUT-regeling was deficiënt, evenals die van de onderlinge financiële 

verhoudingen tussen het Land en bedrijven/instellingen, leningen uitgegeven en opgenomen gelden 

(formalisatie en/of leningovereenkomsten ontbraken), ontwikkelingsprojecten, enz. 167.  

 

In haar slotconclusie stelt de ARA dan ook niet voor niets dat de geconstateerde tekortkomingen voor een 

zeer groot deel te wijten zijn aan een gebrekkige en slecht functionerende administratie, een 

tekortschietende administratieve organisatie en het nagenoeg ontbreken van interne controle. Op grond 

hiervan is de ARA van mening dat ten aanzien van de administratie sprake is van een zeer zorgwekkende 

situatie. Aan de meest elementaire begrippen van administreren werd niet voldaan. Volgens de ARA  was de 

financiële administratie over 1989 zo slecht dat zij totaal geen inzicht gaf in de financiële situatie van het 

Land. Een extra punt van zorg is het feit dat de rekening 1989 geen enkele verbetering vertoont ten opzichte 

van, wellicht zelfs slechter is dan de rekeningen over 1987 en 1988. Om het geheel niet verder te laten 

afglijden is het dan ook noodzakelijk om op korte termijn structurele verbeteringen in de administratie van 

het Land aan te brengen168. 

 

 

C. Jaarrekening 1990-1996 (d.d. 28 September 1999) 

In navolging van de vorige jaarrekeningen voldoen deze evenmin aan de te stellen eisen en geven ze 

onvoldoende inzicht in de financiële positie van het Land. Als zodanig zijn ze niet geschikt voor het afleggen 

van verantwoording over het gevoerde beleid. Zoals gebruikelijk kon de CAD geen accountantscontrole 

toepassen wegens de vele leemtes in de administratieve organisatie en interne controle bij de Directie 

Financiën. Ook voor de ARA was het onmogelijk om deze jaarrekening op doelmatige wijze te controleren 

gezien de vele gebreken. Het verslag is daarom weer een rapport van bevindingen waarin de belangrijkste 

geconstateerde gebreken en onjuistheden zijn vermeld169. Deze zijn in een ‘niet-limitatief overzicht’ 

weergegeven170. 

 

Gezien de onderbezetting en de beperkte kennis van zaken bij de Directie Financiën werd het samenstellen 

van de jaarrekeningen 1990-1993 uitbesteed aan een extern accountantskantoor. De jaarrekeningen 1994-

1996 werden door de Directie Financiën, bijgestaan door externe deskundigen, zelf opgesteld.  

Hoewel de MinFin in 1995 stelde dat “het in 1994 onder de naam FINAR gestarte verbeterings- en 

reorganisatieprogramma bij de Directie Financiën reeds aanzienlijke verbeteringen heeft gebracht”, kon de 

ARA noch m.b.t. de jaarrekening van 1995 noch tot die van 1996 verbeteringen vaststellen ten opzichte van 

voorgaande jaren. Ook t.a.v. het opgestarte project ‘Balanssanering’ heeft de ARA niet veel verbeteringen 

kunnen vaststellen171.  

 

Ook nu weer besloot de ministerraad de jaarrekeningen niet aan een accountantscontrole te onderwerpen. 

De ARA was daardoor genoodzaakt om, tegen de wettelijke bepalingen in, wederom een rapport van 

bevindingen uit te brengen omtrent de jaarrekeningen172. 

 

Binnen het financieel beheer van het Land vervult de Directie Financiën een centrale rol. Zij heeft daarbij de 

volgende functies: 
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 Het verstrekken van informatie aan de leidinggevende organen t.b.v. het besluitvormingsproces. Dit 

betreft niet alleen informatie t.b.v. de ministers, maar ook t.b.v. de leiding van de Directie Financiën en 

andere directies, diensten en afdelingen (kredietbewaking, liquiditeitsplanning, enz.). 

 Het verstrekken van informatie aan de lagere niveaus t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden. 

 Het verstrekken van informatie t.b.v. het afleggen van verantwoording. 

 Het samenstellen van begrotingen en jaarrekeningen. 

 Het uitvoeren van interne controle. 

Wil de Directie Financiën deze functies goed vervullen, dan dient de administratieve organisatie, inclusief de 

daarin verweven maatregelen voor interne controle, te voldoen aan minimale eisen zoals:  

 De aanwezigheid en goede werking van door de MinFin geautoriseerde organisatieschema’s, taak- en 

functiebeschrijvingen, bevoegdheden, procedures en richtlijnen. 

 Het uitoefenen van controle op uitvoering van taken en naleving van bevoegdheden, procedures en 

richtlijnen. 

 De aanwezigheid van functiescheidingen. 

 Het aanleggen van registers van belangrijke overeenkomsten. 

 Het bijhouden van standenregisters voor de periodieke betalingen en ontvangsten. 

 Het frequent doen aansluiten van het grootboek met de subadministraties. 

 

De ARA constateerde o.m. de volgende tekortkomingen m.b.t. de jaarrekeningen 1990-1996: 

 Het ontbreken van geformaliseerde taak- en functiebeschrijvingen, procedures en richtlijnen. 

 Het onvoldoende of helemaal niet uitvoeren van een aantal administratieve werkzaamheden zowel op 

lager als op hoger niveau → afstemming financiële verhoudingen tussen Land en bedrijven/Instellingen/ 

Ontvanger der Belastingen; adequate registratie van opgenomen/uitgegeven leningen; aansluiting van 

subadministraties met de corresponderende post uit de hoofdadministratie; uitzoeken van 

tussenrekeningen; aansluiting met banksaldi. 

 Het vrijwel ontbreken van controle op de juistheid en volledigheid van boekingen, hetgeen in een zeer 

groot aantal correctieboekingen ter waarde van miljoenen florin resulteerde. 

 Het vrijwel ontbreken van interne controle in de verslagperiode. 

 Het ontbreken van actuele periodieke verslaggeving (per maand/kwartaal/jaar), waarin begroting en 

werkelijkheid met elkaar worden geconfronteerd.  

 Het ontbreken van een analyse van onder- en overschrijdingen (kredietbewaking). 

 Het niet optimaal functioneren van de informatievoorziening van de diensten en de ministers naar de 

Directie Financiën. Dit vergrootte het risico dat informatie niet juist, tijdig of volledig in de jaarrekeningen 

werd verwerkt. 

 Het ontbreken van een zelfstandig balansonderzoek van de beginbalansposten. Hierdoor bestaat 

onzekerheid t.a.v. de getrouwheid van de in de beginbalans opgenomen posten. 

Onder meer om bovengenoemde tekortkomingen was de kwaliteit van de financiële administratie 

onvoldoende. Daardoor bleef de informatieve waarde van de jaarrekening 1990-1996 gering173. 

Over de dienstjaren 1990-1996 kwamen veel begrotingsoverschrijdingen voor. Ten onrechte ontbraken 

landsbesluiten die machtiging verleenden tot deze overschrijdingen. Eveneens ontbraken de 

landsverordeningen tot vaststelling van de begrotingen van het Land voor de dienstjaren 1990-1996. Zo werd 

niet voldaan aan het 3e lid van artikel 14 van de Comptabiliteitsverordening. Toch werd alles vrijwel 

klakkeloos door de Staten achteraf (!) goedgekeurd. Daarmee stemden ze feitelijk in met een uitholling van 

hun budgetrecht174. 

Het is opvallend in de meer gedetailleerde beschrijving van de activa, deelnemingen, vorderingen, 

verplichtingen, enz. dat praktisch overal sprake is van ontbrekende documentatie van de overeenkomsten en 

sowieso van een deficiënte administratie. Of het nu ging om deelname in Air Aruba, waar overigens veel 

onrechtmatige handelingen zijn verricht door bestuurders, Arubus, Aruven, Dutchco, Tele-Aruba, Free Zone, 

APFA, studieleningen, SETAR, SVB, FCCA, WEB, Utilities, Garantiefonds, Fonds afvloeiing personeel, Trias 

Resort, Eagle Beach Hotel, Boedelscheiding Nederlandse Antillen, crediteuren, debiteuren, 

personeelsbenoemingen, overwerk, reiskosten, telefoon- en faxkosten, deskundig advies en bijstand, 

verrekeningen, de aan- en verkoop van goederen en dienstenenz. enz.175, overal was er wel iets mis. Het 

spreekt voor zich dat dit heeft geleid tot de nodige financiële schade voor het Land Aruba.  

 

                                                           
173 Idem, p. 17, 18 
174 Idem, p. 20. 
175 Idem, p. 21 t/m 69 
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Het hoeft geen verwondering te wekken dat de deficiënte financiële administratie die het financieel beheer 

van het Land Aruba zo kenmerkte, volgens onderzoeken van de ARA ook in praktisch elke individuele Dienst 

voorkwam. Door de beperkte personeelsbezetting en schaarse financiële middelen door de decennia heen 

moesten zowel de CAD als de ARA zich beperken tot de meest ‘saillante’ zaken. In dit verband wordt 

genoemd het Kabinet van de gevolmachtigde minister in Nederland, waar grote bedragen ontbrekend geld 

niet verantwoord konden worden, grote verschillen werden geconstateerd in ontvangen en uit te betalen 

gelden voor studenten en het Kabinet het begrootte bedrag ruimschoots had overschreden. Maar 

gelijksoortige constateringen golden in meer of mindere mate ook voor het hulpbestuurskantoor Savaneta, 

KIA, Korps Politie Aruba, Parket van de Officier van Justitie, WEB, Directie Toerisme, DOW, Serlimar, Dienst 

Domeinbeheer, Luchthavendienst, Tele-Aruba, Universiteit van Aruba, Studie in het buitenland, Landsbedrijf 

Ontwikkelingsprojecten, Directie Financiën, Directie Belastingen, APFA, enz.176. In de daaropvolgende 

jaarverslagen kwamen deze en andere (zoals de Posterijen, Lotto pa Deporte, Aruba Jazz & Latin Music 

Festival, Horacio Oduber Hospitaal, Dienst Brandweer, enz.) overheidsinstellingen en commissies vaak 

opnieuw aan de orde. Aangezien er slechts op beperkte schaal onderzoek plaats vond door de CAD en de 

ARA, is het onvermijdelijk dat de Arubaanse gemeenschap veel geld verloor door dit deficiënte financieel 

beheer. De vraag die zich hierbij voordoet is hoe het komt dat dan toch geen maatregelen op zo kort 

mogelijke termijn werden getroffen om dit geldverlies te voorkomen, maar dat soms tot wel decennia lang 

werd doorgegaan op dezelfde weg. 

Behalve een deficiënt financieel beheer wijzen de CAD/ARA ook op ‘niet-wenselijke functievermengingen’. Zij 

adviseren dan ook om de gehele administratieve organisatie van het Land Aruba (inclusief overheidsbedrijven 

en semi-overheidsinstellingen) te doen doorlichten, waarbij niet alleen aandacht wordt geschonken aan 

onwenselijke functievermenging binnen de overheidsorganisaties, maar ook aan belangenverstrengelingen 

van topfunctionarissen (waaronder regeringscommissarissen), c.q. openbare ambtsdragers177. 

Behalve aan de gebrekkige financiële gang van zaken in overheidsdepartementen besteedt de ARA in haar 

Jaarverslag 1994 ruim aandacht aan de in haar ogen zeer riante nieuwe pensioenregelingen die ‘de politiek’ 

zich zelf heeft toegekend. Deze gaan zelfs tegen de geest en letter in van bestaande wetgeving. Met name de 

stapeling van verschillende pensioenen zonder enige vorm van inkorting is voor de ARA een doorn in haar 

oog178. 

In 1993 nam de Ministerraad het besluit om de achterstand in de opstelling en controle van de 

jaarrekeningen  van 1987 tot en met 1995 weg te werken (Project inhaal achterstanden jaarrekeningen) en 

tegelijkertijd het financieel beheer (Project FINAR) te verbeteren (tweesporenbeleid). Aangezien de CAD/ARA 

over onvoldoende mankracht en middelen beschikte om de jaarrekeningen te controleren, beperkten deze 

instanies zich tot een ‘globale beoordeling’179.  

De ARA wijst er in haar Jaarverslag van 1995 op “dat met enige regelmaat werd afgezien van het houden van 

een openbare dan wel onderhandse aanbesteding zonder dat zij een (verplichte) ministeriële beschikking 

hieromtrent ontving. Dit heeft dan gevolgen voor de rechtmatigheid van de met de gunning gepaarde 

uitgaven. Bijkomend probleem is dat er geen contractenregister wordt bijgehouden. Hierdoor is het voor de 

controlerende instanties volstrekt onmogelijk om op doelmatige wijze de naleving van de comptabiliteits-

voorschriften op dit punt te controleren180. 

Naast enkele van de eerder genoemde overheidsdiensten besteedt de ARA ook de nodige aandacht aan de 

tekortkomingen in de financiële administratie van de Kustwacht, Directie Vreemdelingenzaken, de gang van 

zaken t.a.v. de overeenkomst CITCO/Smeets inzake het Beta Hotel, de Aruba High Winds Pro Am Foundation 

(die over de jaren 1988 tot en met 1994 geen enkele financiële verantwoording had afgelegd!), SETAR 

(waarbij de geruchtmakende FABELA-zaak zich afspeelde), Directie Posterijen, studiefinanciering, enz.181  

 

D. Jaarrekening 1997-2000 (d.d. 31 augustus 2012) 

Voor de beoordeling van de jaarrekeningen 1997-2000 heeft de Rekenkamer slechts een beperkt aantal 

posten onderzocht. Het verrichte onderzoek is voornamelijk gebaseerd op cijferbeoordeling. Gegeven de 

doelstelling van het verrichte onderzoek bevat dit rapport uitsluitend zaken die niet goed verlopen, teneinde 

te komen tot verbetervoorstellen182. 

 

                                                           
176 ARA: Jaarverslag 1992, d.d. 15 september 1993, p. 18 t/m 81 
177 ARA: Jaarverslag 1993, d.d. 7 juli 1994, p. 21 
178 ARA: Jaarverslag 1994, d.d. 10 augustus 1995, p. 26 t/m 30 en Jaarverslag 1995, d.d. 6 december 1996, p. 35 t/m 38 
179 ARA: Jaarverslag 1995, d.d. 6 december 1996, p. 16 t/m 22 
180 Idem, p. 33, 34 
181 Idem, p. 39 t/m 53 
182 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1997-2000, d.d. 28 december 2010, p. 8 
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De ARA constateert dat “alle ministers, met uitzondering van de minister van Financiën in 1997 en van de 

minister van Algemene Zaken in 1998 en 2000, het totale bedrag van hun exploitatiebegroting, voor wat de 

kosten betreft, overschreden. Daarnaast hebben alle ministers in de onderzochte jaren op 

begrotingspostniveau de door de Staten aan hen verleende machtiging overschreden zonder daarbij de 

wettelijk voorgeschreven procedures te volgen. Begrotingsoverschrijdingen zonder de daarvoor vereiste 

goedkeuring bij landsverordening leiden tot onrechtmatigheid183. De ARA illustreert de overschrijdingen aan 

de hand van een beperkt aantal voorbeelden: 

Tabel 1: Meest saillante voorbeelden van begrotingsoverschrijdingen184  

ECL Omschrijving 1997 (Afl.) 1998 (Afl.) 1999 (Afl.) 2000 (Afl.) 
4101 Salarissen en toelagen -16.848.934 -5.209.961 -7.452.765 -17.174.795 

4102 Overwerkvergoedingen -4.635.538 -5.277.069 -4.998.756 -3.978.285 

4346 PPK kosten buitenland -2.230.922 -6.545.081 -6.206.367 -11.247.449 

4361 Deskundig advies -8.015.127 -1.160.414 -6.120.642 -6.665.166 

4393 Overige kosten -22.312.994 -15.840.035 -17.493.839 -6.364.768 

4615 Subsidie instellingen -14.030.983 -1.298.224 -10.896.983 -29.533.707 

4701 Afschrijvingen -8.462.082 -4.904.036 1.968.185 -6.330.691 

4799 Voorzieningen -37.886.327 -265.436.616 -156.328.425 -79.183.236 

  

Exploitatietekorten van bij landsverordening ingestelde rechtspersonen, zoals de Sociale Verzekeringsbank 

(SVb) en de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) worden doorgaans niet begroot. Het Land is echter 

wettelijk tot aanzuivering van deze tekorten verplicht.  

De ARA maakt zich ook zorgen over de gebrekkige wijze van invordering van schulden waardoor het Land veel 

inkomsten verliest. De ARA schrijft daarover: “Uit een recent onderzoek van de CAD naar de post 

‘Debiteuren’, waarbij de debiteurenstand, gespecificeerd naar ouderdom, per 7 december 2004 is vergeleken 

met die per 13 april 2007 is gebleken dat de uitstaande vorderingen met betrekking tot de jaren 1996-2000 

per 7 december 2004 Afl. 98,3 miljoen en per 13 april 2007 Afl. 94,4 miljoen bedroegen. Dit betekent dat 

deze vorderingen vanaf 7 december 2004 tot en met 13 april 2007 met maar Afl. 3,9 miljoen zijn afgenomen. 

Voor zover deze vorderingen betrekking hebben op belastingvorderingen en andere krachtens 

landsverordening vastgestelde heffingen (zoals retributies), waarvoor geen andere verjaringstermijn geldt, 

zijn zij verjaard, tenzij sprake is van stuiting. Gezien de gebrekkige uitvoering van de invordering is de kans 

groot dat een groot deel van deze vorderingen reeds is verjaard. Indien een dergelijke schuld door de 

debiteur is voldaan nadat de verjaringstermijn is verstreken dan is er sprake van een onverschuldigde 

betaling die niet van het Land kan worden teruggevorderd185. 

Maar er ging wel meer fout, vooral bij grote overheidsprojecten: “De Rekenkamer heeft vastgesteld in het 

kader van andere onderzoeken, onder andere Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas (FDNSN) in haar 

jaarverslagen 1996-1999 en 2000-2004, dat de bepalingen van artikelen 25 en 26 van de CV 1989 vaak niet 

werden nageleefd. Van het houden van openbare aanbestedingen werd vaak afgezien zonder dat de 

betrokken ministers in overeenstemming met de minister van Financiën dit bij een met redenen omklede 

ministeriële beschikking hebben vastgelegd. Het niet naleven van deze bepalingen levert onrechtmatigheid 

van de daarmee gemoeide kosten/investeringen op. Als argumenten voor het afzien van aanbestedingsregels 

worden vaak aangevoerd het dringen van de tijd hetgeen een kwestie van planning is of de ontvangst van een 

gunstig bod zonder dit verder te onderbouwen. Beleidsrichtlijnen werden niet altijd opgevolgd, zoals het 

vragen van tenminste twee offertes bij het afzien van een openbare aanbesteding of het vooraf toetsen en 

evalueren van alle voorgenomen overheidsinvesteringen door de Ambtelijke Investeringscommissie (AIC) om 

de minister van Financiën van advies te dienen aan de hand van een kosten- en batenanalyse. De Rekenkamer 

heeft geconstateerd dat de AIC werd gepasseerd; volgens de toenmalige minister van Financiën omdat deze 

niet (goed) functioneerde”186. 

Deze gang van zaken werd in een veel later stadium (2008) bevestigd in de brief van de PG aan de voorzitter 

van het Parlement. Daarin suggereert de PG om een parlementair onderzoek te doen plaatsvinden naar de 

gang van zaken ten aanzien van aanbestedingen (zie bijlage 2 en 3). Zoals gebruikelijk negeerde het 

Parlement deze oproep tot nader onderzoek. Die houding van het Parlement werd versterkt door de 

daaropvolgende PG (Bijlage 4). 

Wederom geeft de ARA een (niet-limitatieve) opsomming van tekortkomingen op die gedeeltelijk een 

herhaling zijn van eerder genoemde tekortkomingen (zie de jaarrekeningen 1990-1996 op p. 34):  

 De interne organisatie en met name de administratieve organisatie en interne controle van de 

overheidsdiensten vertonen vele gebreken of functioneren gebrekkig en zijn doorgaans niet beschreven. 

                                                           
183 Idem, p. 18 
184 Idem, p. 19 
185 Idem, p. 23 
186 Idem, p. 24 
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Risico’s zijn daardoor moeilijker te onderkennen, waardoor tekortkomingen niet worden opgeheven. Bij 

navraag aan de overheidsdiensten door de Rekenkamer in 2008 of zij beschikten over een beschrijving van 

hun administratieve organisatie en interne controle antwoordde circa 90% van de diensten deze niet/niet 

volledig/niet actueel te hebben. Een groot deel van de diensten gaven daarbij te kennen niet te 

beschikken over de kennis en technieken om deze beschrijving op te stellen.  

 

 Aan de aanbevelingen van de CAD ter opheffing van de geconstateerde tekortkomingen wordt geen 

gevolg gegeven. Functiescheidingen zijn niet altijd aangebracht en worden niet altijd gehandhaafd. Zo is 

volgens het recentelijk door de CAD verrichte onderzoek naar de betalingsorganisatie de chef van de 

Crediteurenadministratie ter Directie Financiën gemachtigd om betalingen te verrichten via het Goldnet 

systeem. Het vermengen van bewarende en beschikkende functies brengt risico’s met zich mee.  

 

 Procedures, richtlijnen en werkinstructies zijn óf niet vastgelegd, óf vastgelegd doch meestal niet actueel 

gehouden óf niet bekend bij het personeel dat belast is met de uitvoering van de taak waarvoor deze 

gelden óf niet nageleefd. Zo bleek tijdens het zo even vermeld onderzoek van de CAD dat de kassier ter 

Directie Financiën niet op de hoogte was van de kasprocedures dan wel kasinstructies.   

 

 Periodieke afstemmingen, zoals die tussen het grootboek en subgrootboeken, tussen de financiële 

administratie van het Land en die van verbonden partijen en/of gesubsidieerde instellingen, vonden niet 

(altijd) plaats. Verschillen werden niet vastgesteld, laat staan geanalyseerd.  

 

 Evenmin werden periodieke rapportages opgesteld zoals de ministeriële regelingen voorschrijven187.  

De Rekenkamer heeft tevens geconstateerd dat het schortte aan de controleerbaarheid van de 

administraties. Zo zijn veelvuldig geen sporen gevonden van de interne controle, die wel had moeten worden 

verricht.  Voorts kwam het bij de deelbetalingen van contracten voor dat deze onvindbaar bleken omdat zij 

werden gearchiveerd bij een (willekeurige) deelbetaling. Omdat een centrale contractenregistratie ontbreekt 

is er ook geen zicht op de omvang en de uitvoering van de gesloten contracten en de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen en betalingen. Voorts is het archief niet toegankelijk omdat niet alle archiefdozen zijn 

ontsloten. Bovendien waren de archiefdozen niet volledig. In de aanwezige archiefdozen ontbraken 

documenten die onvindbaar bleken. Ten tijde van het onderzoek naar de jaarrekeningen 1997-2000 crashte 

ook nog het postregistratiesysteem van de Directie Financiën hetgeen het zoeken naar documenten met 

betrekking tot deze jaren nog meer bemoeilijkte188. 

De ARA stelt verder o.m. vast dat de verantwoording in de rekeningen m.b.t. de activa en passiva en de 

exploitatierekeningen onvolledig is, onjuistheden en onrechtmatigheden bevat, informatie niet tijdig was 

opgenomen en benodigde informatie ontoereikend was189. 

De conclusie van de ARA over de kwaliteit van de jaarrekeningen is dan ook eenduidig en wijkt niet af van 

hetgeen de RvA reeds eerder heeft aangegeven v.w.b. de kwaliteit van de begrotingen: 

Het geheel overziend komt de Rekenkamer tot de conclusie dat de jaarrekeningen van het Land over de 

dienstjaren 1997 tot en met 2000 niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen en niet (efficiënt) te 

controleren zijn. Zelfs al zouden deze jaarrekeningen aan een volledige (detail)controle worden onderworpen 

dan nog zal er geen zekerheid kunnen worden verkregen dat deze een getrouw beeld weergeven van het 

gevoerde financieel beheer. Deze conclusie kan worden gestaafd met de volgende deelconclusies ten aanzien 

van het wettelijk kader, de begroting/begrotingsuitvoering, het financieel beheer en de financiële 

verantwoording.  

Ad Wettelijk kader  

Het wettelijk kader is niet toereikend om een deugdelijke begroting, een deugdelijk financieel beheer en een 

deugdelijke financiële verantwoording te waarborgen:   

 Het in de CV 1989 voorgeschreven begrotings- en verantwoordingsstelsel is niet eenduidig. Dit resulteert in 

het hanteren van verschillende grondslagen bij het begroten en verantwoorden van posten. Het toetsen 

van posten, die niet op dezelfde grondslag zijn gebaseerd, is niet zinvol.   

 Er is geen kader waaraan de jaarrekeningen kunnen worden getoetst wegens het ontbreken van bij wet 

vastgestelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling alsmede van bij landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen vastgestelde FCL voor de begrotingsartikelen en modellen voor de inrichting van de 

jaarrekening.  

 Er bestaat onduidelijkheid omtrent de interpretatie en de reikwijdte van artikelen 11 en 14 juncto artikel 31 

van de CV 1989. De ruime interpretatie die de uitvoerende macht geeft aan deze artikelen holt het 

budgetrecht van de Staten volledig uit. Deze interpretatie betreft het verlenen van algemene machtigingen 

                                                           
187 Idem, p. 25 
188 Idem, p. 26 
189 Idem, p. 29 t/m 37 
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om meer dan 4/12 van de begrote kosten van het jaar, voorafgaande aan het onderhavige dienstjaar te 

besteden bij niet tijdige goedkeuring van de begrotingen door de Staten en het achteraf bekrachtigen van 

begrotingsoverschrijdingen zonder de ‘voorhangprocedures’ te hebben gevolgd. Uitholling van het 

budgetrecht van de Staten, ook al zou niet worden gehandeld in strijd met de letter van de wet, is naar het 

oordeel van de Rekenkamer in strijd met de geest van de wet. Dit kan nimmer de bedoeling van de 

wetgever zijn geweest.   

 Het ontbreken (jaarverslaggeving, studiefinanciering, ‘good (corporate) governance’) van, dan wel het 

sterk verouderd zijn (bijvoorbeeld ‘Bezoldigingsregeling Aruba 1986’) van wet- en regelgeving op velerlei 

gebied. Hierdoor wordt een toetsingskader node gemist, hetgeen ongelijke behandeling van burgers in de 

hand kan werken.  

  

Ad Begroting/begrotingsuitvoering  

De begroting heeft haar autorisatiefunctie verloren en het budgetrecht van de Staten werd -al of niet door 

eigen toedoen- uitgehold. Dit is te wijten aan velerlei factoren, waaronder:  

 Begrotingen, die niet tijdig worden behandeld en suppletoire begrotingen die niet (tijdig) worden ingediend 

en/of niet behandeld. Zolang de (suppletoire) begroting niet is goedgekeurd is er geen landsverordening 

waarin aan de minister machtiging is verleend en zou hij dus onbevoegd handelen en daarmee 

onrechtmatig verplichtingen aangaan.   

 Het niet halen van kritische termijnen waardoor het begrotingsproces in het gedrang komt en/of 

vertragingen oploopt.   

 De kwaliteit van de begrotingen, die voor verbetering vatbaar is. Beleidsnota’s, vervat in de memorie van 

toelichting behorende bij de begrotingen van de ministeries, zijn niet altijd consistent, geven geen inzicht in 

het jaarplan en bevatten geen concreet geformuleerde beleidsdoelstellingen. Door het ontbreken van 

geformuleerde beleidsdoelstellingen is toetsing achteraf van de begrotingsuitvoering onmogelijk. De 

Rekenkamer heeft geconstateerd dat de begrotingen van 2008 voorzien zijn van een samenvattende nota 

waarin de beleidsdoelstellingen worden geformuleerd, hetgeen toe te juichen is.  

 De vele en omvangrijke begrotingsoverschrijdingen zonder dat daarbij de voorhangprocedures ex artikel 14 

van de CV 1989 zijn toegepast, het achterwege laten van het begroten van de aanzuivering van 

exploitatietekorten van de bij landsverordening ingestelde rechtspersonen waartoe het Land verplicht is en 

het plegen van in de comptabiliteitsvoorschriften genoemde rechtshandelingen zonder de daartoe vereiste 

machtiging vooraf te hebben verkregen. Dit leidt tot onrechtmatigheid waarop ná 25 augustus 1999 artikel 

31 van de CV 1989 van toepassing is. Dit betekent dat ministers persoonlijk voor de financiële gevolgen 

kunnen worden aangesproken.  

 Voornoemde exploitatietekorten en de begrotingsoverschrijdingen stuwen voorzover deze niet kunnen 

worden gecompenseerd door verlaging van andere begrotingsposten het begrotingstekort en daarmee ook 

het financieringstekort omhoog. Ofschoon de middelen hoger zijn uitgevallen dan begroot is er in de 

onderzochte jaren 1997-2000 sprake van exploitatietekorten, tezamen voor een bedrag van ruim Afl. 375 

miljoen, met alle gevolgen van dien voor de schuldpositie van het Land.   

 

Ad Financieel beheer  

Het financieel beheer is reeds jarenlang niet op orde. De signalen die de controlerende instanties sinds jaar en 

dag hebben gegeven zowel aan ministers als aan de Staten door middel van hun rapporten hebben niet geleid 

tot het serieus aanpakken van de problemen in de administratieve organisatie en interne controle van het 

gehele overheidsapparaat. De gevolgen van het langdurig negeren van deze problemen zijn nu zichtbaar, 

getuigen de (omvangrijke) fraudes en onregelmatigheden die thans aan het licht komen. Het niet op orde zijn 

van het financieel beheer blijkt uit de volgende feiten en omstandigheden:  

 De vele tekortkomingen in de opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle die 

gesignaleerd zijn door de CAD en de Rekenkamer. Deze tekortkomingen vloeien voor een belangrijk 

gedeelte voort uit  het niet doorvoeren en/of handhaven van functiescheidingen en/of het niet 

onderkennen van de risico’s.  

 Het gebrek aan kennis en kunde bij de leidinggevenden om alle administratief-organisatorische risico’s te 

onderkennen en deze af te dekken met passende maatregelen die ook goed functioneren. Dit bleek bij een 

door de Rekenkamer in 2007 gehouden inventarisatie naar de beschrijving van de administratieve 

organisatie en interne controle van de overheidsdiensten. Deze beschrijvingen bestaan nagenoeg niet of 

zijn niet volledig en/of niet actueel. Vele diensthoofden gaven aan ondersteuning hierbij nodig te hebben.  

 Het ontbreken van een personeelsformatieplan waardoor het toetsen van benoemingen niet mogelijk is. 

 Het bestaan van een sterk verouderde bezoldigingsregeling dat noopt tot afwijkingen hiervan.  

 Het niet goed functioneren en het sterk vervuild zijn van het financiële administratiesysteem.  

 Het bestaan van een niet sluitend kredietbewakingssysteem. Het gehanteerde systeem was in de 

onderhavige jaren alleen van toepassing op de bestedingen op basis van een inkooporder. Voor de andere 
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begrotingsposten (waaronder het personeel) bestonden tot voor kort geen kredietbewakingsprocedures 

met grote begrotingsoverschrijdingen tot gevolg.   

 Het niet naleven van comptabiliteitsvoorschriften die bedoeld zijn om de rechtmatigheid en doelmatigheid 

van bestedingen te waarborgen. Met name wordt de aandacht gevestigd op de vele afwijkingen bij de 

toepassing van de Bezoldigingsregeling en van de aanbestedingsvoorschriften ex artikelen 25 en 26 van de 

CV 1989. Door van aanbestedingsvoorschriften af te wijken loopt het Land grote risico’s niet alleen voor de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen maar vooral risico’s voor inbreuk op de integriteit 

van de overheid.  

 Het niet afleggen van verantwoording door de uitvoerende macht over het gevoerde financieel beheer.  

   

Ad Financiële administratie  

De beginbalansposities zijn nimmer gecontroleerd met als gevolg dat er onzekerheid bestaat over de juistheid 

en volledigheid hiervan. De financiële administratie is niet op orde en niet betrouwbaar. De 

verantwoordingsfunctie op basis van deze financiële administratie komt in het gedrang. Toetsing op basis van 

deze financiële administratie of de beleidsdoelstellingen zijn gehaald is niet mogelijk. Evenmin kan deze 

administratie als instrument dienen in het beheersings- en sturingsproces. Dit blijkt uit de volgende punten:  

 De financiële administratie, gevoerd door middel van het GFS, is niet in evenwicht. Interne controle 

vindt niet plaats of laat geen sporen hiervan na middels schriftelijke vastleggingen en rapportages.   

 Maandelijkse afsluitingen en rapportages zoals de ‘Regeling centrale begrotings- en financiële 

administratie’ voorschrijft blijven achterwege en daardoor ook de nodige periodieke afstemmingen 

tussen grootboek en subgrootboeken, en van de verhoudingen tussen het Land en verbonden partijen 

alsmede gesubsidieerde instellingen. Tussenrekeningen lopen niet periodiek glad en worden ook niet 

(periodiek) uitgezocht. Kredietbewakingsoverzichten worden sporadisch naar de overheidsdiensten 

gestuurd. Afstemming en verklaring van verschillen tussen de centrale begrotings- en financiële 

administratie en door de diensten bijgehouden kredietbewaking, gevolgd door eventuele correcties, 

vinden niet plaats.  

 Analyses van de verschillen tussen de werkelijke en begrote cijfers worden niet gemaakt, laat staan 

verklaard190. 

 Opm. SDBA: vergelijk deze opsomming van tekortkomingen met die uit de allereerste rapporten van de 

ARA, zoals bijv. weergegeven op p. 26. Het lijkt er zelfs op dat er geen sprake is van verbetering maar 

veeleer van verergering van de situatie… 

Gezien de ernst van de situatie beveelt de Rekenkamer dringend aan zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor 

de verbetering van het financieel beheer en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.  De 

minister van Financiën heeft ter verkrijging van gezonde overheidsfinanciën reeds een aantal maatregelen 

genomen. Zo verleent de Nederlandse regering sinds 2007 technische bijstand bij het voorbereiden van 

wijzigingsvoorstellen voor de CV 1989. Daarnaast heeft de ‘National Commission on Public Finance’ in 

februari 2007 het rapport ‘Sound Public Finance and Public Accountability in Aruba’ uitgebracht. Hierin is een 

actieplan opgenomen, gericht op de verkrijging van gezonde overheidsfinanciën en openbare 

verantwoordelijkheidstelling.  De Rekenkamer mist in het hiervoor genoemd rapport een stappenplan ter 

verbetering van het financieel beheer, vergezeld van een tijdpad, om de geconstateerde tekortkomingen in 

het traject van beleidsbegroting tot en met beleidsverantwoording op te heffen. In dit stappenplan dient te 

worden ingegaan op de te bereiken doelstelling(en), de op te heffen tekortkomingen, de concreet te treffen 

maatregelen om de tekortkomingen op te heffen onder vermelding van de tijdsplanning waarin elke te 

nemen maatregel zijn beslag moet hebben gekregen en de periodiciteit alsmede de vorm van de 

voortgangsrapportages.  De Staten zouden dit stappenplan voor het verbeteringsproces van het financieel 

beheer moeten goedkeuren en moeten beslissen welke de ijkmomenten zijn voor het houden van toezicht op 

de voortgang van de uitvoering hiervan. Het welslagen van het verbeteringsproces van het financieel 

verbeteringsproces is voor een belangrijk deel afhankelijk van dit toezicht.   

 De Rekenkamer beveelt dan ook aan de volgende punten in het stappenplan te incorporeren:   

Ad Wettelijk kader  

 Zorg voor herziening van de CV 1989, gebaseerd op een door de Staten goedgekeurde kadernota, daarbij 

nauwlettend in de gaten houdend:  

- de eenduidigheid van de wet- en regelgeving;  

- het budgetrecht en de controlefunctie van de Staten bij het begrotings- en 

verantwoordingsproces;  

- de sancties voor het niet naleven van comptabiliteitsvoorschriften.  

                                                           
190 Idem, p. 38 t/m 41 
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 Incorporeer bij de herziening van de CV 1989 ook de herziening en totstandkoming van wet- en 

regelgeving voor de jaarverslaggeving van het Land, studiefinanciering en herziening Bezoldigingsregeling 

Aruba.  

 

Ad Begroting/begrotingsuitvoering   

 Onderwerp het gehele begrotingsproces aan een kritische evaluatie en pas deze zo nodig aan.  

 Verhoog de kwaliteit van de begrotingen door:  

- de begrotingen te baseren op een jaarplan, afgeleid uit een meerjarenplan welk op zijn beurt is 

gestoeld op het regeerakkoord en het daaruit voortvloeiende eenduidig geformuleerde en consistent 

regeringsbeleid.   

- beleidsnota’s op te stellen die inzicht geven in het jaarplan voor het onderhavige begrotingsjaar 

alsmede de gehanteerde prioriteitstelling en de motivering hiervan ten aanzien van verschillende 

beleidsterreinen binnen de ministeries. Beleidsnota’s dienen intern consistent te zijn en afgestemd te 

zijn met het regeringsbeleid.  

- de concrete beleidsdoelstellingen in het jaarplan in termen van verwachte output en de daarvoor 

benodigde input van middelen ter realisering hiervan te vertalen in de begroting.  

- nadere voorschriften te geven in de RUB voor de opstelling van de basisramingen van de 

overheidsdiensten waarop de ontwerpbegroting is gebaseerd.   

 Zorg voor monitoring van de begrotingsuitvoering en periodieke voortgangsrapportages hieromtrent. 

 

Ad Financieel beheer  

 Onderwerp de interne organisatie, administratieve organisatie en interne controle van alle 

overheidsdiensten aan een kritische evaluatie zowel voor wat betreft de opzet als de werking teneinde 

zicht te krijgen op de risico’s die het Land loopt.   

 Inventariseer deze risico’s en tref maatregelen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken ter 

waarborging van de ordelijkheid van het financieel beheer.  

 Draag zorg voor een op de te vervullen overheidstaken (kerntakenanalyse) gebaseerd formatieplan en 

voor de herziening van de bezoldigingsregeling.  

 Zorg voor een kader ter toetsing van ‘good (corporate) governance’ ten aanzien van de gelieerde 

overheidslichamen (overheidsbedrijven,- vennootschappen, bij landsverordening ingestelde 

rechtspersonen, overheidsstichtingen) en gesubsidieerde instellingen.   

 Zorg voor een goed functionerend financiëel administratiesysteem en een sluitend 

kredietbewakingsysteem ter voorkoming van begrotingsoverschrijdingen.  

 Onderwerp de beginbalans van enig dienstjaar aan een zelfstandig balansonderzoek.  

 Bevorder de controleerbaarheid door de sporen van de verrichte interne controle duidelijk zichtbaar te 

maken, de resultaten hiervan vast te leggen in (interne) rapportages en te zorgen voor een ordelijke 

archivering van de aan de administratie ten grondslag liggende documenten.  

 Leef na alle comptabiliteitsvoorschriften en beperk het gebruik van de wettelijke mogelijkheden hiervan af 

te wijken.  

 Sanctioneer niet-naleving van de comptabiliteitsvoorschriften niet alleen voor ministers in 

overeenstemming met artikel 31 van de CV 1989 maar ook voor alle budgethouders door toepassing van 

disciplinaire straffen. 

 

Ad Financiële verantwoording  

 Onderwerp het gehele verantwoordingsproces aan een kritische evaluatie en pas dit zo nodig aan.  

 Verhoog de betrouwbaarheid van de centrale begrotings- en financiële administratie waardoor zij de 

begrotings- en verantwoordingsfunctie kan vervullen door maatregelen te nemen ter:  

- verhoging kennis- en kundeniveau van het hiermee belaste personeel;  

- verhoging van de betrouwbaarheid van het financiëel administratiesysteem;  

- verbetering van de administratieve organisatie en interne controle teneinde risico’s zoveel mogelijk te 

beperken;  

- verhoging van betrouwbaarheid van de verantwoording door periodieke afstemmingen in het kader 

van de maandelijkse rapportages;   

- stipte naleving van de comptabiliteitsvoorschriften.  

 

 Voorkom achterstanden in het bijwerken van de financiële administratie. Het up to date houden van 

financiële administratie is een noodzakelijke voorwaarde om deze te kunnen gebruiken bij het beheersen 

van ‘s Lands financiën en deze zonodig bij te sturen191. 

                                                           
191 Idem, p. 42, 43, 44 
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Het is interessant de reactie van de toenmalige MinFin op deze bundeling van Jaarrekeningen te lezen:  

Met brief van 8 oktober 2008 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport 1997-2000 voor commentaar 

aangeboden aan de voorganger van de huidige minister van Financiën. Omdat geen reactie was ontvangen is 

het rapport op 2 februari 2010 nogmaals aangeboden aan de minister van Financiën. De minister reageerde 

met brief van 25 september 2010.  

In zijn algemeenheid merkte de minister op dat verbetering van het financieel beheer het speerpunt van zijn 

beleid is. Het afleggen van verantwoording is een belangrijk onderdeel daarvan. In zijn reactie constateerde 

de minister verder dat de structurele tekortkomingen over de periode 1997-2000 waarover wordt 

gerapporteerd, op hoofdlijnen gelijk zijn aan die welke worden geconstateerd in het rapport van de 

Rekenkamer bij de jaarrekeningen 2001-2004. In zijn ogen zijn de tekortkomingen nog steeds van toepassing. 

De tekortkomingen zijn dusdanig omvangrijk en complex dat het onrealistisch is te veronderstellen dat alle 

tekortkomingen binnen een heel korte termijn kunnen worden opgelost. Het is het streven van dit kabinet om 

de tekortkomingen in het financieel beheer daadkrachtig aan te pakken.  

Wat betreft de concrete bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningen 1997 tot en met 2000 zijn 

opgenomen, merkt hij op het niet doelmatig te vinden hierop nog te reageren omdat het gaat over een tijd die 

inmiddels meer dan een decennium achter ons ligt. Er hebben verschillende regeringswisselingen 

plaatsgevonden, verantwoordelijke ministers en een aantal diensthoofden zijn niet meer in functie en 

documentatie over die tijd zijn minder toegankelijk192. 

 

In het Jaarverslag 1996-1999 besteed de ARA wederom speciale aandacht aan een aantal opvallende 

kwesties. Zo stelt zij t.a.v. het personeelsbeheer dat “mede gelet op de implementatie van het rapport 

‘Calidad’ en het voorgenomen personeelsbeleid, zij met verontrusting kennis heeft genomen van de 

indienstneming van nieuwe medewerkers bij de bureaus van de ministers. Naar aanleiding daarvan heeft de 

ARA een deelonderzoek ingesteld bij de Directie Personeel en Organisatie (DPO), Directie Financiën en bij het 

Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken”. Op grond van dat onderzoek bracht de ARA een aantal 

aanbevelingen onder de aandacht van de Minister-president. De ARA stelt daarbij dat “bij het uitblijven van 

corrigerende maatregelen het Land geconfronteerd wordt met niet te overziene financiële consequenties”. 

Op deze brief noch op het rappel heeft de ARA nimmer antwoord ontvangen193.  

De ARA benoemt hieromtrent ook een aantal belangrijke tekortkomingen. Zo wordt DPO gepasseerd bij de 

benoeming van personeel en bij arbeidsovereenkomsten en worden landsbesluiten elders opgemaakt met 

een DPO-nummer. Consultancy-overeenkomsten vinden tegen allerlei regels en adviezen plaats, evenals 

personeelsvoorschotten en (buitensporige) bevorderingen. Daarnaast vindt uitbetaling plaats aan personen 

waarvan niet bekend is waar zij te werk zijn gesteld. Voor de ARA is het een raadsel hoe de uitbreiding van 

personeel op de bureaus van ministers (144) te rijmen valt met de personeelsstop die gold voor de 

diensten194. 

Grote tekortkomingen worden ook geconstateerd bij de aanschaf van audiovisueel en geluidsapparatuur, de 

administratieve organisatie van Dienst Domeinbeheer, Dienst Openbare Orde en Veiligheid, de Aruba 

Tourism Authority, de ‘debudgettering’ bij de oprichting van Aruba Bonita, het dubieuze Radisson-project, de 

kwestie van de lucht- en scheepsbrieven, de Postspaarbank, de contracten voor en het beleid t.a.v. medische 

behandelingen in het buitenland, de Algemene Ziektekostenverzekering, de Unesco-raad, het 

racebaanproject, de aanschaf van computers, het beleid t.a.v. geldleningen, garanties en fondsen en 

gesubsidieerde instellingen, terwijl eerder genoemde kwesties als studieleningen, enz. nagenoeg  

onveranderd zijn195. 

Tevens onderzocht de ARA in samenwerking met de Algemene Rekenkamer Nederland op verzoek van de 

Koninkrijksregering een viertal projecten van het Ministerie van Vervoer en communicatie. Ondanks de vele 

twijfelachtige zaken die daarbij aan de orde kwamen is dit rapport nimmer behandeld in een openbare 

vergadering van de Staten196. 

Het voorgaande beschrijft de financiële administratie tijdens bijna 15 jaar Status Aparte. Met alle 

voorgaande adviezen, waarschuwingen en beloften (zie bovenstaande brief van de MinFin) mag verwacht 

worden dat er inderdaad stappen werden ondernomen om het financieel beheer ‘daadkrachtig’ te 

verbeteren. Hiernavolgend zal blijken of dit inderdaad is gebeurd…  

 

                                                           
192 Idem, p. 45 
193 ARA, Jaarverslag 1996-1999, d.d. augustus 2001, p. 52, 53 
194 Idem, p. 53, 54 
195 Idem, p. 52 t/m 123 
196 Idem, p. 69 
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E. Jaarrekening 2001-2004 (d.d. 31 augustus 2012)  

Het begin van de volgende 15 jaar financieel beheer na de invoering van de Status Aparte begint niet 

hoopvol: “Ten aanzien van de begrotingsuitvoering kan de Rekenkamer niet anders concluderen dan dat de 

kredietbewaking niet goed functioneert, getuige de vele begrotingsoverschrijdingen, zonder dat aan de 

wettelijk voorgeschreven procedures is voldaan. Begrotingsoverschrijdingen zijn onrechtmatig. De in de 

jaarrekening opgenomen toelichting en informatie is bovendien niet toereikend om de doelrealisatie per 

beleidsterrein te toetsen”.  

En: “Aflegging van verantwoording ontbrak in alle geledingen van de overheid. Daardoor bleven correctieve 

maatregelen uit. Dit geldt zowel voor de Staten, die de ministers niet ter verantwoording roepen, als voor de 

ministers die niet uit eigen beweging verantwoording afleggen en dit ook niet eisen van hun 

ondergeschikten”.  

De eindconclusie van de Rekenkamer is dat “het beleids- en begrotingsproces, het personeelsbeheer 

voorzover het de indienstneming van overheidspersoneel betreft en het financieel beheer niet op orde zijn. De 

processen verlopen niet ordelijk en niet controleerbaar, waardoor de rechtmatigheid van de activiteiten niet is 

gewaarborgd. Er zijn bovendien aanwijzingen dat het ontbreekt aan sturing en beheersing van de onderzochte 

bedrijfsprocessen; zij zijn niet ‘in control’. Hierdoor loopt het Land niet alleen grote risico’s op 

onrechtmatigheden maar ook integriteitrisico’s met onregelmatigheden tot gevolg alsmede risico’s op 

gemiste opbrengsten en op verliezen ten gevolge van schadeclaims maar ook door het niet binnenkomen of 

verjaren van vorderingen en/of door hoge rentekosten”197. 

Het herstructureringsprogramma voor de regeerperiode 1998-2002 was erop gericht begrotingsevenwicht in 

het jaar 2001 te realiseren en vanaf het jaar 2002 een financieringsoverschot te bewerkstelligen. In de 

onderzochte jaren daarna gold voor het financieel economisch beleid de zogenaamde Oduber-Swaen-norm, 

die op 26 februari 2002 is goedgekeurd door de ministerraad. Dit beleid beoogde om -op termijn- 

begrotingsevenwicht te bereiken door terugdringing van het financieringstekort tot nihil en beperking van de 

schuldquote van het Land tot maximaal 40% van het bruto binnenlands product.  Overigens omvat de 

Oduber-Swaen-norm blijkens de memorie van toelichting bij de begroting van het ministerie van Financiën en 

Economische Zaken voor het dienstjaar 20031 de volgende afspraken:  

 een jaarlijks afnemende tekortnorm;  

 de tekortnorm wordt aangevuld met een vast uitgavenkader met een jaarlijks uitgavenplafond;  

 de budgettaire besluitvorming omtrent de tekortnorm met een vast uitgavenkader met een jaarlijks 

uitgavenplafond, m.a.w. de bepaling van de beschikbare begrotingsruimte, wordt jaarlijks geconcentreerd 

op één moment, waarbij wijzigingen conform de artikel 14-procedure van de CV 1989 binnen dit kader 

dienen te geschieden; 

 investeringen zullen geschieden op basis van een National Development Plan, hetwelk inhoudt dat 

investeringen geschieden op basis van vooraf gestelde prioriteiten en investeringsvoorwaarden. 

Uit ter beschikking staande stukken leidt de Rekenkamer af dat de doelstelling was om in 2007, welke later 

is verschoven naar 2009, begrotingsevenwicht te bereiken. Blijkens de samenvattende nota, behorende bij 

de begrotingen voor het dienstjaar 2009, is de verwachting dat het bereiken van begrotingsevenwicht pas 

in 2012 haalbaar zal zijn198.  

Dat begrotingstekorten structureel zijn en alleen wegens incidentele meevallers in bepaalde jaren ineens 

kunnen veranderen in begrotingsoverschotten blijkt uit het volgende: 

De begrotingsuitvoering laat in 2001 een begrotingsoverschot van AWG 208,3 miljoen zien, waarin de 

meevaller, ten gevolge van de vrijval van de schuld van het Land aan het APFA, ad AWG 306,9 miljoen is 

begrepen. Zonder deze meevaller is er sprake van een begrotingstekort van AWG 98,7 miljoen. In 2003 wordt 

ook een exploitatieoverschot ad AWG 56,7 miljoen gerealiseerd, als gevolg van het behaalde resultaat ad Afl. 

249,1 miljoen bij de verzelfstandiging van het landsbedrijf Setar. Zonder deze meevaller is er in dit geval 

sprake van een begrotingstekort van AWG 192,4 miljoen. In 2008 blijkt het Land Aruba opnieuw een 

begrotingsoverschot te hebben gerealiseerd van omstreeks Afl. 50 miljoen. Dat is het gevolg van de 

eenmalige opbrengsten van het Beta-hotel ad. ruim Afl. 200 miljoen. Zonder deze meevaller zou er sprake zijn 

geweest van een tekort van ruim Afl. 150 miljoen. 

 

Eén van de beleidsinstrumenten in de onderzochte periode, ingezet ter bereiking van het 

begrotingsevenwicht, is gericht op de structurele verlaging en beheersing van personeelskosten. Hierbij 

vormt voor het dienstjaar 2001 het advies van het IMF d.d. 1 oktober 1999 om de jaarlijkse groei van de 

personeelskosten van de overheid te beperken tot maximaal 2% een belangrijk uitgangspunt. De realisatie 

van de beleidsdoelstelling op personeelsgebied is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van de 

doelstelling van het financieel beleid, namelijk het bereiken van begrotingsevenwicht. De 

personeelskosten vormen namelijk 50 á 60% van de totale kosten in de exploitatiebegroting.  

                                                           
197 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 2001-2004, d.d. 28 december 2010, p. 4, 5 
198 Idem, p. 11, 12 
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Het terugdringen van de personeelskosten diende te worden bereikt door het treffen van onder andere de 

volgende maatregelen:  

- invoering van een afvloeiingsregeling;  

- herziening van de pensioenregeling en salarisstructuur ter verhoging van de productiviteit;  

- beperking van het aantal overheidstaken. 

 

Hier werden echter geen toetsbare beleidsdoelstellingen aan verbonden199. De beperking van de jaarlijkse 

groei in de personeelskosten van overheidsfunctionarissen, zonder rekening te houden met die van 

functionarissen die ter beschikking zijn gesteld aan gesubsidieerde instellingen, tot maximaal 2% is in 2001 

nagenoeg alleen gelukt, als gevolg van de verlaging van de pensioenbijdrage (ten gevolge van de vrijval van 

de schuld van het Land aan het APFA -‘Ticonomics’-, ad Afl. 306,9 miljoen, zie p. 85 en 86) 200. 

 

 

Financieel beheer  

Ten aanzien van het financieel beheer heeft de Rekenkamer de volgende elementen bij haar toetsing 

betrokken:  

 het tijdig indienen van begrotingen met ramingen voor kosten en opbrengsten (middelen);  

 het zorgdragen dat in het kader van de beleidsuitvoering de noodzakelijke kosten binnen de grenzen van 

de beschikbaar gestelde kredieten op een rechtmatige wijze tot stand komen en het zorgdragen voor de 

middelen;  

 het houden van administraties die inzicht bieden in het gevoerde beheer en die voldoen aan de eisen van 

doelmatigheid en controle;  

 het zorgdragen voor het periodiek onderzoeken van de doelmatigheid van het beheer, van de organisatie 

en van het beleid;  

 het opstellen van de financiële verantwoording, die de ministers in staat stelt verantwoording af te leggen 

over het door hen gevoerde financieel beheer201. 

 

De tekortkomingen bij de begrotingsvoorbereiding, die in het rapport van de Rekenkamer naar aanleiding van 

het onderzoek naar de jaarrekeningen 1997-2000 zijn opgesomd, zijn in de onderzochte jaren 2001-2004 nog 

onverkort van kracht. Begrotingsoverschrijdingen vinden nog steeds op grote schaal plaats en ook aan de 

verantwoording schort het nodige. Ondanks goede voornemens is er dus nog steeds geen sprake van 

concrete verbeteringen op het gebied van financieel beheer202. 

In dit rapport wijst de ARA o.m. op de zeer tekortschietende administratie op het gebied van 

personeelsbeheer203, studieleningen204, de vergoeding aan onderwijsinstellingen205, subsidies aan 

instellingen206 en de levering van goederen en diensten207. Zij benoemt ook een aantal grote tekortkomingen 

op het gebied van de loonbelasting die onder meer effect hebben op of de inbaarheid van belastingen208. Al 

deze tekortkomingen hebben vanzelfsprekend ernstige negatieve gevolgen voor de financiële gezondheid van 

Aruba. 

De ARA eindigt haar rapport met de hoop dat het actieplan van de pas ingestelde National Commission on 

Public Finance (zie H9, p. 63 en 64) tot verbeteringen zal leiden. De vraag is of die hoop gerechtvaardigd is 

aangezien het rapport inzake de kerntakenanalyse is opgeleverd maar er nog geen besluitvorming omtrent de 

verder te nemen stappen heeft plaatsgevonden (dit was in februari 2017 ten tijde van publicatie van dit 

rapport nog steeds niet het geval!). De Directie Financiën was bezig met het inventariseren van de 

wetwijzigingsvoorstellen ten aanzien van de CV 1989 maar ook hierin lijkt geen schot te zitten (ook dit was 

anno februari 2017 geen steek opgeschoten). En ook de ‘Fiscal Responsability Law’ lijkt ook niet van de grond 

te komen209. 

De eindconclusie van de Rekenkamer is (wederom!) dat het beleids- en begrotingsproces, het 

personeelsbeheer voorzover het de indienstneming van overheidspersoneel betreft en het financieel beheer 

nog steeds niet op orde zijn. De processen verlopen niet ordelijk en niet controleerbaar, waardoor de 

rechtmatigheid van de activiteiten niet is gewaarborgd. Er zijn bovendien aanwijzingen dat het ontbreekt aan 

sturing en beheersing van de onderzochte bedrijfsprocessen: zij zijn niet ‘in control’. Hierdoor loopt het Land 

                                                           
199 Idem, p. 12 
200 Idem, p. 23 
201 Idem, p. 13 
202 Idem, p. 16 t/m 23 
203 Idem, p. 32 t/m 35 
204 Idem, p. 35 t/m 39 
205 Idem, 39 t/m 41 
206 Idem, p. 42 t/m 44 
207 Idem, p. 44 t/m 47 
208 Idem, 48 t/m 51 
209 Idem, p. 52 
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niet alleen grote risico’s op onrechtmatigheden maar ook integriteitrisico’s met onregelmatigheden tot gevolg 

alsmede risico’s op gemiste opbrengsten en op verliezen ten gevolge van schadeclaims maar ook door het niet 

binnenkomen of verjaren van vorderingen en/of door hoge rentekosten210.  

 

F. In haar Jaarverslag 2000-2004 gaat de ARA wederom in op een aantal dubieuze overheidsprojecten. Het 

betreffen o.m. het Radisson-project en de Fondo Desaroyo Nobo San Nicolaas211. Er wordt ook verwezen naar 

lopende onderzoeken aangaande het vergunningenbeleid en de Kustwacht, de overname van Interbank212, de 

absurde regelingen betreffende de pensioenen en overbruggingstoelagen van (ex-)politieke ambtsdragers213, 

de voortgaande problematiek m.b.t het personeelsbeleid214, de niet-naleving van aanbestedings-

voorschriften, specifiek bij projecten als de dumpplaats Parkietenbos en het helikopter- en walradarproject215 

en de zeer twijfelachtige gang van zaken rond de verkoop in 2002 van het Bushiri Beach Resort Aruba216. 

  

G. Jaarrekening 2005-2007 (d.d. 31 augustus 2012) 

In het kader van het project ‘Verbetering financieel beheer Land Aruba’ zijn afspraken gemaakt over de te 

verrichten activiteiten van de controle instanties. Gezien de bijzondere situatie is besloten om minimale 

activiteiten te verrichten over deze periode. De nadruk lag op de inhaalslag met betrekking tot de 

achterstand in Jaarrekeningen217.  

 

Het was voor de CAD wederom niet mogelijk om een accountantscontrole uit te voeren op de jaarrekeningen 

en het is evenmin mogelijk om een beoordelingsopdracht uit te voeren op de verstrekte financiële gegevens 

omdat een aanvaardbaar stelsel van financiële verslaggeving ontbreekt en omdat de administratieve 

organisatie en de maatregelen van interne controle van het Land als geheel onvoldoende zijn. De gebruikers 

van de jaarrekening, zoals de ministers en de Staten, hebben hierdoor geen zekerheid over de 

betrouwbaarheid van de informatie van de jaarrekening. Wèl is enige verbetering vastgesteld in de interne 

consistentie van jaarrekeningen218 

 

Zoals duidelijk blijkt is niet alleen in dit rapport maar ook in alle navolgende rapporten en Jaarverslagen van 

de ARA de weergave van de situatie wel erg minimaal, zeker in vergelijking met voorgaande rapporten en 

Jaarverslagen en is er geen enkele specifieke analyse van problematische situaties . De ARA beperkt zich 

hoofdzakelijk tot (herhaalde) algemene informatie en constateringen. De transparantie in het financieel 

overheidshandelen is hierdoor voor geïnteresseerde burgers nihil. Mogelijk heeft dit te maken met hetgeen 

in het Jaarverslag 2013 wordt aangegeven:  

 

Het dienstjaar 2013 stond ook in het teken van een conflictsituatie tussen de Algemene Rekenkamer en haar 

Secretariaat. Door middel van een collectieve brief d.d. 19 april 2013 werd door het Secretariaat haar 

ongenoegen geuit over de door de Algemene Rekenkamer gevoerde beleid. De Algemene Rekenkamer stelde 

voor om in overleg te treden met het personeel op individuele basis. Dit werd echter niet aanvaard. Men wilde 

slechts collectief in overleg treden.  

  

Aangezien door de dualistische situatie die momenteel heerst voor wat betreft het bevoegde gezag binnen het 

instituut van de Algemene Rekenkamer werd het probleem voor advies voorgelegd aan het departement dat 

personeelsaangelegenheden van de overheid behartigt. Er is een advies uitgebracht maar dit is nooit ter 

kennis gebracht van de Algemene Rekenkamer. Dit advies is gestuurd naar de minister van Algemene Zaken 

alwaar er geen actie op genomen werd.  

  

De minister heeft vervolgens een bemiddelingspoging via twee van zijn topambtenaren laten ondernemen 

hetgeen echter ook niet tot een oplossing leidde.  Hierna heeft de minister de Algemene Rekenkamer verzocht 

om met een schone lei een ultieme poging te doen om met de secretaris en het Secretariaat samen te werken. 

De Algemene Rekenkamer heeft haar medewerking hiervoor toegezegd. De tegenstrijdige zienswijzen van de 

Algemene Rekenkamer en haar secretaris en Secretariaat blijven echter actueel en vragen om een duurzame 

oplossing219. Deze situatie speelde ook door in het daaropvolgend jaar220.  

                                                           
210 Idem, p. 55 
211 ARA: Jaarverslag 2000-2004, d.d. 14 september 2005, p. 39 t/m 44 
212 Idem, p. 48 t/m 51 
213 Idem, p. 52 t/m 72 
214 Idem, p. 72 t/m 82 
215 Idem, p. 82 t/m 95 
216 Idem, p. 99 t/m 104 
217 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 2005-2007, d.d. 6 juli 2012, p. 7 
218 Idem, p. 17, 18, 19 
219 ARA: Jaarverslag 2013, p. 12 
220 ARA: Jaarverslag 2014, p. 11 
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De sterke indruk bestaat dat de onafhankelijke positie van de ARA hierbij in het geding was ten voordele van 

de regering. Deze positie was reeds in het geding door haar sterke afhankelijkheid van de overheid 

aangaande haar personeelsbezetting:  

“Wij hebben al jaren te kampen met een gebrek aan personeel. Tot heden is er weinig verandering 

opgetreden in de invulling van de vacatures bij het Secretariaat. De stand van zaken in 2014 ten opzichte van 

2013 is onveranderd. De sterke afhankelijkheid van de minister van Algemene Zaken bij aanname van 

personeel, alsook de lange doorlooptijd van sollicitatie naar benoeming, blijft een struikelblok voor de werving 

van kwalitatief personeel. De Algemene Rekenkamer beschouwt het voorgaande als een knelpunt bij de 

versterking van haar autonome positie221. Niet voor niets stelt de ARA in haar daaropvolgend Jaarverslag dat: 

“De Algemene Rekenkamer zal volhouden op het standpunt, autonoom te moeten kunnen handelen bij de 

werving van haar personeel”222. 

 

Daartegenover staat dat gedurende het dienstjaar 2015 de heersende onenigheid tussen de Algemene 

Rekenkamer en haar Secretariaat aanzienlijk is verbeterd223. Toch staat de ARA nog steeds voor de nodige 

uitdagingen voor wat betreft haar functioneren: “Wil de Algemene Rekenkamer toewerken naar een meer 

effectief en efficiënt instituut dan zou zij over een eigen personeelswerving en begrotingsuitvoering moeten 

beschikken.  Ook is de bestaande wetgeving voor de Algemene Rekenkamer toe aan grondige 

vernieuwing”224. 

 

H. Jaarrekening 2008-2010 (d.d. 31 augustus 2012) 

Gezien de geplande activiteiten voor de controleorganen in de praktijk niet haalbaar bleken is besloten om de 

jaarrekeningen door middel van specifieke werkzaamheden te beoordelen. De CAD en de Algemene 

Rekenkamer hebben beide daarom alleen één van de drie kwaliteitseisen getoetst225. Ook nu concludeert de 

ARA dat de jaarrekeningen intern consistent zijn en dat de opgenomen begrotingscijfers in de jaarrekeningen 

ook aansluiten met de goedgekeurde begrotingen. De jaarrekeningen sluiten volgens de ARA in voldoende 

mate aan op de financiële administratie van het Land226. 

 

 

I. Jaarrekening 2011 (d.d. 31 augustus 2012) 

De ARA begint haar rapport in jubelstemming: “Het jaar 2012 is een bijzonder jaar voor het openbaar bestuur 

van het land Aruba (Land). Alle jaarrekeningen van het Eilandgebied Aruba over de periode 1961 tot en met 

1985 en van het Land over de periode 1986 tot en met 2010 worden voor het eerst aangeboden aan de 

Staten. Daarnaast wordt de jaarrekening 2011 conform de wet tijdig aan de Staten aangeboden. Hiermee 

wordt een grote stap gezet op weg naar een betere verantwoording van overheidsprestaties en de daarmee 

gemoeide middelen, een essentieel onderdeel van behoorlijk bestuur. Dit moment markeert tegelijkertijd een 

nieuwe start voor het financieel beheer van het Land. Een start waarbij achterstanden tot het verleden 

moeten gaan horen en het financieel beheer stap voor stap beter moet gaan worden”. 

Tevens geeft de ARA een terugblik op 25 jaar onderzoek: “De afgelopen 25 jaar hebben de Centrale 

Accountantsdienst (CAD) en de Algemene Rekenkamer op detailniveau gerapporteerd over de tekortkomingen 

in het financieel beheer. Wij hebben al deze rapporten geanalyseerd en hebben de  structurele 

tekortkomingen in kaart gebracht (zie tabel 2)”227.  

Tabel 2: Structurele tekortkomingen in het financieel beheer gedurende 25 jaar 

Categorie/tekortkoming  
 

Conclusie  
 

Wet- en regelgeving  
 

Veel wet- en regelgeving is ontoereikend, verouderd, onduidelijk of 
ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat de normen waaraan het financieel 
beheer aan moet voldoen niet actueel en niet eenduidig zijn.  

Interne beheersing financiële 
processen  
 

De interne beheersing voldoet veelal niet: procedures zijn niet 
vastgelegd, zijn niet actueel of worden niet nageleefd. Dit vormt een 
obstakel voor het goed functioneren van de overheid. Ook bestaat er 
hierdoor een grotere kans op zwaarwegende risico’s als fraude.  

                                                           
221 Idem, p. 9 
222 ARA: Jaarverslag 2015, p. 9 
223 Idem, p. 11 
224 Idem, p. 12 
225 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 2008-2010, d.d. 16 augustus 2012, p. 10 
226 Idem, p. 12 
227 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van de Algemene Dienst van het land Aruba over het 

dienstjaar 2011, d.d. 16 augustus 2012, p. 6, 10 
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Financiële 
informatievoorziening  
 

De gebrekkige interne beheersing van de financiële processen leidt ertoe 
dat de financiële gegevens nog niet voldoende betrouwbaar zijn. Ook 
ontbreekt een goed managementinformatiesysteem. Hierdoor wordt het 
anticiperen op financiële tegenvallers bemoeilijkt wat kan resulteren in 
ongeautoriseerde begrotingsoverschrijdingen.  

Controle Door het ontbreken van vastgestelde waarderings- en 
inrichtingsvoorschriften is controle slechts in heel beperkte mate 
mogelijk. Hierdoor is de CAD niet in staat een controleverklaring af te 
geven bij de jaarrekeningen en kan de Algemene Rekenkamer slechts in 
beperkte mate (efficiënt) onderzoek doen naar de jaarrekening. 

Budgetrecht van de Staten  
 

Het budgetrecht van de Staten wordt aangetast. Dit komt vooral door 
tekortkomingen die met de kwaliteit van de begroting en het 
begrotingsproces samenhangen.  

 

De ARA constateert dat er enkele belangrijke positieve ontwikkelingen te zien zijn op het gebied van de 

verbetering van het financieel beheer. Zo is het positief dat er een verbeteringstraject is ingezet op basis van 

een samenwerkingsverband tussen de regering, de Staten en de Algemene Rekenkamer. De ARA is verheugd 

dat alle achterstanden in de opstelling en de beoordeling van de jaarrekeningen zijn ingehaald. Daarnaast zijn 

er nog andere ontwikkelingen gaande die zich grotendeels richten op het verbeteren van de door de CAD en 

de Algemene Rekenkamer gesignaleerde structurele tekortkomingen. Het merendeel van deze 

ontwikkelingen bevindt zich echter nog in de beginfase.  

Voor de ARA is er sprake van een opgaande lijn: “Wij zijn verheugd dat er over de hele linie een groeiend besef 

is van het belang van een goede verantwoording van de begrotingsuitvoering. Het afsluiten van 50 jaar aan 

jaarrekeningen zien wij als een belangrijke stap. Maar ook als een eerste stap. Nu is het moment aangebroken 

om vanaf dit punt verder te bouwen, om het financieel beheer naar een hoger niveau te tillen en om van 

goede verantwoording een vanzelfsprekendheid te maken”228. 

 

Toch is de ARA niet onverdeeld positief: “Over de jaarrekening 2011 concluderen wij dat deze in voldoende 

mate aansluit met de financiële administratie van het Land, waaronder ook inbegrepen de (voorlopige) cijfers 

van de gelieerde partijen. Wij hebben niet vastgesteld of de in de financiële administratie opgenomen cijfers 

juist, volledig en/of rechtmatig zijn. Dit is ook niet door de CAD gedaan. Het gevolg hiervan is dat door beide 

controleorganen geen zekerheid kan worden verschaft over de getrouwheid van de jaarrekening. Ook 

concluderen wij dat de realisatie van zowel de kosten als van de middelen in totaliteit lager uitvallen dan 

begroot, en dat de overschrijdingen op het niveau van budgethouder/hoofdkostensoort niet zijn  

geautoriseerd door de Staten. Hierdoor hebben de Staten hun budgetrecht niet volledig kunnen uitoefenen. 

Wij maken ons zorgen over de uitholling van het budgetrecht van de Staten”229. 

 

De ARA heeft in 2011 ook onderzoek gedaan naar de verantwoording en controle van organisaties die geld 

ontvangen van het Land. Haar bevindingen zijn neergelegd in het rapport ‘Publieke sector in beeld’. Dit 

rapport geeft een uitstekend overzicht van alle publiekrechtelijke rechtspersonen die (hun) middelen 

ontvangen van de overheid, wat het financieel belang is van de geïnventariseerde organisaties, hun doel, 

werkwijze, enz., alsmede de bevoegdheden en toezicht van de verantwoordelijke ministers. De ARA 

concludeert o.m. dat de controle van subsidiegelden niet wettelijk is geregeld en er dus geen verplichting 

bestaat tot de controle van jaarrekeningen van stichtingen op basis waarvan de subsidiegelden worden 

vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden van de ministers v.w.b. het toezicht op de taakuitvoering 

door diensten. Maar ook hier wordt alles in zeer algemene bewoordingen gesteld en wordt er geen inzicht 

gegeven in concrete tekortkomingen en gevolgen daarvan. 

 

 

J. Jaarrekening 2012 (d.d. 28 april 2014) 

Ondanks de inhaalslag in de oplevering van achterstallige jaarrekening van het land Aruba (Land) tot en met 

2011, is de jaarrekening 2012 van het Land, ondanks de aanzienlijke actualisatieslag, wederom niet binnen de 

wettelijk gestelde termijn aan de Staten van Aruba (Staten) aangeboden. Naast het voldoen aan haar 

wettelijke verplichting, wenst de Algemene Rekenkamer met dit rapport daarom het belang benadrukken van 

een tijdige en deugdelijke financiële verantwoording van de regering over de uitvoering van de begroting, 

opdat de Staten haar taak optimaal kan uitoefenen.  

  

Structurele tekortkomingen in het financieel administratief systeem van het Land, een gebrekkige 

informatievoorziening en onvolkomen interne controles hebben tot gevolg dat er weer een jaarrekening 

wordt samengesteld, waaraan geen zekerheid kan worden ontleend over de juist- en volledigheid van de 

onderliggende cijfers. De Algemene Rekenkamer heeft zich daardoor in haar werkzaamheden moeten 
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229 Idem, p. 7 
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beperken tot een minimum, zoals vooraf is aangekondigd. Deze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit 

het maken van aansluitingen en afstemmingen van de jaarrekening met de financiële administratie, het 

analyseren van de begrotingsrealisatie alsook het evalueren van de kwaliteit van de jaarrekening ten opzichte 

van het voorgaande jaar.    

 

Voor wat de aansluitingswerkzaamheden van de jaarrekening betreft, constateert de ARA dat de jaarrekening 

intern consistent is; dat wil zeggen dat de onderlinge jaarrekeningonderdelen, zoals de balans, de 

exploitatierekening, de toelichting en dergelijke, op elkaar aansluiten. Dit betekent ook dat de in de 

jaarrekening gepresenteerde totalen, rekenkundig juist zijn. 

 

Hoewel de jaarrekening 2012, qua presentatie en toelichting, een lichte verbetering vertoont ten opzichte 

van de jaarrekening 2011, voldoet deze nog niet aan de eisen om onderworpen te worden aan een 

accountantscontrole230. 

 

Opvallend in dit rapport zijn de overzichten van de kostenoverschrijdingen en de middelenonderschrijdingen: 

Tabel 3: 10 grootste overschrijdingen in de kosten   

# Budgethouder/ Hoofdkostensoort Begroot 
Afl. 

Werkelijk 
Afl. 

Overschrijding 
Afl. 

In % t.o.v. 
de begroting 

1 Overig Volksgezondheid & Sport /  
Goederen en diensten  

13.349.300 17.814.565 4.465.265 33  
 

2 Financierings- & algemene dekkings-
middelen / Goederen en diensten  

1.567.600 5.034.618 3.467.018 221 

3 Overig Volksgezondheid & Sport / 
Bijdragen & afschrijvingen 

115.556.400 118.849.493 3.293.093 3 

4 Infrastructuur /  Overdrachten 
binnenland 

6.731.000 9.536.608 2.805.608 42 

5 Bijzonder basisonderwijs / Subsidies 38.178.300 40.339.029 2.160.729 6 

6 Openbare Werken / Bijdragen & 
afschrijvingen 

54.934.400 57.015.388 2.080.988 4 

7 Financierings- & algemene 
dekkingsmiddelen /  Rente LV & VV 

150.271.200 152.240.143 1.968.943 1 

8 Overig Infrastructuur, Integratie & 
Milieu / Bijdragen & afschrijvingen 

153.700 1.891.844 1.738.144 1131 

9 Directie Onderwijs / Goederen en 
diensten 

4.354.600 5.938.074 1.583.474 36 

10 Belastingen en I&A / Bijdragen & 
afschrijvingen 

658.200 2.190.825 1.532.625 233 

Bron: jaarrekening 2012 

De ARA tekent hierbij aan dat deze overschrijdingen zich hebben voorgedaan ondanks de voorgestelde 

begrotingswijziging, die eind december 2012 door de Staten is goedgekeurd. Dit gebeurde ook in het 

voorgaande jaar ondanks het feit dat aan het eind van het jaar een suppletoire begroting werd doorgevoerd. 

Opvallend is dat niet alle overschrijdingen worden toegelicht. Waar wel toelichting wordt gegeven, is er vaak 

geen inzicht in de oorzaak van de overschrijding. Omdat het gaat om onrechtmatige kosten, zijn juist deze 

toelichtingen met hierbij de verantwoording van de desbetreffende minister, van groot belang231. 

 

De ARA heeft ook de begrotingsrealisatie op totaalniveau geanalyseerd. De analyse op totaal niveau is van 

belang, omdat het exploitatiesaldo van het Land op dit niveau wordt bepaald. In tabel 4 wordt de realisatie 

op totaalniveau weergegeven.   

 

Tabel 4: Exploitatiesaldo Algemene  Dienst  

Algemene dienst BEGROTING 
2012 

JAARREKENING 
2012 

Verschil t.o.v. de 
begroting 

JAARREKENING 
2011 

Totale kosten 1.351.428.300 1,348.254.561 3.173.739 1.273.180.875  

Totale middelen 1.109.180.800 1.041.912.752 -67.268.048 999.189.588  

Exploitatiesaldo -242.247.500 -306.341.809 -64.094.309   -273.991.287 

Bron: jaarrekening 2012 

 

Op totaalniveau is een onderschrijding in zowel de totale kosten als de totale middelen te zien. Omdat de 

realisatie van de middelen Afl. 67 miljoen achterblijft bij hetgeen is begroot, is het exploitatietekort AWG. 64 

                                                           
230 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2012, d.d. 28 april 
2014, p. 6, 7 
231 Idem, p. 15, 16 
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miljoen groter dan in de begroting is voorzien. Vergeleken met het voorgaande jaar, is het exploitatietekort 

met Afl. 32 miljoen gestegen. 

 

Hoewel de jaarrekening 2012 qua presentatie en toelichting een lichte verbetering ten opzichte van de 

jaarrekening 2011 toont, voldoet deze nog niet aan de eisen om aan een accountantscontrole te worden 

onderworpen. Het is te betreuren dat de jaarrekening 2012 niet conform de wettelijke termijn aan (de 

Algemene Rekenkamer en) de Staten is aangeboden.  

 

In haar hoofdconclusie stelt de ARA: “Door middel van de grote inhaalslag in het opleveren van de 

achterstallige jaarrekeningen van het Land, met hierbij de tijdige oplevering van de jaarrekening 2011, is een 

grote stap voorwaarts gezet. Het terugvallen in achterstanden in de verantwoording, is voor de Algemene 

Rekenkamer niet aanvaardbaar. Het niet kunnen presenteren van een tijdige jaarrekening door de regering, 

dat het product is van een goed opgezet financieel (controle)systeem, heeft negatieve gevolgen voor de 

controletaak van de Staten en betekent een aantasting van het budgetrecht. De Algemene Rekenkamer uit 

wederom haar zorgen over de uitholling van het budgetrecht van de Staten”. 

 

En verder: “Het ontbreken van een kwalitatief goede en tijdige jaarrekening wordt onder meer veroorzaakt 

door de tekortkomingen in het financieel beheer. Wij hebben reeds in onze eerdere rapporten aangedrongen 

op het in orde brengen van het financieel beheer door middel van een gestructureerde aanpak”232. 

 

 

K. Jaarrekening 2013 (d.d. 15 september 2014) 

De ARA begint haar samenvatting met een diepe verzuchting: “Sinds het ontstaan van het land Aruba (het 

Land) in 1986, kunnen wij niet spreken van deugdelijk functionerend financieel beheer als basis voor een 

optimale beheersing van de overheidsuitgaven. De gevolgen van een ondermaats financieel beheer zijn 

zichtbaar in vrijwel alle facetten van de overheidsfinanciën. Over de tekortkomingen in het financieel beheer 

en de ernstige gevolgen daarvan is door de Algemene Rekenkamer veelvuldig gerapporteerd”.  

  

De Algemene Rekenkamer betreurt het feit dat het de regering niet is gelukt om het financieel beheer van 

het Land op orde te krijgen. Ook in 2010 is er wederom commitment getoond door zowel de regering als de 

Staten, om de ernstige tekortkomingen in het financieel beheer aan te pakken middels het opstarten van het  

Project Verbetering financieel beheer Land Aruba (Project Verbetering financieel beheer). De behaalde 

resultaten zijn echter beperkt gebleven tot het wegwerken van achterstanden in de oplevering en 

behandeling van ’s Lands jaarrekeningen tot en met 2010 én de aanbieding van de jaarrekening over 2011 

binnen de wettelijk gestelde termijn. Een structurele en planmatige aanpak ter opheffing van de 

tekortkomingen in het financieel beheer is echter niet van de grond gekomen. 

 

De ARA wenst nogmaals het belang te benadrukken van een deugdelijk financieel beheer. Dit is een absolute 

voorwaarde voor het optimaal kunnen uitoefenen van de taken van de regering en het vervullen van de 

toezichthoudende rol van de Staten. De structurele tekortkomingen in de financiële beheersing van het Land, 

alsook de informatievoorziening en interne controle, hebben echter tot gevolg dat de jaarrekening 2013 geen 

redelijke mate van zekerheid verschaft over de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde financiële 

informatie.233. 

 

Voor wat de verdere verbetering van het financieel beheer betreft, constateert de ARA dat het project 

Verbetering financieel beheer in een aanzienlijk deel van 2013 en 2014 nagenoeg stil is komen te liggen. De 

prioriteit werd gegeven aan het opleveren van de vertraagde jaarrekening 2012, de vertraagde begroting 

voor 2014 en het aanbieden van de jaarrekening 2013 binnen de wettelijke termijn. De marginale 

verbeteringen in het financieel beheer die wel hebben plaatsgevonden, vormden geen onderdeel van een 

integrale aanpak. Na het wegwerken van de achterstallige jaarrekeningen, is dit project nagenoeg stil komen 

te liggen.  De ARA merkt op dat bij kardinale diensten zoals de Directie Financiën nog geen adequate 

gekwalificeerde bezetting bestaat om de tijdige oplevering te garanderen en de verdere verbeteringen in het 

financieel beheer aan te pakken. Het voorgaande getuigt van een ongestructureerde aanpak om 

verbeteringen te bewerkstelligen, zonder dat hierbij bestuurlijke en ambtelijke afstemming heeft 

plaatsgevonden. Ook kenmerkend is het ontbreken van een mechanisme om de voortgang van de 

ontwikkelingen te monitoren, te sturen en te beheersen. De minister van Financiën heeft aan de herziening 

van de CV 1989 de hoogste prioriteit toegekend, hetgeen zich echter niet heeft vertaald in een of meer 

wetsontwerpen.  De opgelopen vertraging in de herziening van de CV 1989 is van invloed op het verbeteren 

van het financieel beheer van het Land als geheel234. 

 

                                                           
232 Idem, p. 20 
233 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2013, d.d. 26 
augustus, 2014, p. 7 
234 Idem, p. 14 
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Het ontbreken van deugdelijk financieel beheer en het uitblijven van toezicht vertaalt zich in verstrekkende 

gevolgen voor ’s Lands financiën. Zo verloopt de begrotingscyclus niet optimaal. Begrotingen en 

jaarrekeningen worden structureel te laat ingediend en goedgekeurd, waardoor de ministers aan de ene kant 

worden belemmerd in de uitvoering van hun beleid, en de Staten aan de andere kant de mogelijkheid wordt 

ontnomen om haar toezichthoudende taak uit te voeren. Bovendien is de jaarrekening van het Land, die als 

input dient voor de begrotingsbehandeling, niet controleerbaar. Daarnaast zijn er structurele 

begrotingsoverschrijdingen en -onderschrijdingen te constateren die gevolgen hebben voor de financiële 

resultaten.  

Wettelijke bepalingen, die de Staten in staat stellen dreigende begrotingsoverschrijdingen te beoordelen en 

hier inspraak over te hebben, worden niet nageleefd. De begrotingsoverschrijdingen zijn in beginsel 

onrechtmatig. De ARA constateert dat overschrijdingen op de begroting in onvoldoende mate in de 

jaarrekening worden toegelicht. Begrotingsoverschrijdingen doen zich voor ondanks het feit dat er aan het 

eind van het boekjaar een suppletoire begroting door de Staten wordt goedgekeurd. Het achteraf wijzigen 

van de begroting, om kostenoverschrijdingen op te vangen, doet inbreuk op het budgetrecht van de Staten. 

Ook het uitblijven van begrote inkomsten baart zorgen, zeker als er ook sprake is van stijgende kosten. De 

ARA merkt op dat de realisatie van middelen uitblijft ten opzichte van de begroting. Net zoals dit bij de kosten 

het geval is, worden begrotingonderschrijdingen ontoereikend toegelicht. Het afleggen van verantwoording 

over de gemaakte kosten en realisatie van middelen is van belang gezien dit bepalend is voor het 

exploitatiesaldo, welke door de Staten dient te worden vastgesteld. Ook hier dient in de jaarrekening 

verantwoording over te worden afgelegd. De exploitatie- en financieringstekorten vertonen over het 

algemeen een stijgende ontwikkeling.  

De Algemene Rekenkamer constateert dat het de regering niet is gelukt om aan de zelf opgelegde 

financiële kaders te voldoen. Voor zowel het exploitatietekort als het financieringstekort wordt reeds bij 

het opstellen en wijzigen van de begroting, afgeweken van de gepresenteerde kaders. Indien de werkelijke 

cijfers worden afgezet tegen de financiële kaders, is de afwijking nog groter.  

 

Voor wat de aansluitingswerkzaamheden van de jaarrekening betreft, is de jaarrekening 2013 intern 

consistent en rekenkundig juist. De jaarrekening sluit op de onderdelen balans, exploitatierekening en de 

staat van investeringen aan op de financiële administratie.  Maar de jaarrekening 2013 voldoet, drie jaar na 

dato, nog niet aan de in 2010 opgestelde minimale kwaliteitseisen die het mogelijk maken, dat de 

jaarrekening van het Land op termijn een controleerbaar geheel wordt.  

 

De jaarrekening 2013 is in kwalitatief opzicht onveranderd gebleven ten opzichte van de jaarrekening 2012. 

De in de jaarrekening opgenomen informatie voorziet in onvoldoende mate in de informatiebehoefte van de 

lezer, met name in die van de Staten 235.   

 

De ARA spreekt haar teleurstelling er over uit dat zij door de jaren heen voortdurend heeft aanbevolen om 

met een structurele en integrale aanpak voor de verbetering van het financiële beheer te komen, bestaande 

uit concrete en meetbare doelen met duidelijke mijlpalen, teneinde de tekortkomingen op te heffen. 

Daarnaast diende commitment op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau gecreëerd en gehandhaafd te 

worden, om de realisatie van de verbeteringen te bewerkstelligen. De commitment die bij het tekenen van 

het memorandum werd aangegaan, blijkt uit de vervolgonderzoeken van de ARA niet te zijn uitgedragen.  De 

ARA heeft daarnaast als overweging meegegeven om een trekker aan te wijzen die het project Verbetering 

financieel beheer zou coördineren, monitoren en bijsturen én die over de voortgang, aan de minister van 

Financiën en/of de Staten zou rapporteren236.   

De ARA constateert ook dat het financieel kader jaarlijks, met uitzondering van 2011, bij de vaststelling van 

de begroting van elk van de jaren is bijgesteld. In 2013 is het werkelijke financieringstekort Afl. 344 miljoen. 

Dit is Afl. 169 miljoen hoger dan het tekort van Afl. 175 miljoen volgens het financieel kader. Het werkelijke 

financieringstekort over 2013 vertoont een daling van Afl. 31 miljoen ten opzichte van 2012. Zodoende is het 

werkelijk financieringstekort in 2013, ten opzichte van het jaar 2010, gedaald met Afl. 63 miljoen oftewel een 

verlaging van 15%237. In de Memorie van Toelichting op de begroting 2013 presenteert de minister van 

Financiën een nieuw financieel kader. Het voornemen is om de kosten structureel te verlagen en een aantal 

inkomensverhogende maatregelen te treffen, waardoor het begroot financieringstekort wordt verlaagd tot 

Afl. 223 miljoen. Echter, door de wijziging van de begroting, wordt ook van het nieuw voorgestelde financieel 

kader afgeweken. Het begrote financieringstekort wordt namelijk Afl. 308 miljoen. Dit is AWG. 85 miljoen 

hoger dan het geprojecteerd bedrag van Afl. 223 miljoen volgens het nieuwe financieel kader. Het werkelijk 

financieringssaldo ad Afl. 36 miljoen valt dan ook hoger uit dan in de begroting 2013 is voorzien238. 

                                                           
235 Idem, p. 8, 9, 14, 15, 16 
236 Idem, p. 14 
237 Idem, p. 28 
238 Idem, p. 30 
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Voor wat betreft het behalen van het beoogde BBP-percentage, wordt ook de 3%-tekortnorm voor 2013 niet 

gehaald. Het financieringstekort bedraagt namelijk 7,4% van het BBP in 2013239 (zie tabel 5): 

 Tabel 5: Financieel kader 2013 ten opzichte van het oorspronkelijk financieel kader240 

Financieringssaldo (Afl. in mln.) 2010 2011 2012 2013 

Oorspronkelijk Financieel kader 2010-2014   -375 -325 -250 -175 

BBP % 3,2% 6,1% 4,5% 3,0% 

Nieuw Financieel kader 2013   -407 -340 -271 -223 

BBP %  9,4% 7,3% 5,6% 4,5% 

Begroot, conform de begr. 2013, incl. suppl. begroting    -308 

BBP %     6,65% 

Werkelijk, conform jaarrekening 2013    -344 

BBP %     7,4% 

Bron: Begroting (Memorie van Toelichting) en jaarrekening Land over dienstjaren 2010 tot en met 2013 

In de begroting voor het dienstjaar 2014 heeft de regering wederom een nieuw financieel kader 

gepresenteerd. Dit nieuw financieel kader is gebaseerd op de door de regering samen met de fractie van de 

grootste partij in de Staten, in november 2013 getekend Balanced budget akkoord241. Dit akkoord houdt in 

dat de regering maatregelen zal treffen om duurzame openbare financiën te bewerkstelligen door onder 

andere het opnemen van een Balanced budget rule in de Staatsregeling van Aruba en het maken van 

specifieke begrotingsafspraken. Deze Balanced budget rule dient per 1 januari 2016 van kracht te zijn. 

Maar ook het opstellen van een realistische begroting kostte de regering de grootste moeite: 

Tabel 6: Begrote kosten 2013 ten opzichte van 2012242 

Kostensoort Begroting 
2012  
 

Begroting 
2013,exclusief 
suppletoire  

Stijging of 
daling(-) t.o.v. 
begroting 2012  

Begroting 
2013, inclusief 
suppletoire  

Stijging of 
daling (-) t.o.v. 
begroting 2012 

Personeel 346.653.000 339.123.400 -7.529.600 365.788.400 19.135.400  

Werkgeversbijdragen 120.001.700 125.341.600 5.339.900 132.137.200 12.135.500  

Goederen & diensten  202.120.800 178.634.800 -23.486.000 207.212.000 5.091.200  

Rente&koersverschil  150.271.200 164.720.900 14.449.700 165.220.900 14.949.700  

Subsidies&overdracht 318.286.700 321.241.700 2.955.000 338.008.200 19.721.500  

Verrek., bijdr.&afschr  214.094.900 204.700.400 -9.394.500 216.099.300 2.004.400  

Totaal 1.351.428.300 1.333.762.800 -17.665.500 1.424.466.000 73.037.700  

Bron: Begroting en jaarrekening Land over de jaren 2012 en 2013.  

Toelichting: uit het overzicht blijkt dat de werkelijke kosten ook nog eens hoger zijn dan de begrote kosten en 

deze, met totaal Afl. 42,8 miljoen overschrijden. De totale gerealiseerde kosten over 2013 bedragen namelijk 

Afl. 1.467.311.208. Het door de regering genoemde voornemen om de kosten in 2013 te verlagen, is dus niet 

volbracht. Dit ondanks het feit dat de Staten middels de motie van 24 mei 2010 bij de regering heeft 

aangedrongen, om zich onder alle omstandigheden, aan het financieel kader te houden en de nadruk te 

leggen op de vermindering van de kosten. 

Daarnaast heeft de ARA geconstateerd, dat er in de jaarrekening 2013 nagenoeg geen beleidsinformatie 

wordt gepresenteerd. Een toelichting bij elk ministerie van de gerealiseerde doelstellingen met de hieraan 

gerelateerde presentatie van de gerealiseerde cijfers, ontbreekt. 

De ARA concludeert haar rapport met de verzuchting dat zij over de jaren heen consistent gerapporteerd 

heeft over structurele tekortkomingen in het financieel beheer van het Land en erop heeft aangedrongen om 

deze tekortkomingen aan te pakken. Terugkijkend is het voor de ARA duidelijk dat het, ondanks het vele 

aandringen, de regering niet gelukt is een structurele aanpak te bewerkstelligen om de ernstige 

tekortkomingen in het financieel beheer daadwerkelijk op te lossen. Zo is het meer regel dan uitzondering dat 

begrotingen worden overschreden. Daarnaast resulteren toenemende kosten met hierbij tegenvallende 

inkomsten in een groeiend exploitatietekort. Door de regering gepresenteerde financiële kaders worden niet 

gerealiseerd. Ook is het zorgelijk dat zowel begrotingen als jaarrekeningen structureel te laat worden 

opgeleverd; van een effectieve begrotingscyclus is tot nu toe geen sprake. Daarnaast heeft gebrekkige 

informatievoorziening gevolgen voor de optimale sturing van ministers en is dit ook van invloed op de 

taakuitoefening van de Staten. Zij roept de Staten daarom op om bij het niet voldoen door de regering, de 

nodige maatregelen te treffen ter bescherming van haar controlerende taak. De Staten dient haar 

staatsrechtelijke plicht als hoogste autoriteit ten volle uit te voeren, met gebruikmaking van de sancties en 

                                                           
239 Idem, p. 29 
240 Idem, p. 30 
241 Balanced budget akkoord; Protocol inzake het begrotingsbeleid 2013-2017 van het Kabinet Mike Eman II d.d. 5 
november 2013 
242 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2013, d.d. 26 
augustus, 2014, p. 31 
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middelen die zij tot haar beschikking heeft. Door de vele tekortkomingen  maakt de ARA zich dan ook 

zorgen over de financiële situatie van het Land243. 

Tot nu toe voldeed geen enkele jaarrekening van het Land aan de eisen om aan een accountantscontrole 

onderworpen te worden. De ARA concludeert dat ook de jaarrekening 2013, nog geen goede basis biedt voor 

het afleggen van verantwoording. Bij de start van het ‘project Verbetering financieel beheer’ in 2010, zijn 

minimale kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de jaarrekening zou moeten voldoen om op termijn 

onderworpen te kunnen worden aan een accountantscontrole. Volgens de ARA voldoet de jaarrekening 2013 

ook niet aan deze in 2010 geformuleerde minimale kwaliteitseisen244.  

 

K- Jaarrekening 2014 (d.d. 16 september 2015) 

Door de nog bestaande tekortkomingen in de financiële beheersing en informatievoorziening en het 

ontbreken van toereikende wet- en regelgeving, heeft de Algemene Rekenkamer geen onderzoek verricht 

naar de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2014. Gezien de ontoereikende regelgeving voor wat de 

jaarrekening betreft, zijn in het jaar 2010 minimale kwaliteitseisen geformuleerd, waaraan de jaarrekening 

van het Land dient te voldoen in afwachting van een wijziging van de comptabele wetgeving. Deze wijziging 

heeft tot op heden, na 5 jaar nog niet plaatsgevonden, waardoor de ARA de minimale kwaliteitseisen als 

norm heeft aangehouden. Bij het onderzoek naar de jaarrekening 2014 werd wederom niet aan de minimale 

kwaliteitseisen voldaan245. 

 

Zoals gewoonlijk is er, ondanks alle voornemens voor kostenverlaging, weer sprake van flinke 

overschrijdingen in de kosten per ministerie. Hierbij presenteren we slechts het totaalniveau, omdat het 

exploitatiesaldo van het Land op dit niveau wordt bepaald: 

 

Tabel 7: Exploitatiesaldo  

Algemene Dienst Begroting 
2014 

Jaarrekening 
2014 

Verschil t.o.v. de 
begroting 

Jaarrekening 
2013 

Totale kosten 1.410.804.900 1.427.736.903 -16.932.003 1.467.311.208  

Totale middelen 1.142.050.100 1.143.980.391 1.930.291 1.130.047.191  

Exploitatiesaldo -268.754.800 -283.756.512 -15.001.712 -337.264.017 

 

Toelichting: In tabel 7 wordt de realisatie in de kosten en middelen op totaalniveau gepresenteerd. Gezien de 

overschrijdingen in de kosten en de geringe meevallende realisatie in de middelen, is het exploitatietekort 

ruim Afl. 15 miljoen groter dan voorzien in de begroting. Vergeleken met het jaar 2013, is er sprake van een 

verlaging van het exploitatietekort van circa Afl. 53,5 miljoen. Hoewel het exploitatiesaldo in 2014 is gedaald, 

is de schuldpositie van het Land verslechterd. Het financieringstekort is in 2014 wederom gestegen, 

voornamelijk als gevolg van de hervorming van ambtenarenpensioenen. Door deze hervormingen zijn de 

personeelskosten verlaagd, maar heeft het Land een eenmalige kapitaaloverdracht gedaan aan het 

pensioenfonds. Behalve de kostenverlaging naar aanleiding van de hervorming valt uit de realisatiecijfers 

geen kostenbeheersing te bemerken. De daadwerkelijke beheersing van kosten is over het algemeen 

noodzakelijk om de schuld van het Land te doen terugdringen en de meerjarige doelstellingen te bereiken.246. 

 

In het BBA heeft de regering een begrotingsnorm vastgelegd die zal gelden voor de komende vier jaren. 

Conform de gemaakte afspraken zal voor het Land als geheel, een uitgavenplafond gelden van Afl. 1.350 

miljoen per jaar. Voor de inkomsten zal een inkomstenkader gelden van minimaal Afl. 1.150 miljoen per jaar, 

welke de nominale groei van de economie zal volgen. Er wordt een strikte scheiding gehanteerd tussen 

inkomsten en uitgaven. Dit houdt in dat een meevaller in de inkomsten niet kan worden gebruikt voor extra 

uitgaven. Andersom dienen lager dan verwachte inkomsten ook niet direct gecompenseerd te worden met 

                                                           
243 Idem, p. 38, 39 
244 Idem, p. 40 
245 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2014, d.d. 31 
augustus 2015, p. 12, 13, 14 
246 Idem, p. 19, 20 

Het exploitatietekort is het verschil tussen de totale middelen en de totale kosten. De overheidsschuld 

ontstaat bij het financieren van tekorten van het Land. De overheidsschuld groeit, als door de overheid 

over de jaren heen meer wordt uitgegeven dan wordt ontvangen. Het exploitatietekort van het lopend 

boekjaar is hierbij van belang, omdat dit tekort bepaalt in welke mate de financiële positie van het 

Land jaarlijks wordt beïnvloed. Dit bedrag dient namelijk tezamen met het tekort op de kapitaaldienst  

extra te worden geleend. De kapitaaldienst bestaat uit investeringen, kapitaaluitgaven (uitgaven 

gerelateerd aan vaste activa) en de financieringsmiddelen van het Land. 
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lagere uitgaven. Daarnaast dienen tegenvallers aan de uitgavenkant, binnen het uitgavenplafond 

gecompenseerd te worden. Incidentele of tijdelijke meevallers aan de uitgavenkant kunnen niet worden 

gebruikt voor structurele uitgaven. 

 

De begroting 2014 is voor zowel de inkomsten als uitgaven binnen het aangepaste financieel kader gebleven. 

Alhoewel dit het geval is, merkt de ARA op dat dit aangepaste meerjarig financieel kader voor 2014, niet 

voldoet aan de begrotingsnorm conform het BBA. De gepresenteerde inkomsten voor 2014 zijn namelijk Afl. 

17 miljoen lager dan het minimale inkomstenkader en de gepresenteerde uitgaven zijn Afl. 213 miljoen hoger 

dan het uitgavenplafond. De hogere uitgaven worden onder meer veroorzaakt door de eenmalige overdracht 

aan het Algemene Pensioenfonds Aruba (APFA) van Afl. 178,7 miljoen.  

  

Ook de in 2014 begrote inkomsten en uitgaven voldoen niet aan de afgesproken begrotingsnorm. De begrote 

inkomsten zijn namelijk Afl. 8 miljoen lager dan het inkomstenkader en de begrote uitgaven zijn Afl. 208 

miljoen hoger dan het kostenplafond. Dit komt door de doorgevoerde wijzigingen in de begroting naar 

aanleiding van de aanbevelingen van het CFT247.   

 

Gezien de plannen van de regering om begrotingsregels op te nemen in de Staatsregeling van Aruba, is 

besloten om een onafhankelijke Fiscal Council op te richten, die uiterlijk in 2016 operationeel dient te zijn. De 

Fiscal Council zal moeten toezien op de naleving van de begrotingsregels en adviezen uit moeten brengen aan 

de regering over concepten van ontwerp-landsverordeningen tot vaststelling van de begrotingen van het 

Land, de wijzigingen hierop en daarmee samenhangende aangelegenheden.  

 

Afgesproken werd dat vooruitlopend op de operationalisering van de Fiscal Council, de ramingen in de 

conceptbegroting 2015, van een deskundigenbericht van het CFT worden voorzien, alvorens deze aan de 

Raad van Advies worden voorgelegd. De afspraken over het toezicht in de voorbereidingsfase zijn middels het 

akkoord van 2 mei 2015 tussen de landen Aruba en Nederland, verscherpt. De landen zijn overeengekomen 

dat een College Aruba financieel toezicht (CAft) wordt ingesteld ter uitvoering van onafhankelijk toezicht bij 

de totstandkoming en uitvoering van de begrotingen van het Land en daarmee samenhangende 

aangelegenheden. De instelling van dit college heeft ten tijde van dit onderzoek, vooralsnog niet 

plaatsgevonden248. 

 

Hoewel er bij diverse diensten ressorterend onder de minister van Financiën acties zijn ondernomen die het 

financieel beheer raken, zijn er in het afgelopen jaar geen toetsbare verbeteringen in het financieel beheer 

teweeg gebracht. Zo zijn er geen wetsproducten opgeleverd voor wat betreft de voorgestelde wijzigingen van 

de comptabele wetgeving. Hoewel in dit kader diverse commissies in het leven zijn geroepen, heeft dit nog 

niet geleid tot een afgerond product. Een ander voorbeeld is het subsidieproces. Alhoewel er diverse 

onderzoeken zijn verricht en adviezen zijn opgeleverd, zijn nog geen concrete acties genomen die de 

knelpunten in dit proces oplossen249. 

 

Volgens de ARA stond het jaar 2014 in het licht van aanhoudende zorgen over de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën. De financiële situatie werd gekenmerkt door een groeiend cumulatief exploitatietekort 

en een stijgende overheidsschuld. De zorgen over de financiële situatie van het Land had mede een 

begrotingsimpasse tot gevolg, waardoor de begroting 2014 nagenoeg aan het eind van het jaar in werking 

is getreden.   

  

De zorgen over de financiële situatie hebben er toe geleid, dat de regering afspraken heeft gemaakt om de 

overheidsfinanciën te verduurzamen en op termijn begrotingsevenwicht te bereiken. Belangrijk is nu om het 

niet alleen bij afspraken te houden, maar om de gemaakte afspraken ook na te komen. Dus niet alleen maar 

woorden, maar ook daden. Aan de afgesproken begrotingsnormen wordt vooralsnog namelijk niet voldaan. 

Ook het gepresenteerde meerjarig financieel kader wordt eerst bijgesteld en daarna alsnog overschreden. Het 

is van essentieel belang om over te gaan tot een daadwerkelijke beheersing van de uitgaven, om de 

meerjarige doelstellingen te bereiken. De tussentijdse cijfers kunnen hierbij zowel de ministers als de Staten 

houvast bieden, zodat voorkomen wordt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Een voorwaarde 

hierbij is dat de tussentijdse cijfers tijdig beschikbaar zijn en dat de betrouwbaarheid van de cijfers wordt 

gewaarborgd. De verdere verbetering van het financieel beheer is dan ook een noodzaak250. 

 

 

L- Jaarrekening 2015 (d.d. 8 november 2016) 

In dit laatste rapport dat hier aan de orde komt concludeert de ARA dat er verbeteringen merkbaar zijn in de 

resultaten van het jaar 2015, maar zij merkt op dat de verbetering niet het gevolg is geweest van structurele 
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kostenbeheersing. Er zijn ook concrete stappen gezet in de verbetering van het financieel beheer. De zorgen 

rondom de financiële positie van het Land blijven echter bestaan. Op drie kernelementen voor de weg naar 

houdbare overheidsfinanciën is nog weinig resultaat zichtbaar, ondanks maatregelen die door de regering zijn 

genomen. Zo is er sprake van een omvangrijke schuld, waardoor ook de rentekosten een alsmaar stijgende 

lijn tonen. Ook is nog geen blijk van beheersing van de grootste kostenpost van het Land, namelijk de 

personeelskosten, gezien de effecten van genomen maatregelen nog niet tot uitdrukking komen in de cijfers. 

Volgens de ARA is er daarom nog een lange weg te gaan voordat daadwerkelijk gesproken kan worden van 

duurzame overheidsfinanciën251 

 

Ook dit jaar is het verrichten van een accountantscontrole nog niet aan de orde. Daarom kan dit rapport 

alleen verdiepend inzicht geven in de cijfers. Het uitgangspunt bij het onderzoek is voornamelijk het 

budgetrecht van de Staten van Aruba (Staten). Ook wenst de ARA de burger te informeren over zaken die 

hem aangaan252. 

 

Duurzaamheid van de overheidsfinanciën is een belangrijk thema dat sinds 2013 prominent op de agenda 

van de regering staat. Duurzaamheid van de overheidsfinanciën is belangrijk, omdat het Land (onder andere) 

in staat dient te zijn om mogelijke financiële tegenslagen op te kunnen vangen en hierbij aan de 

verplichtingen te blijven voldoen. Zij dient ervoor te zorgen, toekomstige generaties zo min mogelijk te 

belasten met de gevolgen van beleidskeuzes die hedendaags worden gemaakt. 

 

De regering geeft in de Landsbegroting 2015 een uiteenzetting weer, van beleidsvoornemens op het gebied 

van duurzame openbare financiën. Er wordt onder meer aangegeven, dat het BBA akkoord gehandhaafd zal 

worden. Dit betekent dat aan het uitgavenplafond van maximaal Afl. 1.350 miljoen en het inkomstenkader 

van minimaal Afl. 1.150 miljoen vastgehouden zal worden. Ter verdere operationalisering van het BBA en ter 

realisatie van duurzame openbare financiën, presenteert de regering voor 2015 de volgende doelstellingen:  

  

 Het terugbrengen van het financieringstekort  

De te bereiken kaders van het financieringstekort6 zijn wettelijk vastgelegd voor de jaren 2014 tot en 

met 2018. Voor 2015 geldt een tekortnorm van maximaal 3,7% ten opzichte van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) voor de collectieve sector.  

 Het jaarlijks terugbrengen van de rentelastnorm  

Het percentage van de rentelastnorm (de rentelasten als percentage van de ontvangsten van de 

collectieve sector) dient van 10% in 2014 teruggebracht te worden naar 5% in 2024.   

 Het terugbrengen van de personeelskosten  

De personeelskosten dienen te worden teruggebracht door onder andere voortzetting en 

intensivering van een strikt personeelsbeleid. Ook zullen hervormingen bij de Stichting Algemeen 

Pensioenfonds Aruba (APFA) en de voortzetting van de Vrijwillige Uitdiensttreding (VUT)-regeling 

moeten leiden tot de reductie van personeelskosten.  

 De verdere verzelfstandiging en privatisering van een aantal diensten  

Het te behalen doel is om de kosten van bedrijfsvoering van het overheidsapparaat jaarlijks met 1,5% 

te verminderen.  

 Het treffen van maatregelen inzake de sociale fondsen en volksverzekeringen  

Het betreft besparingen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Algemene 

Ziektekostenverzekering (AZV). Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor de 

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) geleidelijk verhoogd alsook de premieloongrens. In de 

Landsbegroting voor het dienstjaar 2015 wordt voor de AZV, naast de reeds ingevoerde 

bestemmingsbelasting AZV (BAZV) aangegeven, dat de regering de AZV-landsbijdrage zal 

plafonneren, waarbij het uitvoeringsorgaan de ontwikkeling van het exploitatiesaldo van de AZV zelf 

in handen zal nemen.  

 Het nemen van maatregelen inzake kapitaaluitgaven  

Het betreft de voornemens van de regering om een Aruba Investment Fund op te richten en een 

zogeheten Financial Transfer Levy te introduceren. Dit is voornamelijk gerelateerd aan de 

verplichtingen op het gebied van Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). De te nemen maatregelen 

inzake kapitaaluitgaven omvatten ook de problematiek rondom studieleningen. Voor dit onderdeel is 

aangegeven dat het beheer vanaf 2015 wordt verbeterd.   

 Het aanscherpen van het financieel beheer  

Het gaat volgens de regering om de versterking van het financieel beheer en de aanscherping van de 

financiële infrastructuur in 2015253. 

 

                                                           
251 ARA: Rapport onderzoek  jaarrekening land Aruba 2015, d.d. 1 november 2016, p. 5 
252 Idem, p. 7 
253 Idem, p. 8, 9 
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Het exploitatietekort (zie p. 51) 

Het exploitatietekort in 2013 is groter dan in het jaar 2012. Vanaf het jaar 2014 is er een verbetering 

zichtbaar. In het jaar 2015 bedraagt de verbetering ten opzichte van het jaar 2014, Afl. 120 miljoen. Deze 

verbetering van het exploitatietekort wordt veroorzaakt door een verlaging van de totale kosten met bijna 

Afl. 62,4 miljoen en een stijging van de middelen van circa Afl. 58 miljoen. Hoewel het tekort over het lopend 

boekjaar kleiner is dan het voorgaande jaar, neemt het saldo van de geaccumuleerde exploitatietekorten toe 

met circa Afl. 120 miljoen254. 

Nadat het geaccumuleerde exploitatietekort in 2014 een stijging heeft gekend van circa Afl. 447 miljoen ten 
opzichte van het jaar 2013, is de stijging in het huidig boekjaar beduidend minder. De toename van het 
geaccumuleerde exploitatietekort in 2015 is namelijk Afl. 109 miljoen. Het feit dat de geaccumuleerde 
exploitatietekorten, in vergelijking met de voorgaande jaren een kleinere toename kent, is echter geen blijk 
van een structureel verbeterde financiële positie in 2015. Een van de redenen voor de mindere toename is de 
schenking SVB boedelscheiding, waar een schuld aan de SVB van AWG 60,5 miljoen ten gunste van de 
geaccumuleerde exploitatietekorten is komen vrij te vallen255. 

 

De schuldgroei 

De structurele exploitatietekorten zorgen voor een stijgende lijn in het verloop van de totale schulden. De 

totale schuld bedraagt op 31 december 2015 Afl. 4.050 miljoen. Conform de berekeningswijze van het CBA, 

staat de schuldstand per einde van 2015 op Afl. 3.984 miljoen: dit houdt verband met het tijdstip van 

publicatie van de Statistical Digest door de CBA en de oplevering van de jaarrekening welke op een later 

tijdstip heeft plaatsgevonden. Onderstaande tabel laat zien dat de totale schuld in verhouding tot het BBP 

82,4% bedraagt. De verhouding van de schuld van het Land in relatie tot de totale populatie per eind 

december 2015, bedraagt Afl. 36.138 per inwoner (zie tabel 8)256.   

 

Tabel 8: Weergave schulden in verhouding tot BBP en bevolking eind 2015 

Bedragen in mln. Afl. 2015 Overheidsschuld Afl. 3.984 miljoen 

 
Schuld per inwoner Afl. 36.183 

Binnenlandse schulden   1.905,3 

Buitenlandse schulden 2.068,7 

Totale schuld 3.984,1 

BBP* 4.836 

In verhouding BBP (%) 82.4%  

Totale bevolking* 110.108  

Schuld per inwoner 36.183 

 * cijfers ontleend uit de Annual Statistical Digest 2015 van het CBA 

 

Stijgende rentekosten 

De stijgende schuldenlast zorgt ook voor een toename van de rentekosten. Die bedroeg in 2015 Afl. 200 

miljoen. Dat is Afl. 19,1 miljoen meer, oftewel een groei van 10,6% ten opzichte van het jaar 2014. De 

regering geeft aan dat zij streeft naar een structurele oplossing om de stijgende rentekosten tegen te gaan. 

Zij wenst een geleidelijke herfinanciering van de nationale schuldenlast te bereiken. De rentekosten vormen 

een aanmerkelijk deel van de totale kosten van het Land. De beheersing van deze kosten is dan ook 

noodzakelijk. De rentekosten over 2015 bedroegen namelijk 14,7% van de totale kosten.  

 

Om deze kosten in context te kunnen plaatsen worden de totale rentekosten vergeleken met de totale 

kosten voor twee geselecteerde overheidstaken. De kosten gerelateerd aan de volksgezondheid en 

ouderenzorg bedragen Afl. 150 miljoen, Afl. 50 miljoen minder dan de rentekosten. Ook de kosten van 

Politie en gevangeniswezen ad Afl. 121 miljoen zijn bijna Afl. 80 miljoen minder. Hoe hoger de rentekosten, 

hoe minder er aan middelen beschikbaar is voor de overheidstaken die het welzijn van de gemeenschap 

waarborgt257.  

 

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn, als grootste kostenpost van het Land, uiterst bepalend voor mogelijke 

kostenbesparingen, wil er duurzaam bestendigde overheidsfinanciën worden bereikt. De hoogte van de 

personeelskosten wordt beïnvloed door het gevoerde personeelsbeleid.  

 

In het begrotingsjaar 2014 kondigde de regering een aangescherpt personeelsbeleid aan welke in het jaar 

2015 is voortgezet. De regering wenst met de voortzetting van dit beleid, een kleiner en effectief 
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256 Idem, p. 16 
257 Idem, p. 18 
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overheidsapparaat te bereiken, met hiermee het terugbrengen van de personeelskosten. De 

beleidsvoornemens ten aanzien van ambtenaren, contractanten en adviseurs, zijn in de Landsbegroting 2015 

als volgt omschreven:  

 het strikte vacature- en personeelsbeleid wordt voortgezet en geïntensiveerd zowel voor ambtenaren, 

contractanten en adviseurs (geen draaideurconstructie → d.w.z. de constructie waarbij ambtenaren die 

uit dienst treden van de overheid, binnen een korte termijn weer aan worden genomen als adviseur/ 

arbeidscontractant);  

 vrijgekomen vacatures door pensioen worden niet vervuld;  

 de totale premie neemt af, door de hervormingen in het kader van de verhoging van de APFA-

pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar in combinatie met de dekking van het tekort van het APFA-fonds tot 

100% dekkingsgraad.  

  

Daarnaast is er ter verdere afslanking van het overheidsapparaat, de invoering van de VUT-, wachtgeld- en 

deeltijdarbeidsregeling aangekondigd voor het jaar 2015. Hiermee wenst de regering een grotere verlaging 

van de personeelskosten op middellange termijn te bereiken. Vrijgekomen vacatures die door VUT- en 

wachtgeldregeling ontstaan, worden -op kaderfuncties na- niet vervuld. Ook stelt de regering in de 

beleidsvoornemens, dat door efficiëntere roosterindeling en een verscherpt beleid ter vermindering van het 

ziekteverzuim onder het overheidspersoneel, de overwerkvergoedingen gereduceerd zullen worden258.  

 

Bij het thema personeel, speelt de Departamento Recurso Humano (DRH) een belangrijke rol. De DRH is 

binnen de overheid het departement dat belast is met advisering en beleidsontwikkeling op het gebied van 

personeel. Het blijkt echter dat de DRH niet betrokken is geweest bij de uiteenzetting van het beleid, zoals 

gepresenteerd in de Landsbegroting 2015. Dit beleid is namelijk bij het bureau van de minister van Financiën 

en Overheidsorganisatie opgesteld. De voornemens, zoals gepresenteerd in de Landsbegroting, zijn niet 

gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten. Ook zijn deze voornemens, verder dan wat er in de begroting 

wordt aangegeven, niet geconcretiseerd. Het gevolg van het niet verder concretiseren van het beleid, is dat 

voorgenomen maatregelen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en naar eigen inzichten kunnen worden 

ingevuld. Hierdoor kan het beoogde resultaat niet gewaarborgd worden. Dit leidt o.m. tot ongelijke 

toepassing van personeelskosten verlagende maatregelen, waardoor niet per se een duurzame verlaging van 

personeel en de gerelateerde kosten wordt bereikt. De rol van de DRH beperkt zich, voor wat de uitvoering 

van de beleidsvoornemens betreft, tot het uitoefenen van toezicht op het verloop van personeel ten behoeve 

van de minister belast met Overheidsorganisatie. Ook brengt zij de VUT-regeling ter uitvoering. 

 

Opmerkelijk is, dat in tegenstelling tot de procedure van aanstelling van personeel in vaste dienst, waar de 

DRH wel een rol speelt, zij geen adviserende rol heeft bij het aanstellen van arbeidscontractanten voor een 

tijdelijke periode bij de bureaus van de ministers. Dit betekent dat de DRH voor het aanstellen van deze 

arbeidscontractanten, geen toets verricht van bijvoorbeeld de functiebepaling, schalering en/of de 

secundaire voorwaarden. Bovendien hebben de bureaus van de ministers geen formele formatie op basis 

waarvan de benodigde capaciteit en functies kunnen worden getoetst. De DRH heeft, gelet op het 

voorgaande, geen volledige beheersing over personeel, dat op basis van contracten bij de bureaus van de 

ministers worden geplaatst en zodoende ook geen beheersing over de kosten die hiermee zijn gemoeid. Uit 

verdiepend onderzoek blijkt dat er in 2015 328 medewerkers bij de bureaus werkzaam zijn, waarvan 230 

arbeidscontractanten. Dit betekent een financieel belang van ruim Afl. 31,3 miljoen259. Opvallend is ook de 

onevenredigheid in de bezetting tussen de ministeries, door het ontbreken van een formele formatie260 

 

In tabel 9 wordt het verloop van de personeelsaantallen aangegeven, om het verband te leggen met het 

vigerend personeelsbeleid. Het personeelsbestand betreft een weergave van personeel in vaste dienst, 

arbeidscontractanten, personeelsleden in de overtolligheidspoel en stagiaires, waarvan de personeelskosten 

direct ten laste van de Landsbegroting worden verantwoord. Dit aantal is exclusief leden en personeel van 

Hoge Colleges van Staat, personeel in dienst van landsbedrijven, overheidsvennoot-schappen, -stichtingen en 

andere gesubsidieerde instellingen zoals de bijzondere scholen (SKOA, SMOA, enz.)261.  

 

De tabel toont qua totale bezetting een daling van 101 werknemers. Deze daling is voor het grootste deel het 

gevolg van uitdiensttreding door de VUT-regeling, pensioen en het niet verlengen van arbeidscontracten. De 

grootste stijging per ministerie, doet zich voor bij het ministerie van Onderwijs en Gezin, gevolgd door het 

ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie. Bij het ministerie van Onderwijs en Gezin is dit 

voornamelijk het gevolg van een verschuiving van kosten wegens de oprichting van de Scol Practico pa Ofishi. 

De bezetting en de hieraan gerelateerde kosten, die eerst middels subsidie ten laste van de Stichting 

Educacion Profesional Basico kwamen, komen nu direct ten laste van de Dienst Openbare scholen, dus de 
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Landsbegroting. De stijging bij het ministerie van Financiën en Overheidsfinanciën is voornamelijk te 

verklaren door de verschuiving van de non-actieven van alle ministeries, naar dit ministerie: 

Tabel 9: Verloop personeelsaantallen  

Ministerie Bezetting 
2014 

Bezetting 
2015 

Stijging/  
daling (-) 

Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & Duurzame Ontwikkeling 520 500 -20  

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infrastructuur & Integratie 306 290 -16  

Toerisme, Transport & Primaire Sector 272 236 -36  

Economische Zaken, Communicatie, Energie & Milieu 176 155 -21  

Justitie 1.517 1.430 -87  

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 269 256 -13 

Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid 196 193 -3 

Onderwijs & Gezin 1.195 1.249 54 

Financiën & overheidsorganisatie 615 656 41 

Totaal 5.066 4.965 -101 

Bron: DRH  

 

Ondanks de (geringe) daling van het personeelsbestand zijn de personeelskosten toch nauwelijks afgenomen. 

Hier zijn verschillende redenen voor. De regering geeft in haar beleidsvoornemens aan dat de totale 

(werkgevers)premie af zal nemen door hervormingen. Een voorbeeld hiervan is de verhoging van de APFA-

pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar. Echter, alhoewel een afname van de premies wordt beoogd, is dit in de 

werkelijke cijfers niet gerealiseerd. De bijdrage APFA in 2015 is namelijk met Afl. 720.823 toegenomen ten 

opzichte van 2014: 

 

Tabel 10: Bijdrage APFA 2014 en 2015  

(in Afl.) Werkelijk 2014 Werkelijk 2015 Toename 

Bijdrage APFA 32.093.736   32.814.559   720.823   

Bron: jaarrekening 2015  

 

De regering wenste tevens een reductie van de overwerkvergoedingen te behalen, door onder meer een 

verscherpt beleid van het ziekteverzuim en implementatie van een efficiëntere roosterindeling. Ook dat is 

niet gelukt. Ondanks de goede voornemens zijn de overwerkvergoedingen gestegen met Afl. 1,78 miljoen:  

  

Tabel 11: Overwerkvergoedingen 2014 en 2015 

(in Afl) Werkelijk 2014 Werkelijk 2015 Toename/ afname (-) 

Overwerkvergoedingen 20.471.692   22.251.400   1.779.708   

Bron: jaarrekening 2015262 

 

De ARA vraagt zich af in hoeverre er bij een reductie van Afl. 121.302 (-0,03%) op een kostenpost van circa 

Afl. 467 miljoen, sprake is van beheersing van kosten, die leiden tot duurzame overheidsfinanciën. Ondanks 

de personeelstop (met uitzondering van kaderpersoneel)  constateert de ARA dat het strakke beleid niet 

zichtbaar is bij arbeidscontractanten. De MinFin onthoudt zich hierbij echter van commentaar263. 

 

Duurzame overheidsfinanciën 

In de begroting 2015 wordt aangegeven dat het Kabinet Mike Eman II zich, middels de instelling van een 

uitgavenplafond, tot en met 2017 verbindt, om jaarlijks niet meer dan Afl. 1.350 miljoen uit te geven. In de 

beleidsvoornemens worden tevens de te bereiken kaders van het financieringstekort genoemd die wettelijk 

zijn vastgelegd in de LAft. Voor 2015 geldt een tekortnorm van maximaal 3,7% van de collectieve sector, ten 

opzichte van het BBP. De gerealiseerde cijfers over 2015 zijn in tabel 12 vergeleken met die van 2014.  

 

Tabel 12: Vergelijking t.o.v. 2014   

(in mln. Afl.) Werkelijk 2014  Werkelijk 2015  Verschil stijging/ daling (-) 

Totale inkomsten 1.161 1.268 107  

Uitgaven 1.575 1.346 -229 

Netto kredietverlening 34 18 -16 

Financieringstekort 448 96 -352 

BBP* 4.768   4.836   68 

in % BBP 9,4% 2,0% -7,4% 

*BBP zoals gepresenteerd in CBA Statistical Digest 2014 en 2015  
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De BBA-norm, voor zowel het inkomstenkader als het uitgavenplafond is behaald. De inkomsten overstijgen 

het kader met Afl. 118 miljoen, terwijl de uitgaven met Afl. 4 miljoen binnen het uitgavenplafond zijn 

gebleven. Het financieringstekort in verhouding tot het BBP van de overheid in enge zin, bedraagt 2,0%. Met 

overheid in enge zin wordt alleen de centrale overheid, dus het Land, bedoeld en niet de gehele collectieve 

sector. De collectieve sector is pas ingaande 1 januari 2016 gedefinieerd, waardoor de tekortnorm voor de 

gehele collectieve sector voor het jaar 2015, niet is getoetst. Voor wat de overheid in enge zin betreft, is de 

tekortnorm van 3,7% dus behaald.  

 

Bovenstaande tabel laat zien dat het financieringstekort voor 2015, Afl. 96 miljoen bedraagt. Dit is een 

afname van Afl. 352 miljoen ten opzichte van 2014. Deze daling kan deels worden verklaard door het feit dat 

het tekort in 2014 hoger was uitgevallen wegens een eenmalige bijdrage aan het APFA. Toch is de daling van 

het financieringstekort, mèt, maar ook zonder de eenmalige bijdrage aan het APFA, significant te noemen264.  

 

Maar…om duurzame overheidsfinanciën te bereiken, is het van belang dat structurele kostenbesparingen en 

inkomstenverhogingen plaatsvinden, daar waar de ministers een directe invloed hebben. Dit is bij 

bovengenoemde opsomming niet het geval. Zo is de verlaging van de landsbijdrage AZV in 2015, grotendeels 

het gevolg geweest van het creëren en verhogen van een inkomstenbron (BAZV) die, buiten de begroting om, 

direct ten gunste komt van de AZV. Alhoewel de invoering van de BAZV een structurele maatregel betreft, 

heeft de regering geen directe invloed op de kostenbeheersing van de AZV. Bij de overige twee aspecten gaat 

het thans niet om kostenbesparingen. De middelenverhoging is het gevolg van een wijziging in de 

systematiek van de inning van de VAS-belasting. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de 

‘kwijtschelding’ door de SVB  van de schuld van het land van door de SVB-Antillen ontvangen restitutie van 

premiesbetalingen n.a.v. de boedelscheiding a.g.v. de Status Aparte een incidentele meevaller van ruim Afl. 

60 miljoen betreft voor het Land265. Volgens het BBA-akkoord mag dit echter niet gebruikt worden om 

structurele uitgaven mee te dekken…(zie p. 52!). 

 

 

Financieel beheer 

Het op orde brengen van het financieel beheer van het Land staat al jaren op de agenda. Echter blijkt het 

steeds vast te lopen bij het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van de verbeteringen. De minister van 

Financiën heeft in 2015 een ‘Verbeterplan financieel beheer’ opgesteld en aan de Staten aangeboden. 

Hiermee is de minister tegemoet gekomen aan een motie van de Staten om prioriteit te geven aan het 

verbeteren van het financieel beheer en deze prioriteitstelling te concretiseren in een plan. De minister 

beoogt met dit Verbeterplan het op een voldoende niveau brengen en behouden van de rechtmatigheid, 

ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer van het Land.  

  

Het Verbeterplan is later vervangen door een geactualiseerd plan dat, naar aanleiding van de bevindingen 

van een uitgevoerde Self assessment test, verder is geconcretiseerd. De uitgevoerde Self assessment is op 

advies van het CAft uitgevoerd en is gebaseerd op het Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)-

normenkader. Uit het Self assessment is gebleken dat het financieel beheer op gebied van vastlegging, 

verslaggeving, extern toezicht en controle voor verbetering vatbaar is. Voor elke verbetermaatregel zijn er 

acties gaande. Hoewel de uitvoering van verbetermaatregelen zich nog in een beginfase bevind, heeft een 

aantal van de maatregelen al resultaten geleverd of hebben deze tot verdere verbeterstappen geleid266. 

 

De ARA stelt tenslotte vast dat op een belangrijk onderwerp, namelijk de actualisering van de comptabele 

wet- en regelgeving, nog weinig voortgang is geboekt. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren diverse 

commissies in het leven zijn geroepen en diverse adviezen zijn uitgebracht, heeft dit nog niet tot een 

afgerond product geleid267.  
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Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) 

In 2015 is de LAft in werking getreden. Met de implementatie van de LAft, is de plicht van de minister voor 

het opstellen van tussentijdse rapportages verder verzwaard. De minister dient, ten behoeve van de 

toezichtstaak van het CAft, per kwartaal uitvoeringsrapportages op te stellen. Aan de tijdige oplevering en de 

op te nemen informatie in de ‘UitvoeringsRapportages per Kwartaal’ (URK), zijn nadere eisen gesteld. De URK 

is als rapporteringmechanisme een belangrijk instrument voor de ministers, om hun begrotingsuitvoering te 

beheersen en aan- en bijsturing te geven aan de beleids- en bedrijfsvoering van het Land. Eveneens wordt 

door middel van de URK de informatiepositie van de Staten versterkt door tijdige informatie aan te leveren. 

De Staten wordt door de URK-rapportages beter in staat gesteld om tussentijds haar controlerende taak uit 

te oefenen en toezicht te houden op de begrotingsuitvoering268.  

 

De URK is een belangrijke verbetering voor de informatievoorziening m.b.t. de financiële situatie van het Land. 

Daarentegen vindt de ARA het opvallend dat de toelichting op de jaarrekening 2015, geen informatie 

verschaft over verplichtingen voortvloeiende uit nieuwe PPP-projecten. Hiermee doelt de Algemene 

Rekenkamer specifiek op het Green Corridor project, waarvan de sluiting van de financiële overeenkomst 

(financial closing), op 2 juli 2015 heeft plaatsgevonden. Alhoewel het Land zich heeft verbonden aan 

uitbetaling van vergoedingen voor dit project van ruim Afl. 16 miljoen per jaar over de duur van 18 jaren, 

verschaft de toelichting op de ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingsrechten’ in de 

jaarrekening 2015, geen nadere informatie over de vergoedingen uit hoofde van PPP-projecten269.  

 

Nawoord 

De ARA kan zich vinden in het standpunt van de minister, dat de rentekosten niet eerder kunnen dalen, dan 

na afname van de totale schuldpositie. De rentekosten kunnen volgens de ARA gezien worden als de kosten 

van financiering van het gekozen beleid van de regering. Reden waarom reeds bij de beleidskeuzes, een 

prioritering zichtbaar dient te zijn en keuzes dienen te worden gemaakt, met als uiteindelijk doel om 

duurzame overheidsfinanciën te bewerkstelligen.  

 

De minister van Financiën, kaart in zijn reactie ook een andere mogelijkheid aan om tot verlaging van de 

rentekosten te komen, namelijk de inschrijving van Nederland op leningen van Aruba. Hij betreurt het feit, 

dat Nederland hiertoe nog geen bereidheid heeft getoond. De Algemene Rekenkamer merkt hierbij op dat 

in het Witte Donderdagakkoord gesteld wordt, dat de beoordeling voor een dergelijke inschrijving afhangt 

van criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit. De vraag kan worden 

opgeworpen in hoeverre het Land reeds aan deze criteria voldoet270.  
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7- DE SER OVER GEVOLGEN VAN HET DEFICIËNTE FINANCIEEL BEHEER/SLECHTE FINANCIELE SITUATIE 

De Sociaaleconomische Raad (SER) is in 1987 ingesteld bij Landsverordening. Hij is representatief 

samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke 

deskundigen, waaronder 3 ‘kroonleden’, aangewezen door de overheid. De SER heeft tot taak de regering 

gevraagd en ongevraagd van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaaleconomische 

aard. Met name in de periode rond de eeuwwisseling drukte de SER zich regelmatig kritisch uit over de 

financiële situatie van de overheid en de gevolgen daarvan voor de Arubaanse economie. 

Zo signaleert de AHATA in 1997 in een bezorgde brief aan de fractieleiders een stagnatie in het toerisme en 

waarschuwt bij ongewijzigd beleid zelfs voor een teruggang in het toerisme voor 1998: “The financial 

situation of the Aruba government, i.e. the adequate cash flow, had its repercussions on the tourism industry” 

(AHATA: brief d.d. 4 maart 1998). De SER geeft aan dat de reeds zorgwekkende situatie van de publieke 

sector in 1996 en in de eerste helft van 1997 verder is verslechterd en thans negatieve repercussies heeft op 

de particuliere sector. Het gerealiseerde kastekort dat in 1995 nog slechts Afl. 9 miljoen bedroeg, is in 1996 

verder opgelopen tot Afl. 49 miljoen en bedraagt over de eerste helft van 1997 reeds Afl. 72 miljoen271. 

De grote kastekorten zetten de betalingsbalans zwaar onder druk.  De drastische afvloeiing van deviezen van 

november 1996 tot november 1997 bedroeg Afl. 114 miljoen, oftewel 25% van de deviezenvoorraad. Om een 

verdere daling van de deviezenvoorraad tegen te gaan moet het kastekort van de overheid zo spoedig 

mogelijk geëlimineerd worden272. De stijging van de overheidsuitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de almaar stijgende personeelsuitgaven. Deze stijgen structureel, m.n. door de voortdurende politieke 

patronage273.  

Door de toenemende uitgaven deed de overheid een omvangrijk beroep op de qua omvang bescheiden 

lokale kapitaalmarkt. Dit resulteerde in een steeds hogere intrest op de overheidsleningen. Daarnaast kwam 

de financiering van particuliere investeringen met lokaal geaccumuleerd kapitaal onder druk. Het gebruik van 

deze leningen voor consumptieve doeleinden (betaling van personeelskosten) druist tevens in tegen de 

aanbevelingen van zowel het IMF, de CBA en de Commissie van Lennep274. 

De SER is bijzonder kritisch over de wijze waarop regeerakkoorden tot stand komen. De doelstellingen 

worden namelijk vanuit een puur politieke invalshoek geformuleerd. Van concreet meetbare doelstellingen is 

geen sprake. Het gaat meer om het nakomen van politieke campagnebeloften zonder dat stilgestaan wordt 

bij de economische gevolgen. Er worden eerst ambitieuze doelstellingen geformuleerd waarna getracht 

wordt die met zo weinig mogelijk kosten te realiseren. Dezelfde realiteitszin ontbreekt in de begrotingen 

hetgeen geresulteerd heeft in realisaties die een zinvolle koppeling met de begroting onmogelijk hebben 

gemaakt.  

De SER adviseert dan ook om ten behoeve van een gezonde financiële situatie uit te gaan van gegeven 

middelen en daarmee zoveel mogelijk doelstellingen te realiseren. Op grond van de precaire financiële 

situatie van de overheid ziet zij de conclusie uit het rapport ‘Op eigen benen’ van de Commissie Biesheuvel 

dat stelt dat de Nederlandse overheidssteun aan Aruba over een periode van 10 jaar kan worden afgebouwd, 

voorlopig niet als realiseerbaar. Pas nadat de volledige sanering van de overheidsfinanciën heeft 

plaatsgevonden en mechanismen zijn ingebouwd om ontsporing in de toekomst te vermijden, kan begonnen 

worden met de afbouw van de ontwikkelingssteun275. 

Drie jaar later is de SER nóg kritischer. Zij wijst er op dat de Commissie van Lennep in het rapport ‘Schuld of 

Toekomst’ (1996) constateerde dat Aruba door de gunstige economische situatie direct over diende te 

schakelen op de permanente norm van evenwicht op de totale overheidsbegroting. Hoewel iedereen het 

daarmee eens was constateert de SER in retrospect dat praktisch geen enkele norm of doelstelling is 

gehaald276. Volgens de SER heeft Aruba daarmee een gouden kans op sanering van de openbare financiën 

onbenut gelaten door de aanbevelingen van de Commissie van Lennep niet op te volgen277. 

Maar ook het IMF heeft in haar ‘Preliminary conclusions Aruba van juni 2001 gewezen op de precaire 

financiële situatie en de gevaren die daardoor dreigen voor de economie en met name voor de financiële en 

monetaire stabiliteit: “In this connection, the mission is concerned about growing imbalances in the public 

finances stemming from benefit entitlements and structural budgetary consumptive spending, notably on 

public wages. These imbalances already have adverse macroeconomic implications and a widening 

                                                           
271 SER: Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een knelpuntanalyse. Maart 1998, p. 7, 8, 9 
272 Idem, p. 10 
273 Idem, p. 11 
274 Idem, p. 13, 15 
275 Idem, p. 18, 19 
276 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005, augustus 2001, p. 5 
277 Idem, p. 9 
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government financing requirement risks compromising eventually the enviable financial and monetary 

stability of Aruba”278.  

Het IMF hamert daarom op het terugdringen van de lopende uitgaven op korte termijn om noodzakelijke 

overheidsinvesteringen niet te beperken. Naast de zorgwekkende ontwikkeling in de personeelskosten 

waarschuwt het IMF voor de financiële gevolgen van de invoering van de Algemene Ziektekosten Verzekering 

(AZV). Daarom schrijft het IMF o.a. voor om een gerationaliseerd (d.w.z. van partijpolitiek gevrijwaard) 

personeelsbeleid te voeren en de landsbijdrage aan de AZV te beëindigen.  

Tenslotte wijst de SER er op dat opeenvolgende regeringen in verschillende studies en rapporten gewezen is 

op het belang van een evenwichtige overheidsbegroting. Niet alleen is verzuimd om daaraan daadwerkelijk 

gevolg te geven, maar vaak is ook, gedreven door politieke motieven, gekozen voor opofferen van 

noodzakelijke investeringen en essentiële materiële uitgaven om de overheidsfinanciën een imago van 

‘beheersbaar’ te geven. Overheidstekorten hebben echter vergaande gevolgen voor de economie. Voor 

Aruba zijn met name de effecten op de volgende terreinen van belang:  

 De betalingsbalans → overheidstekorten leiden tot deviezenverlies. Om de deviezenreserve te 

beschermen moet de CBA kredietrestricties afkondigen. Vanuit de betalingsbalans bezien mogen tekorten 

dan ook slechts een beperkte omvang hebben en geen langdurig karakter vertonen. 

 De rentestand → de krapte op de kapitaalmarkt leidt tot een hogere rente en verminderde 

beschikbaarheid van hypotheken en kredieten; 

 Particuliere investeringen → de financiering van het overheidstekort slokt middelen op waardoor 

investeringen in de particuliere sector worden afgeremd door een (te) hoge rente of kredietrestricties; 

 Betalingsachterstanden → om de omvang van het kastekort te maskeren hebben opeenvolgende 

regeringen betalingsachterstanden bij de lokale crediteuren gecreëerd. Dit heeft geleid tot een 

additionele vraag naar kredieten bij de leveranciers en tot fiscale verrekeningen. De druk op de lokale 

reeds krappe kapitaalmarkt is hierdoor toegenomen.  

 Overheidsinvesteringen → ook noodzakelijke investeringen worden uitgesteld om het kastekort te 

verbloemen. Dit is door opeenvolgende regeringen gedaan met als gevolg investeringsachterstanden die 

in de honderden miljoenen florin lopen279. 

 

Daar de uitstralingseffecten van de overheid naar de rest van de economie groot zijn, zal verder uitstel van 

de noodzakelijke sanering, die uiteindelijk toch onvermijdelijk zal zijn, nog meer schade aan de economie 

richten. De prijs zal echter in de toekomst heel hoog blijken te zijn280. Voor de SER is sanering van de 

openbare financiën de belangrijkste regeringsprioriteit.  

 

De SER is zich er echter van bewust dat er geen sprake zal zijn van een gezond financieel economisch beleid 

zolang de partijpolitieke belangen niet op de achtergrond worden geplaatst281. In de Arubaanse praktijk is dit 

echter een ver verwijderd ideaal: bij elk ‘overheidsbemoeienis’ wordt er vanuit partijpolitiek oogpunt 

gehandeld. Dit vindt plaats op het gebied van voorlichting, het marktmechanismen, regelgeving (bijv. t.a.v. 

het vergunningstelsel) en ‘collectieve productie’. Er is sprake van een ondoorzichtige situatie en dit maakt de 

overheidssector ideaal voor partijpolitieke belangenbehartiging. Daar wordt dan ook regelmatig gebruik van 

gemaakt. Op grond daarvan is een zorgwekkende ontwikkeling gaande waarbij, gebruikmakend van een 

machtspositie, corruptie (verder) voet aan de grond heeft gekregen in Aruba op zowel politiek als ambtelijk 

niveau282. 

 

Volgens de SER bestaat er een wisselwerking tussen de openbare financiën en de macro-onderdelen van de 

economie. Deze wisselwerkingen zijn direct, maar ook indirect via de overheidssector. De facto is sanering 

van de openbare financiën zonder sanering van de overheidssector niet goed mogelijk. De SER is het eens 

met de Comision Financiero dat op korte termijn maatregelen noodzakelijk zijn, gezien de zorgwekkende 

situatie waarin de overheidssector en met name de overheidsfinanciën zich bevinden283. 

 

In dit verband heeft de SER grote kritiek op door ‘de politiek’ gebruikte methoden om een gebalanceerde 

begroting c.q. beheersbare overheidsfinanciën te verwezenlijken: “Er werd niet geschroomd om middels 

creatief boekhouden en ‘fictieve’ financiering de begrotingen in het verleden een ‘aura’ van evenwicht te 

geven om (politiek) lastige hervormingsmaatregelen te vermijden. De toegepaste middelen zijn inmiddels 

erger dan de kwaal gebleken. De problemen werden niet alleen vooruit geschoven, maar ook verergerd284. 

 

                                                           
278 Idem, p. 5 
279 Idem, p. 8 
280 Idem, p. 9 
281 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak. April 2002, p. 8 
282 Idem, p. 10, 11, 12, 13, 14 
283 Idem, p. 28, 29 
284 Idem, p. 33 
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De SER levert echter niet alleen kritiek maar komt ook met aanbevelingen om belangrijke probleempunten 

voor de overheidsfinanciën aan te pakken285: 

1. AZV → met de Comision Financiero is de SER van mening dat het tekort van de AZV van zulk een omvang 

is dat het niet meer door het Land te financieren valt. 

2. Bijstand → het aantal vrijwillige werklozen moet door strenge(re) controle en arbeidsbemiddeling 

verminderd worden. 

3. Personeelskosten → met name het bestaan van coördinatoren leidt tot meer personeel: velen worden uit 

het ambtenarenapparaat gehaald en de opengevallen plekken worden dan meteen opgevuld.  

4. Pensioenlasten → verlagen via overleg met ambtenarenvakbonden en de exorbitante pensioenregeling 

voor ministers en statenleden per direct aanpassen. 

5. Het inlopen van betalingsachterstanden → opeenvolgende regeringen hebben middels het laten oplopen 

van betalingsachterstanden tekorten gefinancierd.  

 

De SER wijst de gewoonte van de overheid om haar tekorten nog langer te financieren via heffingen resoluut 

van de hand: “Het reeds scheve belasting- en premiestelsel zou daardoor alleen maar schever worden”. Wel 

kunnen de inkomsten toenemen indien zowel de aanslag als de inning van heffingen effectiever worden286.  

 

8- GOEDE RAAD VAN DE COMISION FINANCIERO  

Per brief van 3 oktober 2001 gaf de toenmalige Gouverneur de formateur de opdracht tot formatie van een 

kabinet voor de regeerperiode 2001-2005, dat in het bijzonder als prioriteit diende te stellen: 

“Sanering van de zorgelijke toestand van ’s Lands financiën door middel van het doorvoeren van structurele 

aanpassingen, gericht op het duurzaam elimineren van het financieringstekort op de begroting. Sanering van 

de overheidsfinanciën vereist een strikte budgettaire discipline die zal moeten leiden tot een gezond evenwicht 

op de begroting binnen de komende regeerperiode, uiteraard met inachtneming van de recente 

aanbevelingen van zowel het Internationale Monetaire Fonds als die van de Centrale Bank van Aruba”287.   

Deze laatste twee gaven onder meer aan dat “Factoren die tot een verzwakking (van de overheidsfinanciën) 

bijdragen zijn in het bijzonder de tegenvallende kosten van de gezondheidszorg en het oplopen van de 

salarisuitgaven. Deze laatste zijn volgens berekeningen van het IMF in 1999 en 2000 (op transactiebasis) met 

respectievelijk 7 procent en 11 procent gestegen, terwijl (als gevolg van reeds gedane loontoezeggingen en 

personeelsuitbreiding) in 2001 rekening dient te worden gehouden met een stijging van nog eens 5,5 procent. 

Als uitvloeisel hiervan legt de loonsom voor ruim 62 procent beslag op de ontvangen belastingen, hetgeen 

naar internationale maatstaven excessief is, te meer omdat Aruba niet de last van een defensie- en 

diplomatiek apparaat hoeft te dragen”288. 

Alvorens deze opdracht uit te voeren stelde de nieuwe (MEP-)regering in 2001 de Comision Financiero (CF) in 

om een analyse van de financiële situatie te maken en met adviezen te komen om het financieringstekort 

duurzaam te elimineren. 

De CF baseerde zich o.m. op de bevindingen van het IMF en de CBA. Zo stelde het IMF dat pogingen van de 

(AVP-)regering om in de periode 1998-1999 door begrotingsdiscipline de lopende uitgaven onder controle te 

brengen, faalden waardoor de openbare financiën een negatieve ontwikkeling doormaakten met regelmatig 

terugkerende liquiditeitstekorten en het oplopen van betalingsachterstanden. Zowel de salariskosten van het 

overheidspersoneel als uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten namen substantieel toe in 1999 

en 2000. Overheidsinvesteringen bleven achter (sinds 1998 minder dan 1% van het BBP) omdat daarop ten 

gunste van consumptieve uitgaven werd bezuinigd. Hoewel er sprake is van een kleine begrotingssurplus, 

wordt dit als onrealistisch gezien: de AZV-kosten zouden de pan uit rijzen; de personeelskosten zouden door 

toename van overheidspersoneel verder toenemen en de toepassing van eenmalige fiscale acties zouden de 

belastingopbrengsten verminderen289. 

 

Het IMF drong aan op het aannemen van maatregelen gericht op het tegengaan van het afglijden van de 

begrotingen in 2001 en moedigde de Regering aan om middellange-termijn-plannen weer leven in te blazen 

                                                           
285 Idem, p. 29, 30, 31 
286 Idem, p. 31 
287 Comision Financiero, Formacion 2001-2005, d.d. 24 oktober 2001, p.1 
288 Idem, p. 4 en 5 
289 Idem, p. 2, 3 

Door eenmalige fiscale acties (SAB, SAL, Dividend Special) met eenmalig effect is verzuimd aandacht te 

besteden aan de daling van de belastingontvangsten als percentage van het BBP (de zgn. belastingquote) 

die een weerspiegeling vormt van de complexiteit van de fiscale wetgeving, het weinig robuuste karakter 

van het fiscale stelsel en problemen bij de uitvoering van de fiscale wetten 
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om onevenwichtigheden op de begroting te elimineren. Deze op fiscale consolidatie gerichte strategie zou 

moeten leiden tot het bereiken van het ‘balanced budget’ doel van de regering binnen 2 jaar en vervolgens 

tot het opbouwen van overschotten die de financiële stabiliteit funderen290. 

 

De CF stelt dat deze toch al zorgwekkende prognose van het IMF voor het jaar 2001 ruim zal worden 

overschreden aangezien de geschatte overheidsinkomsten niet zijn gerealiseerd en de veronderstellingen 

van het IMF t.a.v. de AZV-problematiek in het jaar 2002 te optimistisch zijn ingeschat291. 

 

De CBA onderschrijft de analyse van het IMF in grote lijnen maar merkt op dat de betalingsachterstanden aan 

het APFA weer oplopen nadat op 5 maart 2001 de achterstanden waren ‘geëlimineerd’ op grond van een 

bereikte consensus tussen het APFA en de overheid t.a.v. de berekening van de vermogenspositie van het 

fonds (SDBA: de zgn. Ticonomics, zie p. 85-86). De verdere verzwakking van de overheidsfinanciën, m.n. door 

de tegenvallende kosten van de gezondheidszorg en het oplopen van de personeelskosten leiden tot 

toenemende financieringstekorten. Ook de CBA voorziet daarom dat de reeds zorgwekkende prognose van 

het IMF ruim zal worden overschreden292. 

 

Na een gedetailleerde analyse door de CF van ’s Lands financiën die leiden tot een sombere prognose van het 

financieringstekort en de schuldpositie293,  volgt een groot aantal aanbevelingen voor de korte294, alsmede 

voor de langere termijn295. De CF wijst o.m. op het belang van oplossingen op zeer korte termijn aangezien de 

tekorten niet meer gedragen kunnen worden door het laten oplopen van de handelskredieten en de schulden 

aan overheidsinstellingen en dergelijke. Dit betalingsgedrag van de overheid roept namelijk nu al ongewenste 

macro-economische, monetaire en prudentiële effecten op296.  

 

Volgens de CF is intrekking van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2002 onontkoombaar gezien de 

grote verschillen tussen de door de regering opgemaakte begrotingen voor het dienstjaar 2002 en de door de 

CF geproduceerde cijfers. Zo vertoont de ontwerpbegroting een exploitatieoverschot van Afl. 14,4 miljoen 

terwijl de CF op grond van de verkregen informatie een tekort heeft berekend van Afl. 188,6 miljoen. Waar de 

(aangepaste!) begroting een negatief begrotingssaldo voorziet van Afl. 82,2 miljoen, wijzen de berekeningen 

van de CF een negatief saldo uit van Afl. 309,9 miljoen297. 

 

De CF stelt vast dat de overheidsfinanciën structureel uit balans zijn zodat maatregelen in de inkomsten- en 

uitgavenkant onontkoombaar zijn. De CF beveelt dan ook aan de financiële situatie onmiddellijk te 

stabiliseren met beperkte maatregelen in de inkomsten- en uitgavenkant. Hierdoor ontstaat ruimte om te 

werken aan de noodzakelijke structurele maatregelen om het begrotings- en financieringstekort te dichten298. 

 

De CF sluit haar rapport af met het advies om de uitstaande schulden te saneren. Het voldoen aan de 

schuldverplichtingen vormt namelijk een zware last ofschoon de overheidsschuld in procenten van het BBP 

naar internationale maatstaven nogal laag is (bijna 40%). Daarom stelt de CF voor om: 

 De gemiddelde looptijden van de schulden te verlengen ter betere spreiding van de schuldenlast in de tijd, 

alsmede ter vermindering van de noodzaak tot frequente herfinanciering (er werden kortlopende 

schatkistpapieren gebruikt voor het financieren van structurele uitgaven). 

 Betalingsachterstanden (die niet contant kunnen worden afgerekend) om te zetten in formele leningen 

tegen marktconforme voorwaarden. 

 Herfinanciering van de huidige concessionele leningen met Nederland om te profiteren van de huidige 

lagere rentestand op de kapitaalmarkt299. 
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9- DE ‘NATIONAL COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE’ (NCPF) MET GOEDE RAAD 

 

In 2006 stelde de toenmalige Minister van Financiën de zgn. ‘National Commission on Public Finance’ in. Het 

betrof een zware commissie onder voorzitterschap van voormalig CBA-president Mehran. De NCPF moest 

zich met name richten op de volgende probleempunten:  

1. De huidige omvang van de publieke sector en diens toekomstige ontwikkeling. 

2. Beoordeling van de overheidsuitgaven met het doel een adequaat niveau van lopende en 

kapitaalsuitgaven vast te stellen. 

3. Beoordeling van de overheidsinkomsten met het doel om vast te stellen of er sprake is van een redelijk 

niveau in vergelijking met een adequate hoogte van overheidsuitgaven. 

4. Bereiken van een evenwichtige begroting in 2009. 

5. Consolidatie van de overheidsschuld, inclusief mogelijk toekomstige financiële tekorten met het doel een 

duurzaam en passende overheidsschuld in relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP) te bereiken. 

6. Ontwikkeling van een pakket fiscale verantwoordingsregels om de verantwoording, duidelijkheid en de 

publieke beschikbaarheid van informatie binnen een meerjaarlijks begrotingskader te garanderen. Dit zou 

moeten leiden tot een geheel van criteria om de ontwikkeling van de financiële positie van de overheid 

regelmatig vast te stellen. 

7. Coördinatie van monetair en fiscaal beleid voor een duurzaam evenwicht op de betalingsbalans en om de 

inflatie te beteugelen. 

In haar inleiding geeft de NCPF als eerste onderzoekspunt ten behoeve van “Sound Public Finance and Public 

Accountability in Aruba” aan:  ‘The current size of the public sector and its future development’300. De NCPF 
houdt zich dan ook bezig met de vraag “How best to limit and control the growth of government current 
expenditures, the size of government employment and to change the mix of public expenditures”301.  
 

Ook de NCPF maakt zich zorgen over de structurele begrotingstekorten, de sterke daling van de 

deviezenreserves302 en de stijgende rentelasten als gevolg van de toenemende overheidsschuld. Hoewel een 

overheidsschuld van 40% t.o.v. het BBP als een redelijke standaard wordt beschouwd, is de NCPF van mening 

dat de renteverplichtingen een te zware last betekenen. De NCPF pleit er dan ook voor om de 

renteverplichtingen te verminderen door de schulden te verlagen. Daardoor wordt ruimte geschapen op de 

begroting om fondsen te reserveren ten behoeve van de stijgende kosten ten gevolge van de vergrijzing en 

voor noodzakelijke overheidskosten303. 

 

De NCPF pleit ook voor de “development of a set of fiscal responsibility rules to ensure accountability, clarity 

and public availability of information within a multiyear budgeting framework, which would provide for a set 

of criteria to regularly monitor the development of the financial position of the government”304.  

 

Feitelijk geeft de NCPF hiermee dezelfde aanbevelingen voor verbetering van het financieel beheer die de 

RvA en de ARA decennialang jaarlijks in hun rapporten aan de overheid herhalen. De NCPF adviseert onder 

meer ook trainingsmogelijkheden voor het personeel van Directie Financiën uit te breiden en een 

onafhankelijk orgaan in het leven te roepen die de nakoming van de nieuwe fiscale regels controleert305. 

 

Ook de NCPF geeft een groot aantal aanbevelingen in een zgn. Actieplan die er op gericht was 

begrotingsevenwicht te bewerkstelligen in 2009306. Zij voorzag echter dat het begrotingstekort bij ongewijzigd 

beleid  en na introductie van de BBO en de verhoogde AZV-tarieven uiteindelijk in 2009 omstreeks Afl. 25 

miljoen zou bedragen307. In het geval de overheid daarentegen zou besluiten de stijging van de 

personeelslasten te beperken tot 3% per jaar en die van de post ‘Goederen & Diensten’ tot jaarlijks 2% terwijl 

de overheidsinvesteringen zouden worden verhoogd tot 2% van het BBP, dan kon dat volgens de NCPF leiden 

tot een surplus van omstreeks Afl. 25 miljoen in 2009308. 

 

Met zulke duidelijke prognoses kon het niet anders dan dat de Arubaanse overheid de aanbevelingen van de 

NCPF integraal zou overnemen. Echter, ondanks alle aandacht die de toenmalige (MEP-)regering aan de 

commissie NCPF besteedde zijn resultaten feitelijk uitgebleven. De ARA stelt daarover:  

“Het rapport ‘Sound Public Finance and Public Accountability In Aruba’ is uitgebracht door de National 

Committee on Public Finance (NCPF). Hierin is een actieplan opgenomen om te geraken tot gezonde 
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overheidsfinanciën. De voor het begrotingsproces belangrijke acties die op basis van dit actieplan tot stand 

zijn gekomen, zijn:  

- de afronding van de kerntakenanalyse;  

- de inzet van een technische bijstander met een financiële achtergrond; 

 - de opstelling van een samenvattende nota, behorende bij de begroting van 2008.   

Echter, de voortgangsrapportages, die tweemaal per jaar over de begrotingsuitputting zouden worden 

opgesteld, de inventarisatie van de noodzakelijke wetswijzigingen, de instelling van de zogenaamde ‘Fiscal 

Responsability Law’ alsmede het bereiken van een evenwichtige begroting zijn tot nog toe uitgebleven. De 

uitvoering van de acties loopt achter op de planning. De commissie, ingesteld ter uitvoering van het actieplan, 

is begin 2009 voor het eerst bij elkaar gekomen. De ARA is in afwachting van de voortgangsrapportages met 

betrekking tot de implementatie van dit actieplan”309. 

 

Uiteindelijk bedroeg het financieringstekort in 2009 onder de MEP-regering ruim Afl. 157,5 miljoen, terwijl 

de schuldpositie van Aruba verder verslechterde. In de jaren daarop namen beide in veel ergere mate toe 

onder het ‘nieuwe economisch beleid’ van de AVP-regering. Hierdoor stegen de renteverplichtingen tot 

ruim boven het vermelde financieringstekort van 2009. Deze onhoudbare situatie leidde in 2014 

uiteindelijk tot het reeds eerder genoemde ingrijpen door de Rijksministerraad. 

 

  

                                                           
309 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 2001-2004, d.d. 28 december 2010, p. 
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10- DE C(A)FT BEOORDEELT DE KWALITEIT VAN HET FINANCIEEL BEHEER IN ARUBA 

Vanaf de aanvang van de Status Aparte had Aruba substantiële en structurele problemen op het terrein van 
de overheidsfinanciën. Begrotingen gaven een onvoldoende betrouwbaar beeld van inkomsten en uitgaven. 
Aan de wettelijke verplichting van het (tijdig) opstellen van jaarrekeningen werd structureel niet voldaan, 
evenmin aan de accountantscontrole wegens grote tekortkomingen in het financieel beheer. Mede als gevolg 
hiervan kende Aruba jaarlijks (op incidentele uitzonderingen na) begrotingstekorten Dit leidde tot een 
groeiende overheidsschuld met ernstige gevolgen voor de renteverplichtingen.  

Om te voorkomen dat de schuld volledig onbeheersbaar zou worden greep de Rijksministerraad (RMR) in 
2014 in middels een aanwijzing. Aan de Gouverneur van Aruba werd opdracht gegeven de ondertekening van 
de begroting aan te houden, mede op grond van het oordeel van de Raad van Advies over de begroting 
alsmede het Country Report 2013 van de IMF310 (zie ook p. 14).  Na een vruchteloos beroep van de Arubaanse 
regering op haar autonome positie in het Koninkrijk en het haar inziens onrechtmatig handelen van de RMR 
haalde zij bakzeil en stond een onderzoek toe naar het realiteitsgehalte van de begroting 2014 door het 
College Financieel Toezicht (CFT). Deze bevestigde het oordeel van de Arubaanse RvA. In de daaropvolgende 
onderhandelingen tussen Aruba en Nederland werden afspraken gemaakt voor een verder toezicht door het 
Cft. Deze werden vastgelegd in de Landsverordening Aruba Financieel Toezicht (LAft) dat op 1 augustus 2015 
van kracht ging.  

Het belang van de CAft is er in gelegen dat haar ‘adviezen’ in tegenstelling tot die van de Arubaanse 
adviserende en controlerende organen die systematisch door de Arubaanse kabinetten werden genegeerd, 
zeer serieus worden genomen. Het niet navolgen van adviezen en/of afspraken kan namelijk leiden tot een 
nieuwe aanwijzing door de Koninkrijksministerraad. Voor de Arubaanse gemeenschap betekent dit dat er 
eindelijk een concreet begin wordt gemaakt aan de daadwerkelijke verbetering van het financieel beheer. 

Aruba is het laatste land in het Koninkrijk dat zich heeft gevoegd naar de bepaling dat er toezicht op haar 
financiën wordt uitgeoefend door een onafhankelijke instantie. In Nederland staan alle gemeenten en 
provincies onder financieel toezicht terwijl  Nederland zelf moet voldoen aan de (strenge) vereisten van de 
Europese Unie met betrekking tot haar financieel beheer. De andere eilanden van het Koninkrijk kwamen 
eveneens onder financieel toezicht te staan vanaf 10 oktober 2010, nadat zij zich op dezelfde gronden als 
Aruba in een uitzichtloze financiële positie hadden gemanoeuvreerd. Nederland verklaarde zich bereid een 
groot deel van de schulden van de eilanden te saneren onder voorwaarde dat zij structurele verbeteringen 
aanbrachten in hun financieel beheer. Daarmee moest voorkomen worden dat er in de toekomst opnieuw 
(te) grote schulden worden opgebouwd. In gezamenlijk overleg werd in een consensus-rijkswet 
overeengekomen dat er onafhankelijk toezicht plaats zou vinden op de financiën van de nieuwe landen311. 

Hiernavolgend worden de belangrijkste op- en aanmerkingen van de C(A)ft met betrekking tot het financieel 

beheer in het kort weergegeven. Daaruit wordt duidelijk dat de decennialange observaties van zowel de RvA 

als de ARA hieromtrent volkomen terecht waren. Tevens blijkt dat ondanks alle kritiek van de Arubaanse 

overheid op de inzet van de CFT, al dan niet in een ‘Arubaanse versie’ (CAft), deze reeds op korte termijn 

verbeteringen teweeg bracht in het financieel beheer. Zo stelt de CAft al in de eerste helft van 2015 vast “dat 

het voor het eerst is dat Aruba een kwartaalrapportage heeft gemaakt312. Dat het hier een leerproces betreft 

blijkt uit de reactie van de CAft op de vierde uitvoeringsrapportage d.d. 4 maart 2016 dat “… de inhoud van de 

rapportage vollediger en overzichtelijker is dan de eerdere uitvoeringsrapportages van Aruba”313. Hoewel er 

dus nog volop tekortkomingen worden geconstateerd is er, dankzij de nodige ‘begeleiding’ van de CAft, 

eindelijk sprake van enige concrete verbetering. 

 

A- Secretariaats(tussen)rapport onderzoek begroting 2014 - 1 

In haar eerste rapportage somt de Cft in het kort de geconstateerde problemen van Aruba op:  

De sluiting van de Valero-raffinaderij en de financiële crisis hebben een grote dempende invloed gehad op de 

economische groei. Het kabinet (Eman-1) heeft dit aangepakt door de economie te stimuleren middels 

begrotingstekorten en koopkrachtverhoging van de burgers door een verlaging van de BBO en de water- en 

elektriciteitstarieven. Hierdoor liepen de overheidstekorten na 2008 sterk op en wel van een 

begrotingsoverschot van 1% in 2008 naar tekorten oplopend tot bijna 12% in 2012 om vervolgens uit te 

komen op 7% in 2013. Het geraamde begrotingstekort voor 2014 bedraagt 5-6%.  

 

De schuld van 41,5% BBP uit 2008 bedraagt inmiddels 75% en groeit in een snel tempo door. Het eigen 

vermogen van de overheid is Afl. 2 miljard negatief, de sociale fondsen zijn uitgeput en hebben geen reserves 

meer, de dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) ligt rond de 80% en de vermogens 

van de overheidsvennootschappen staan onder druk. Tegelijkertijd bedragen de personeelslasten meer dan 

                                                           
310 IMF: Country Report No 13/258, Kingdom of the Netherlands – Aruba, Augustus 2013 
311 Info o.m. uit de geschiedenis van het C(A)ft op de website van het CFT: www.cft.cw 
312 Cft, Reactie op de vastgestelde begroting 2015, uitvoeringsrapportage eerste kwartaal, voortgangsrapportage 2014-
2018 en leningsverzoek Aruba, d.d. 4 juni 2015, p. 2 
313 CAft: Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2015 Aruba, d.d. 4 maart 2016, p. 1 
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de helft van de totale begroting, laten de gemiddelde rentelasten een stijgende lijn zien en dreigt de 

ziekteverzekering onbetaalbaar te worden. De grenzen van het economisch stimuleringsbeleid zijn bereikt, de 

creditrating van Aruba is door zowel Standard & Poor’s als Fitch neerwaarts bijgesteld, er heerst toenemende 

onzekerheid in het bedrijfsleven, onder meer door betalingsachterstanden van de overheid wegens 

liquiditeitstekorten. Het begrotingsproces is 7 maanden vertraagd waardoor de onzekerheden toenemen en 

de liquiditeitspositie nijpend wordt314.  

 

Hoewel de overheid zich bewust is van de ernst van de situatie en maatregelen heeft aangegeven om de AOV 

betaalbaar te houden, de dekkingsgraad van de APFA te herstellen en de uitgaven aan personeel, goederen 

en diensten en subsidies te verlagen zijn deze toch onvoldoende om de begroting in veilig vaarwater te 

krijgen. Om te komen tot een structureel houdbare overheidsbegroting zijn verdere stappen volgens de Cft 

noodzakelijk315. 

 

In navolging van de RvA is ook de Cft kritisch m.b.t. het realiteitsgehalte van de begroting van 2014: de 

ambitieuze plannen zijn weliswaar beschreven maar worden niet of slechts gedeeltelijk uitgewerkt in de 

begroting zodat niet duidelijk is wat wel/niet wordt uitgevoerd. Ook is onduidelijk welke ombuigingen 

concreet gerealiseerd zullen worden. Deze werkwijze kan volgens de Cft een reden zijn van het 

geconstateerde patroon in jaarrekeningen waarbij de uiteindelijke realisaties sterk afwijken van de 

begrotingscijfers. Voor 2014 voorziet de Cft nog sterkere verschillen aangezien de begroting van lagere 

uitgaven uitgaat dan de realisatie van 2013316.  

 

De Cft is ook veel minder optimistisch dan de regering v.w.b. de ombuigingen (besparingen) op (1) de AZV, (2) 

de SVB en (3) de APFA317.  

 

Bovendien wijst de Cft er op dat de overheid de tendens heeft steeds meer uitgaven buiten de begroting om 

te doen. Steeds meer nieuwe investeringen en impulsen vinden plaats via fondsen, overheidsstichtingen en 

publiek-private samenwerking (PPS) zonder dat de risico’s genoemd worden of stil gestaan wordt bij het feit 

dat deze fondsen en stichtingen (zoals DOW, SOGA, TPEF, IWIF) ook onderdeel van de collectieve sector zijn.  

 

Aangezien de kosten van PPS-projecten niet altijd in de begroting worden verwerkt, wordt beheersing van de 

totale omvang van de collectieve sector problematisch. De besteding van de collectieve middelen onttrekt 

zich zo aan de budgetcontrole van het parlement. Op langere termijn kunnen ze een serieuze bedreiging 

vormen voor de begroting omdat de risico’s verplaatst worden naar onderdelen die niet onder de 

budgetcontrole en het budgetrecht van de Staten en binnenlandse toezichthouders vallen318. 

 

 De Cft verwacht ook een hogere schuld door hogere betalingsachterstanden van de overheid aan de SVB, de 

AZV, stichtingen en fondsen. De negatieve vermogenspositie van Aruba ad Afl. 2 miljard maakt dat er geen 

financiële buffers zijn en geen weerstandvermogen om schokken op te vangen. Hetzelfde geldt voor de 

vermogens van de fondsen (zoals de SVB). 

 

Een belangrijke complicerende factor wordt gevormd door de zorgwekkende situatie van het financieel 

beheer. Dit maakt het opstellen van meerjarenramingen heel moeilijk. Tekenend is dat de ARA als externe 

accountant geen uitspraak kan doen bij de jaarrekeningen omdat deze niet te controleren zijn. De 

                                                           
314 CFT: Secretariaatsrapport onderzoek begroting 2014, d.d. 20 juli 2014, p. 1, 2 
315 Idem, p. 2 
316 Idem, p. 3 
317 Idem, p. 3 
318 Idem, p. 4 

1. Voor de besparingen bij de AZV is aanvullende wetgeving voor een zgn. AZV-heffing nodig. Deze zal 

niet tijdig kunnen worden geïmplementeerd. Dit leidt tot grotere tekorten die door het Land wettelijk 

moeten worden aangevuld. De tekorten van het Land zelf worden hiermee groter. 

2. In het ZV/OV schommelfonds worden niet-realistische vermogens opgevoerd die voor een groot deel 

bestaan uit vorderingen van de SVB op de overheid die hun oorsprong vinden in de boedelscheiding 

van de voormalige Nederlandse Antillen. Zoals eerder en meermalen is aangegeven  ontdeed de 

regering zich uiteindelijk van een deel van deze vordering door deze (Afl. 60 miljoen) op te voeren als 

ware het een schenking door de SVB. De financiële situatie van de SVB-fondsen is zodanig dat er geen 

enkele financiële buffer is om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit wordt verergerd omdat de 

wettelijke reserves er niet zijn ondanks de verplichtingen daartoe in de landsverordeningen. 

3. Besparingen op pensioenpremies zullen pas optreden nadat het APFA weer gezond is gemaakt. 

Daartoe is een omvangrijke kapitaalstorting nodig van de overheid om de dekkingsgraad op 100% te 

brengen. Dit leidt tot een veel hogere financieringstekort en een hogere overheidsschuld. 
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daadwerkelijke uitgaven en betalingen, de juistheid daarvan en eventuele achterstanden zijn moeilijk te 

achterhalen319.  

 

Gemeten naar internationale normen heeft Aruba een onhoudbare overheidsschuld. De uitdaging is om de 

schuld te reduceren tot een niveau dat leidt tot een behoud van vertrouwen van kapitaalmarkten en 

investeerders. Volgens de IMF is voor kleine open economieën als die van Aruba een staatsschuld van 35-40% 

een goede richtsnoer. Daarentegen kan een schuld van boven de 60% leiden tot een lagere groei en zeker tot 

risico’s om externe schokken op te vangen. Aangezien de schuld in 2014 75% BBP bedraagt staat Aruba voor 

de uitdaging de schuld gefaseerd met 35-40% BBP terug te dringen. Dat betekent dat Aruba omvangrijke 

overschotten moet zien te realiseren op haar begroting. Wil Aruba de internationale kapitaalmarkt 

overtuigen om via de kapitaalrekening van de betalingsbalans gelden te blijven lenen, dan moeten de 

overheidsfinanciën op orde zijn. 

 

Het is van belang een duidelijke richtnorm als uitgangspunt te nemen t.b.v. de taakstelling. In navolging van 

Curaçao en Sint Maarten kan gekozen worden voor rentebetalingen van maximaal 5% van de ontvangsten 

(zgn. rentelastnorm). Gezien de rentebetalingen van Aruba van 10% (van de hele collectieve sector), betekent 

dat dat de schuld in ieder geval gehalveerd moet worden tot 35-40% van het BBP. Dit betekent wel dat de 

overheid minder consumptieve uitgaven (als salariskosten) moet doen en meer investeringen die een 

bijdrage kunnen leveren aan een import vervangende vraag of een stimulans voor de export.320 

 

Tenslotte dringt de Cft er op aan de volgende begrotingen vast te stellen vóór aanvang van het jaar waarop 

de begroting van toepassing is. Zolang hier niet aan wordt voldaan is de begroting als sturingsinstrument naar 

gezonde overheidsfinanciën ineffectief en is sturing de facto zelfs afwezig321. 

 

 

B- Secretariaatsrapport onderzoek begroting 2014 – 2 

In dit uitgebreider rapport wijst de Cft wederom op de risico’s van speciale fondsen en PPS-projecten: 

“Dergelijke constructies bieden geen oplossing voor de budgettaire problematiek. In het gunstigste geval 

verleggen zij het probleem, maar het probleem kan er ook groter door worden als dergelijke constructies 

hogere kosten met zich meebrengen, het autorisatierecht van de Staten doorkruisen of als aan de 

budgetbeheersing geen inhoud meer gegeven kan worden. dat zal vooral het geval zijn als uitgaven vanuit de 

fondsen plaatsvinden zonder dat de Staten daar inspraak in hebben en als er geen (accountants)controle 

plaatsvinden”322. 

Net als de andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft Aruba de grootste moeite met het 

concretiseren en uitvoeren van beleidsvoornemens. Dit geldt in hoge mate voor de verbetering van het 

financieel beheer. De kritische analyses hierover uit het rapport van de National Commission on Public 

Finance uit 2007  en het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) uit 

2011 zijn nog steeds actueel.  

De financiële positie van Aruba wordt na dit diepgaander onderzoek ernstiger ingeschat: de 

begrotingsuitgaven moeten met Afl. 209 miljoen worden verhoogd wegens de noodzakelijke ‘eenmalige 

vermogensdotatie’ aan de APFA ad. Af. 170 miljoen en extra tegenvallers van Afl. 39 miljoen. Het 

financieringstekort stijgt daardoor tot 9,3% van het BBP (i.p.v. de eerder voorziene 4,9%). Ook de schuld 

neemt hierdoor toe tot 80,7% (i.p.v. 76,4%). Voor een sluitende begroting binnen afzienbare termijn is een 

pakket maatregelen nodig die structureel Afl. 265 miljoen moet opbrengen terwijl de ‘autonome groei van de 

(personeels)uitgaven’ een halt moet worden toegeroepen (de maskering van personeelskosten onder de 

noemer van ‘deskundig advies’  onder de begrotingspost ‘Goederen & diensten’ ad Af. 35 miljoen/jaar  maakt 

het reeds zeer hoge percentage van 51% aan personeelsuitgaven van de totale begroting nòg hoger323). De 

Cft dringt er verder op aan het financieel beheer op de korst mogelijke termijn te versterken, alsmede de 

CAD, de ARA en de RvA en een grondige reorganisatie van het overheidsapparaat te bewerkstelligen door 

daadwerkelijke uitvoering van de kerntakenanalyse uit 2009324. 

De Cft benoemt als belangrijke zorgpunten voor gezonde overheidsfinanciën de snelle toename van de 

vergrijzing die de zorgkosten de komende jaren aanmerkelijk zullen doen stijgen (volgens prognoses van het 

CBS komen de zorgkosten in 2025 omstreeks 55% hoger uit dan in 2010!325) , alsmede de sterke toename van 

de personeelsuitgaven van 20% en de rentelasten met 50% (van Afl. 120 miljoen in 2009 naar ruim Afl. 190 

                                                           
319 Idem, p. 4, 5 
320 Idem, p. 6 
321 Idem, p. 8 
322 Cft: Secretariaatsrapport onderzoek begroting 2014, d.d. 12 september 2104, p. 2 
323 Idem, p. 26 
324 Idem, p. 3, 4 
325 Idem, p. 25 
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miljoen in 2014 en mogelijk tot Afl. 230 miljoen in 2017). Dit heeft tot gevolg dat investeringen vanuit de 

overheidsbegroting zeer laag zijn (minder dan 1% van de totale uitgaven)326. 

Net als de RvA is de Cft niet positief over het realiteitsgehalte van de begroting: zowel baten (o.m. door niet-

gerealiseerde wetgeving die hogere inkomsten moesten bewerkstellingen) als lasten (door hogere 

tegenvallers) blijven achter bij de begroting327. 

De Cft is echter bezorgder voor de ontwikkelingen op de langere termijn: tot en met 2018 blijft de schuld en 

daarmee ook de rente verplichtingen toenemen. De personeelsuitgaven zullen op grond van het met de 

vakbonden gesloten indexeringsakkoord na (correctie AH: vanaf!) 2017 stijgen met omstreeks Afl. 13 miljoen 

(en uiteindelijk omstreeks Afl. 50 miljoen bedragen328). Vanaf 2019 zullen de PPP-projecten hun volledige 

beslag op de begroting leggen en aan jaarlijkse kosten volgens de CBA bijna Afl. 100 miljoen opeisen (tabel 

12). Pas na 2036 zullen deze uitgaven afnemen329.  

Tabel 13: voorgenomen PPP-projecten 

Project Payment periods Investment Amount  
Afl. million 

Estimated annual payment 
Afl. million 

Hospital 29 253,2 24,0 

Green corridor 25 297,0 29,3 

Ringroad 3 25 330,0 32,6 

MFA 25 18,0 1,8 

JFK Education dept. 25 25,0 2,5 

JFK community auditor. 25 13,0 1,3 

New Mavo/Havo/Vwo 25 18,0 1,8 

TOTAL  954,2 93,2 

Bron: CBA 

De Cft heeft de nodige twijfels bij het voornemen van de regering om ook de PPP-constructie uit een apart 

fonds te financieren, gevoed met heffingen op financiële transacties. Door het afvoeren/apart zetten van de 

begroting komt een integrale prioriteitenstelling in gevaar. Maar ook de consequenties van de voorgenomen 

heffing zijn onduidelijk. De Cft pleit er dan ook voor de mogelijke negatieve economische gevolgen goed na te 

gaan.  

Op grond van al de genoemde ontwikkelingen voorziet de Cft een toename van e schuld naar 80,7% in 

2014, gevolgd door een initiële daling van de tekortcijfers tot aan 2018. De toename van uitgaven door de 

verdere indexering van lonen en salarissen, de autonome groei van personeelskosten en rente, de 

zorguitgaven en PPP-constructies zullen de verwachte inkomsten vanaf 2018 weer overstijgen. Hierdoor 

nemen de financieringstekorten als percentage van het BBP weer toe tot meer dan 4% in 2020 waarna het 

door blijft stijgen330.  

De Cft gaat er hierbij wel van uit dat alle maatregelen zoals die door de regeringen in de begroting 2014 zijn 

voorgenomen ook inderdaad en bijtijds ten uitvoer komen en dat de groei van het nominale BBP stabiel op 3% 

per jaar ligt. Daarbij hebben de te nemen maatregelen slechts een tijdelijk effect en zijn die onvoldoende om 

het tij te keren. Vandaar dat de Cft er nogmaals op aan dringt om het aantal ambtenaren fors in te perken en 

de autonome prijscomponent in de loonontwikkeling aan te pakken331. 

In navolging van de RvA bekritiseert de Cft ook de doorbreking van het ‘ Balanced budget akkoord’ door de 

overheid: zowel de AZV-heffing –per 1 november 2014- en de verlaging van de landsbijdrage aan AZV, als de  

voorgenomen instelling van  een fonds met een financiële transactieheffing voor de financiering van de PPP-

constructies zijn hier duidelijke voorbeelden van332. 

Afhankelijk van de beleidsbeslissingen m.b.t. de reductie van de overheidsschuld, kan Aruba binnen 

omstreeks 10 dan wel 25 jaar haar schuld terugdringen tot 40% BBP. In de daaropvolgende jaren kan dan 

verder gewerkt worden aan een structurele versterking van de economie door de vrijkomende middelen aan 

te wenden voor investeringen i.p.v. consumptieve uitgaven333.  

De Cft sluit haar relaas af met het uitspreken van haar zorgen over de tekortkomingen bij de belangrijke 

instituties die een waarborging zijn van het begrotingsproces en een deugdelijk financieel beleid. Daar is door 

de regering geen optimaal gebruik gemaakt terwijl de personele bezetting van bijv. het CAD (slechts 1 

accountant met RA opleiding naast 7 fte-formaties t.b.v. de controle van alle overheidsdiensten!) het 

                                                           
326 Idem, p. 6, 10 
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328 Idem, p. 26 
329 Idem, p. 20 
330 Idem, p. 20 
331 Idem, p. 21 
332 Idem, p. 21 
333 Idem, p. 28 



69 
 

praktisch onmogelijk maakt om alle noodzakelijke audits te kunnen uitvoeren. Indien deze instanties niet 

naar behoren kunnen functioneren is ordentelijk financieel beheer onmogelijk.   

Ook de Cft stelt vast dat de beschikbare cijfers zeer moeilijk te controleren zijn op juistheid en volledigheid. 

Hierdoor kunnen jaarrekeningen van het Land geen accountantsverklaring krijgen. Dit leidt tevens tot risico’s 

van het aanwezig zijn van financiële constructies die buiten de begroting plaats vinden. 

De Cft wijst tenslotte op het gevaar dat “bij het opstellen van cijfermatige analyses politieke overwegingen 

eerder een rol spelen dan die van financieel-economische aard. Samen met politieke benoemingen op cruciale 

posities en het niet invullen van toezichthoudende organen zoals de CAD wordt het financieel beheer en de 

positie van de financiële kolom verzwakt. Door de kleinschaligheid is specifieke deskundigheid 

(wetgevingsjuristen, accountants en economen) moeilijk te verkrijgen. Dat maakt ook dat de broodnodige 

onafhankelijkheid voor dergelijke functies moeilijk te garanderen is”. De Cft is daarom geen voorstander van 

technische bijstand aangezien die geen structurele oplossing biedt, maar van financial trainee programma’s, 

stage en opleidingen op grond van inventarisatie van de problemen en behoeften op dit terrein334.  

In haar ‘Kernpunten onderzoek begroting Aruba 2014’ d.d. 12 september 2014 zet de Cft de belangrijkste 

bevindingen en aanbevelingen overzichtelijk op een rij. 

 

C- Onderzoeksrapport begrotingswijziging (BW) 2014 

Hoewel met de BW stappen in de goede richting worden gezet waardoor het realiteitsgehalte is toegenomen, 

komen deze nog onvoldoende tegemoet aan de eerder gedane aanbevelingen van de Cft. Echter, behalve dat 

er zich vertragingen hebben voorgedaan in inkomensverruimende maatregelen, heeft de regering ook 

besloten uitgavenverhogende maatregelen door te voeren (de eindejaarsuitkering voor gepensioneerden). 

Hierdoor is afgezien van de afgesproken storting (AH: van Afl. 23 miljoen) in het FDA en is dus een 

kapitaalinvestering omgezet in consumptieve uitgaven. De Cft spreekt haar bevreemding hierover uit, temeer 

daar er sprake is van een begrotingstekort van 9,3% BBP en de schuld boven de 80% BBP uitkomt. 

Net als de RvA heeft de Cft haar bedenkingen m.b.t. het voornemen van Aruba een Fiscal Council op te 

richten. Volgens het Cft is hier geen sprake van onafhankelijk toezicht. Het gehele begrotingsproces wordt 

namelijk niet gevolgd en er zijn ook geen toetsbare normen en sanctiemogelijkheden. De Cft pleit dan ook 

voor financieel toezicht dat aansluit bij de manier waarop dit wordt gedaan in de rest van het Koninkrijk335. 

Hoewel enerzijds de pensioenhervorming in wetgeving is vastgelegd, is anderzijds de bestemmingsheffing 

AZV niet per 1 november maar per 1 december ingevoerd. De uitgaven vallen hierdoor hoger uit terwijl ook 

de SVB een risico blijft vormen voor de overheid wegens haar wettelijke dekkingsplicht. Verder heeft de Cft 

de nodige twijfels v.w.b. het realiteitsgehalte van de meerjarenplanning. Veel van de genoemde maatregelen 

zijn weinig concreet  en toelichtingen en onderliggende berekeningen van de besparingen ontbreken 

veelal336. 

De Cft is echter kritisch over het voornemen van de overheid om de uitkeringen aan o.m. de Hoge Colleges 

van Staat verder te verlagen. Aangezien het financieel beheer reeds lang onder de maat is zal verdere 

bezuiniging op deze instanties het financieel beheer verder verslechteren337.  

Tenslotte waarschuwt de Cft tegen het voornemen van de regering om de studieleningen op korte termijn 

buiten de begroting te plaatsen. Hiermee wordt een omvangrijke geldstroom buiten het gezichtsveld van de 

Staten geplaatst. Dit is een onwenselijke ontwikkeling338. 

 

D- Reactie op de concept-ontwerpbegroting 2015 

De hoofdaandacht in dit rapport is gericht op 4 aanbevelingen die er o.m. op gericht zijn de toenemende 

uitgaven bijvoorbeeld t.b.v. overheidspersoneel in te perken. Deze leiden namelijk tot een ‘çrowding out’ van 

andere uitgaven die mogelijk een grotere bijdrage leveren aan de economische structuur van het land339. 

Deze aanbevelingen zijn: 

1. Roep de structurele groei van de overheidsuitgaven een halt toe door diverse (automatische) 

indexeringen stop te zetten. 

2. Neem zo snel mogelijk een beperkt aantal eenvoudig door te voeren maatregelen, (bijv. een tijdelijke 

solidariteitsheffing) die op korte termijn de problematiek terugdringen. 

                                                           
334 Idem, p. 28, 29 
335 Cft: Onderzoeksrapport begrotingswijziging 2014, d.d. 2 december 2014, p. 2, 3 

336 Idem, p 8 t/m 12 
337 Idem, p. 12 
338 Idem, p. 13 
339 Cft: Reactie op de concept-ontwerpbegroting 2015 van Aruba, d.d. 29 december 2014, p. 3, 4, 5, 6 
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3. Kom met een uitgewerkt (stappen)plan hoe de voorgenomen maatregelen te implementeren. Betrek 

hierbij ook de (tijdelijke) maatregelen zoals genoemd in de 2e aanbeveling. Rapporteer daarnaast elk 

kwartaal over de uitvoering van de begroting en de voortgang van de maatregelen en leg de 

begrotingswijzigingen tijdig voor aan de Staten. Versterk het ownership door het instellen van een 

ministeriële stuurgroep onder voorzitterschap van de minister-president. 

4. Bij het op orde brengen van het financieel beheer hebben het administratief systeem, de opzet van de 

meerjarencijfers en de inrichting van de financiële infrastructuur, inclusief de juridische inbedding ervan 

(de comptabiliteitsvoorschriften), prioriteit. Hierbij is een aantal punten van belang:  

 Er wordt een vertekend beeld gegeven door te rooskleurige aannames op het gebied van bijv. de 

grootste uitgavencategorie, te weten de personeelskosten 

 Er is een zeer beperkte aansluiting tussen begroting en uitvoering 

 Periodieke uitvoeringsrapportages ontbreken waardoor het volgen en bijsturen van de begroting heel 

moeilijk is 

 De Comptabiliteitsverordening is verouderd: veel onderwerpen zijn nooit helemaal formeel uitgewerkt 

De Cft voegt hier fijntjes aan toe dat het navolgen van haar aanbevelingen het benodigde vertrouwen bij de 

Rijksministerraad (RMR) en buitenlandse beleggers zal wekken om de Arubaanse regering ter wille te zijn bij 

het aantrekken van een buitenlandse lening340. 

De Cft geeft daaropvolgend commentaar op elk van de 24 voorgenomen maatregelen van de overheid die 

vanaf 2015 besparingen moeten opleveren. Daarbij is opvallend dat de cijfermatige onderbouwing bij een 

groot aantal posten onvoldoende is of ontbreekt waardoor de Cft het realiteitsgehalte van deze maatregelen 

onvoldoende kan beoordelen. De Cft maakt zich daarbij zorgen wegens de indexatie van de reparatiepremie 

voor ambtenaren vanaf 2017 die zij als een nieuw risico beschouwt voor de toch al hoge personeelskosten. 

De reparatiepremie stijgt namelijk van Afl. 850,- per jaar in de periode 2014-2016 naar Afl. 1.167,- in 2017 

(een stijging van maar liefst 37%) en naar Afl. 1.485,- in 2018 (een stijging van 27%)341. De verdere zorgen zijn 

i.h.a. een herhaling van hetgeen al eerder naar voren is gebracht in haar vorige rapporten. Zo is de Cft 

wederom kritisch over het voornemen van de regering om de uitkeringen aan landsbedrijven en de Hoge 

Colleges van Staat verder te verlagen: dit zal naar verwachting het financieel beheer verder verslechteren342. 

 

E- Reactie op de door de Staten te behandelen begroting 2015 

De Cft signaleert risico’s bij een aantal maatregelen aangezien hierover ofwel nog geen besluitvorming heeft 

plaatsgevonden of de maatregelen zich nog niet in de implementatiefase bevinden. De onderbouwing van de 

meerderheid van de voorgenomen maatregelen is beperkt en geeft geen inzicht in de effecten. Een oordeel 

over de realisatie van de voorgenomen maatregelen is dan ook niet mogelijk. Vandaar dat de Cft adviseert de 

uitvoering van de voorgenomen maatregelen te monitoren. Daarbij is politieke sturing van belang en zijn de 

kwartaalrapportages het gewezen sturingsmiddel voor monitoring van de uitvoering van de begroting. Deze 

zullen aan de Staten worden aangeboden zodat voldaan wordt aan de bestaande regelgeving dat de Staten 

periodiek geïnformeerd dienen te worden. De controlerende taak van de Staten komt hierdoor meer tot zijn 

recht en de Cft spoort de Staten dan ook aan zijn controlerende taak via deze weg nog meer uit te oefenen343.  

Er is afgesproken dat er een zgn. nulmeting plaatsvindt van het financieel beheer in overeenstemming met 

het PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) framework van het IMF. De nulmeting wordt 

uitgevoerd via een self-assessment, onder begeleiding van het Cft. De nulmeting maakt het mogelijk om meer 

gericht verbeterplannen op te stellen en plannen voor aanpak hoe in de komende jaren het beheer op niveau 

gebracht kan worden344. 

Voor wat betreft de vier aanbevelingen zoals genoemd onder D op p. 69 en 70 stelt de regering dat: 

1. De indexatie voor actieven voor de komende jaren vanaf 1 januari 2014 is bevroren. 

2. Zij van plan is een aanvullende heffing in de indirecte belastingsfeer in te voeren. 

3. De meeste maatregelen reeds in uitvoering zijn genomen danwel in de laatste fase van uitvoering zijn. 

4. Directie Financiën hier druk mee aan de slag is en dat er om tijdelijke versterking is gezocht via het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties345. 

  

                                                           
340 Idem, p. 6 
341 Idem, p. 9 
342 Idem, p. 11 
343 Cft: Reactie op de door de Staten te behandelen begroting 2015, d.d. 4 juni 2015, p. 2 
344 Idem, p. 5 
345 Idem, p. 6 
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F- Reactie op de vastgestelde begroting 2015, uitvoeringsrapportage eerste kwartaal, 

voortgangsrapportage 2014-2018 en leningverzoek Aruba 

De in de Staatsregeling vastgestelde datum waarop de begroting bij de Staten ingediend moet worden (1 

september) is wederom niet gehaald. De vaststelling van de begroting vond dan ook pas plaats ver in mei 

2015. Niet alleen wordt hiermee gehandeld tegen de eigen wetgeving in, ook is dit een teken van een 

tekortschietend financieel beheer en financiële discipline346.  

De Cft spreekt haar verbazing er over uit dat ondanks de gemaakte afspraken tussen Aruba en Nederland 

middels een brief d.d. 13 mei 2015 dat het voornemen om te lenen wordt betrokken in het advies van de Cft 

op de begroting, Aruba desondanks op 28 mei op eigen houtje een lening (binnen het Koninkrijk) afgesloten 

heeft347. 

 

De Cft wijst er verder op dat in beperkte mate tegemoet is gekomen aan de aanbevelingen van het Cft bij 

eerdere gelegenheden. Het is daardoor niet zeker dat het tekort 2015 op de afgesproken 3,7% van het BBP 

uitkomt. De voorgenomen verhoging van de health tax met 1% is echter een positieve eerste stap. De Cft 

geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen bij de uitvoering van de 4 aanbevelingen (zie D): 

1. Ondanks de 5 maanden tussen het eerste advies en het moment van vaststellen zijn hiertoe onvoldoende 

stappen gezet. 

2. De (vertraagde) invoering van de health-tax is positief maar levert slechts een beperkt bedrag op wegens 

de gelijktijdige invoering van een lastenverlichtende maatregel. 

3. Deze eerste uitvoeringsrapportage is een positieve ontwikkeling die de Staten inzicht biedt in de 

voortgang van de begrotingsuitvoering. 

4. Het Cft constateert dat de druk op de directie Financiën sterk toeneemt, maar dat de middelen om 

verbeteringen door te voeren beperkt blijven. De aanbevelingen uit het advies van december en april zijn 

niet in uitvoering genomen. Het Cft heeft ook afgesproken om samen te werken in een uit te voeren PEFA-

self-assessment; dit staat ook beschreven in haar brief van 13 mei jl. Helaas is ook deze assessment nog 

niet opgestart. Het was juist de bedoeling om aan de hand daarvan de kwetsbaarheden en 

tekortkomingen in het financieel beheer helder te krijgen zodat de basis gelegd kan worden voor plannen 

ter verbetering en het aanvragen van technische bijstand348. 

 

Concluderend is de Cft van mening dat de uitvoering van de begroting niet automatisch zal leiden tot een 

tekort van 3,7%. Ondanks de grote hoeveelheid werk is er wel vertrouwen gekweekt. Zij adviseert wel 

additionele stappen te nemen om snel de noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen349. 

 

G- Reactie op de 2e uitvoeringsrapportage 2015 

Op 27 augustus 2015 is de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) aangenomen. Hiermee is 

het tijdelijk financieel toezicht door het ‘College Aruba financieel toezicht’ (CAft) wettelijk verankerd.  

Gebaseerd op de afspraken uit het BBA van november 2013 is voor de jaren 2015-2018 een saneringspad 

vastgesteld, waarvan de tekortnormen in artikel 14 van de LAft verankerd zijn. Voor de begrotingsjaren 2015-

2017 is een maximaal begrotingstekort van resp. 3,7%, 2,0% en 0,5% van het BBP vastgesteld en vanaf 2018 

een minimaal financieringsoverschot van 0,5%. 

 

Wegens tekortkomingen in de uitvoeringsrapportages is cijfervergelijking (nog) niet goed mogelijk. 

Aanvullende informatie en toelichtingen zijn noodzakelijk. Met name de kwaliteit van het financieel beheer 

(en daarmee van de volledigheid van de rapportages) laat te wensen over350. 

 

Ook nu weer spreekt de CAft haar zorgen uit over het achterblijven van de maatregelen op het gebied van 

personeel. Als de structurele groei van de uitgaven niet snel wordt teruggedrongen, voorziet de Caft dat het 

financieringstekort van 3,7% van het BBP in 2015 moeilijk haalbaar zal zijn.  

De Caft geeft daarom de volgende aanbevelingen: 

1. Bereid zowel uitgavenverlagende als inkomstenverhogende maatregelen voor om eventuele tegenvallers 

op te kunnen vangen zodat de tekortnorm van 3,7% niet in het geding komt. 

2. Indien er nog geen traject is opgestart om de structurele groei van de uitgavenop korte termijn terug te 

dringen, moet dit z.s.m. gedaan worden, zo mogelijk met technische bijstand uit Nederland. 

3. Draag er zorg voor dat toereikende voorbereidingen worden getroffen (politiek en juridisch) zodat 

inkomstenverhogende maatregelen (bijv. verhoging van BBO/BAZV-Belastingheffing Algemene 

Ziektekostenverzekering) zonder oponthoud kunnen worden ingevoerd. 

                                                           
346 Cft: Reactie op de vastgestelde begroting 2015, ,uitvoeringsrapportage eerste kwartaal, voortgangsrapportage 2014-
2018 en leningverzoek Aruba, d.d. 4 juni 2015, p. 3 
347 Idem, p. 1 
348 Idem, p. 4, 5, 6, 7 
349 Idem, p. 7 
350 CAft: Rreactie op de 2e uitvoeringsrapportage 2015, d.d. 11 september 2007, p. 1 
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4. Gebruik de resultaten van de self-assessment (nulmeting) om zo efficiënt en effectief mogelijk de nodige 

verbetering van het financieel beheer tot stand te brengen. Ook hier kan tijdverlies worden voorkomen 

door technische bijstand351. 

 

Conform het advies van de Cft heeft Aruba begin juli een Public Expenditure and Financial Accountability 

(PEFA) self-assessment (nulmeting) uitgevoerd. De 6 deelgebieden binnen het financieel beheer waarin het 

scoren van de PEFA-indicatoren werd uitgevoerd zijn: 

1. Betrouwbaarheid van de begroting 

2. Volledigheid en transparantie van de begroting 

3. Beleidsmatigheid tijdens het begrotingsproces 

4. Zorgvuldigheid en interne beheersing van de begrotingsuitvoering 

5. Administratie, vastlegging en verslaggeving 

6. Extern toezicht inclusief corporate governance 

 

De preliminaire score van de self-assessment (42%) toont aan dat het financieel beheer van Aruba nog niet 

op orde is. Het door Aruba op te stellen verbeterplan (Roadmap 2018) zal richting moeten geven aan de 

nodige verbeteringen van het financieel beheer. E.e.a. vindt plaats onder het toeziend oog van de Caft352. 

 

 

H- Advies op de verkorte concept-ontwerpbegroting 2016 

De Caft stelt vast dat de begroting wederom niet tijdig is aangeboden conform de Staatsregeling van Aruba, 

art. V.12.1. Zij is van oordeel dat nadere onderbouwing en bijstellingen noodzakelijk zijn. 

Op basis van haar beoordeling van ontvangen documenten komt de Caft tot de volgende bevindingen en 

aanbevelingen: 

1. Er is geen koppeling te maken tussen de consolidatiemaatregelen uit de Speerpuntennota en de concept-

ontwerpbegroting. 

2. De groeiramingen worden als niet-realistisch beoordeeld; die moeten bijna gehalveerd worden. 

3. De voorziene daling in de personeelskosten (Afl. 6 miljoen) blijft sterk achter bij de voorgenomen sanering 

van Afl. 90 miljoen. 

4. De overheid moet voorzieningen treffen t.b.v. de risico’s t.a.v. enkele noodlijdende overheidsvennoot-

schappen (zoals Arubus en Post N.V.) en studieleningen. 

5. Het weerstandvermogen van Aruba is nihil: het negatieve eigen vermogen bedraagt eind 2014 Afl. 2,4 

miljard. Volgens het Caft moet Aruba minimaal rekening houden met een post onvoorzien van 1% (Afl. 13 

miljoen) van de lasten ter versterking van het weerstandsvermogen en/of ter dekking van mogelijke 

claims en/of garanties353. 

 

De CAft constateert wederom dat de begrote kostenniveaus hoger uitvallen dan de doelstellingen zoals 

geformuleerd in de consolidatiemaatregelen uit de Speerpuntennota. Zo valt de beoogde besparing van Afl. 

90 miljoen op personeelskosten ruim Afl. 88 miljoen lager uit. De CAft is ook pessimistischer dan de regering 

over de verwachte inkomsten, o.m. aan de hand van de achterhaalde verwachting van de nominale 

economische groei. De CAft verwacht dan ook dat er weinig besparingen op de totale uitgaven worden 

gerealiseerd en dat de verwachte middelen onrealistisch hoog zijn354. 

 

De CAft plaatst vraagtekens bij de verwerking van studieleningen: eind 2014 staat er circa Afl. 381 miljoen uit 

aan studieleningen waarvan omstreeks Afl. 138 miljoen (36%) is voorzien voor oninbaarheid. De CAft 

verwacht dat een groter deel oninbaar zal zijn en dat deze leningen zich dus gedragen als een verkapte 

subsidie die daarmee op de gewone dienst verantwoord zou moeten worden355. 

 

 

I- Advies ontwerpbegroting 2016 

Het oordeel van de CAft is in principe gelijk aan dat over de ‘verkorte concept-ontwerpbegroting’:  

 De cijfers verschillen niet van elkaar 

 De onderbouwing van de meer-inkomsten zijn nog steeds onvoldoende toetsbaar 

 In afwijking van het door Aruba zelf geformuleerde uitgangspunt van bevriezing van de nominale uitgaven 

worden die toch weer verhoogd in 2016 

 De ontwerpbegroting zou moeten uitgaan van een recente groeiprojectie van de CBA i.p.v. een oudere en 

achterhaalde prognose van het IMF 

 

                                                           
351 Idem, p. 2 
352 Idem, p. 5 
 
353 CAft: Advies op de verkorte concept-ontwerpbegroting 2016, d.d. 17 september 2015, p. 1, 2 
354 Idem, p. 3, 4 
355 Idem, p. 6 
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Op grond hiervan is voor de CAft ook deze meer uitgebreide ontwerpbegroting 2016 ‘niet-realistisch’. Zij 

adviseert dan ook om uit het oogpunt van behoedzaamheid de begroting neerwaarts bij te stellen356.  

 

Op grond van de in de ontwerpbegroting opgenomen financieringsbehoefte van Afl. 385 miljoen, gebaseerd 

op het maximale financieringstekort van 2% conform de LAft, wordt Afl. 73 miljoen gefinancierd op de 

binnenlandse markt en Afl. 312 miljoen op de buitenlandse markt. Daarnaast moet Afl. 282 miljoen worden 

afgelost op vervallende leningen357.  

 

De toenemende schuldenlast leidt automatisch tot hogere renteverplichtingen. Deze bedragen in 2016 Afl. 

210 miljoen, 16% van de totale uitgaven. Aruba betaalt een rentepercentage van gemiddeld 5,6%. 

Herfinanciering van aflopende leningen via Nederland tegen een veel lagere rentepercentage kan de 

renteverplichtingen aanzienlijke rentevoordelen opleveren. De besparingen op de rentelasten zouden dan 

volledig aangewend moeten worden om de schuldverplichtingen terug te dringen. Daarmee gaan ook de 

renteverlichtingen structureel omlaag. Dat kan echter alleen indien Aruba zichtbare vooruitgang heeft 

geboekt bij het bereiken van structureel houdbare overheidsfinanciën358.  

 

Inmiddels heeft de regering een nieuwe route ingeslagen v.w.b. haar ‘maatregelenlijst van 24 punten’. Deze 

werd te complex gevonden. De regering heeft daarom 7 nieuwe maatregelen voorgesteld die een hoger 

rendement moeten opleveren. De CAft is hier positief over, maar plaatst wel enige kanttekeningen359: 

 De regering verwacht de nieuwe Arubaanse BestedingsBelasting (ABB) per 1 januari 2016 in te voeren 

hoewel het wetgevingstraject nog niet is afgerond (AH: op 1 maart 2017 was de ABB nog steeds niet 

ingevoerd!) 

 De invorderingsacties zullen naar verwachting minder geld opbrengen dan de regering voorziet. 

 Ondanks de oorspronkelijke beleidsvoornemens in het BBA daaromtrent is geen enkele besparing op 

personeel voorgenomen 

 Het wetgevingstraject van diverse acties als de wachtgeldregeling, vacaturestop, enz. is nog niet afgerond 

 De socialisering en fiscalisering van bovenmatige uitkeringen en reparatietoeslagen is nog twijfelachtig. 

 

Gezien het toenemend beroep van de regering op financiering van projecten via de  Public Private 

Partnerships (PPP)-constructie buiten de begroting om en het risico hiervan voor de schuldpositie van het 

Land, besteedt de CAft in een volgend onderzoek aandacht aan dit fenomeen. Het gaat er namelijk om dat 

projecten ‘off-balance’ worden gefinancierd, waarbij significante langlopende verplichtingen worden 

aangegaan zonder dat deze worden meegenomen bij het bepalen van het financieringstekort of de 

schuldquote. Het gaat er bij het CAft onderzoek m.n. om de vraag of er sprak is van een lening in de zin van 

de LAft en hoe deze projecten begrotingstechnisch verwerkt moeten worden, ook weer volgens de LAft360. 

 

Volgens de nulmeting voldoet 42% van de indicatoren van het financieel beheer niet aan de daaraan 

minimaal te stellen eisen. Verbetering van het financieel beheer vergt een visie en hernieuwde 

prioriteitsstelling op de gehele financiële keten. Daarnaast moeten er middelen worden vrijgemaakt om de 

benodigde verbeteringen te financieren. Het gaat daarbij in eerste instantie om de onderdelen vastlegging, 

extern toezicht en controle die zeer laag scoorden. Prioriteiten zijn het administratieve systeem, de opzet van 

de meerjarencijfers en de inrichting van de financiële infrastructuur, inclusief de juridische borging.  

E.e.a. moet op de korte termijn tot stand komen middels technische bijstand uit Nederland in combinatie met 

traineeships, stages en opleidingen361. 

 

 

J- Advies Jaarrekening 2014 

De vaststelling van de jaarrekening is voor de adviesrol van het CAft van belang, aangezien conform artikel 

17.6 er maatregelen genomen dienen te worden ter compensatie van de gevolgen voor de schuldpositie van 

een tekort blijkende uit de vastgestelde jaarrekening. Voor de CAft is het problematisch dat net als 

voorgaande jaren de jaarrekeningen niet aan een accountantsonderzoek is onderworpen en de ARA 

wederom alleen beperkt onderzoek heeft kunnen doen naar de jaarrekening. 

 

Het CAft constateert dat Aruba niet de eigen in het kader van het BBA vastgestelde begrotingsregels heeft 

gehandhaafd dat kostentegenvallers binnen het uitgavenplafond worden gecompenseerd en dat 

inkomstenmeevallers niet leiden tot extra uitgaven. Het CAft adviseert de Ministerraad er op toe te zien dat 

deze beleidsafspraken in het vervolg worden toegepast aangezien zijn een essentiële voorwaarde zijn voor 

het bereiken van een ‘balanced budget’.  

                                                           
356 CAft: Advies ontwerpbegroting 2016, d.d 23 oktober 2015, p. 2 
357 Idem, p. 6 
358 Idem, p. 6 
359 Idem, p. 7 
360 Idem, p. 8 
361 Idem, p. 9 
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De bevindingen van de ARA op de jaarrekening 2014 onderstrepen de uitkomsten uit de nulmeting van het 

financieel beheer van Aruba dat onlangs was uitgevoerd: het financieel beheer is niet op orde! Er moet 

daarom geld worden vrijgemaakt op de begroting ter financiering van de beoogde verbeteringen van het 

financieel beheer362. Volgens de ARA is het op orde zijn van het financieel beheer een absolute voorwaarde 

om duurzame overheidsfinanciën te garanderen363. 

 

De realisatiecijfers uit de jaarrekening tonen aan dat ondanks de voornemens van Aruba tot het 

verduurzamen van de overheidsfinanciën, deze niet zijn verbeterd gedurende 2014. De schuldquote is dan 

ook verder gestegen van 73,9% naar 81,4% van het BBP. Het CAft concludeert dat gedurende 2014 Aruba zich 

niet heeft gehouden aan de door Aruba zelf geformuleerde beleidsvoornemens die op termijn moeten leiden 

naar een verduurzaming van de overheidsfinanciën. Net als de ARA is het CAft van mening dat er uit de 

realisatiecijfers van Aruba geen kostenbeheersing te bemerken valt behalve de kostenverlaging naar 

aanleiding van de hervorming van de ambtenarenpensioenen364.  

 

 

K- Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2015 

De inhoud van de derde uitvoeringsrapportage is volgens de CAft vollediger dan voorgaande rapportages  en 

voldoet in voldoende mate aan de aanbevelingen van het CAft in het kader van de verbetering van de 

rapportage. De onderbouwing van de begrote middelen en uitgaven blijft echter een verbeterpunt, zowel in 

de uitvoeringsrapportages als de begroting365. 

 

Uit de beschikbare cijfers concludeert de CAft nogmaals dat indien de groei van de uitgaven niet structureel 

wordt teruggedrongen, het financieringstekort van 3,7% van het BBP in 2015 en de tekortnormen van de 

komende jaren moeilijk haalbaar zullen zijn. De CAft doet daarom de volgende aanbevelingen: 

1. Dam de verwachte uitgavengroei in 2015 zoveel mogelijk in en bereid aanvullende maatregelen voor om 

binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. 

2. De verwachte middelen zijn niet toereikend onderbouwd en daarom niet toetsbaar voor het CAft. Het 

gaat hierbij o.m. over het ‘kwijtschelden’ van de pro forma van de SVB van omstreeks Afl. 60 miljoen, de 

wijziging van het dividendbeleid van overheidsNV’s, enz. De CAft adviseert daarom om niet uit te gaan van 

de realisatie van het maximum aan extra middelen. 

3. Gebruik een recentere raming van het BBP in 2015 van de CBA om te vermijden dat een tegenvaller in het 

BBP tot overschrijding van de tekortnorm van 3,7% leidt. 

4. Intensiveer het traject om de groei van de uitgaven, m.n. op het gebied van personeel, z.s.m. structureel 

terug te dringen366. 

 

Voor de CAft is het problematisch dat ondanks de door de Arubaanse regering zelf gemaakte afspraken m.b.t. 

het BBA waarbij de verschillende ministeries eventuele tegenvallers aan de uitgavenkant zullen 

compenseren, hier in de praktijk weinig of geen sprake van is. De gerealiseerde en/of verwachte 

kostenoverschrijdingen leiden op hun beurt tot het zoeken naar veelal incidentele middelen om tekorten te 

voorkomen. Dit is niet in lijn met de afspraken uit het BBA en getuigt tevens van ontoereikende financieel 

beheer. 

 

Uit de cijfers blijkt ook dat het nieuw meerjarenkader te positief is ingeschat. Zo wordt er minder geld 

binnengehaald dan voorspeld en is aan de uitgavenkant in de eerste negen  maanden van 2015 slechts 51,4% 

van de originele doelstelling van Afl. 275 miljoen voor het jaar gerealiseerd. Daarom acht de CAft de 

tekortnorm van 3,7% moeilijk haalbaar. Zij adviseert dan ook aanvullende uitgavenverlagende en/of 

inkomstenverhogende maatregelen te nemen. Dit is nodig omdat de schuld inmiddels is gestegen van Afl. 

3.882 miljard per eind 2015 tot Afl. 3.909 miljard per eind september 2015367.  

 

 

L- Reactie op de eerste begrotingswijziging 2015 

Volgens de CAft voldoet de eerste concept begrotingswijziging 2015 niet aan de normen van de LAft. 

Daarnaast constateert zij dat gezien de significante afwijkingen in deze begrotingswijziging de Arubaanse 

regering zich niet houdt aan het eigen vastgelegde BBA van 2013. Het financieringstekort komt na deze 

begrotingswijziging naar het oordeel van het CAft nu uit op 4,5% i.p.v. de wettelijke norm van 3,7%368. Dit 

leidt tot een toename van het tekort met omstreeks Afl. 40 miljoen. 

                                                           
362 CAft: Advies Jaarrekening 2014, d.d. 25 november 2015, p. 1, 2 
363 Idem, p. 5 
364 Idem, p. 3, 4 
365 CAft: Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2015, d.d. 27 november 2015, p. 1 
366 Idem, p. 2 
367 Idem, p. 4, 5 
368 CAft: Reactie op de eerste begrotingswijziging 2015, d.d. 2 december 2015, p. 1 
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Reden hiervoor is dat er sprake is van een aanzienlijke verslechtering zowel aan de inkomsten- als aan de 

uitgavenkant. Daarbij worden structurele tegenvallers aan de uitgavenkant gedekt door incidentele 

meevallers aan de inkomstenkant.  

De CAft neemt als voorbeeld de ‘schenking’ van Afl. 60,5 miljoen door de SVB aan de regering. Dit is niet 

correct aangezien de SVB tot de collectieve sector hoort en de begrotingsnormen van toepassing zijn op de 

collectieve sector. Deze ‘schenking’ heeft zodoende geen effect op het financieringstekort en de schuldquote. 

Problematisch is wel dat de SVB reeds in zwaar weer verkeert (het fonds heeft al 5 jaar op rij een negatief 

resultaat) en dat de noodlijdende fondsen overeind gehouden worden via schommelfondsconstructies. Er 

moet dan veeleer sprake zijn van een aanzuivering van het SVB-vermogen door de regering dan van een 

kwijtschelding van een schuld door het SVB. Ook voor de regering is de wankele positie van de SVB niet 

zonder gevaar: aangezien de verplichtingen zonder enig voorbehoud door het Land Aruba worden 

gegarandeerd, is dit een wezenlijk risico voor de begroting. 

 

De situatie wordt nog verergerd door het verlenen van een kwijtschelding van Afl. 14,9 miljoen aan de 

Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA) t.b.v. het (‘vergeten’) operatiekamer-complex bij het Horacio 

Oduber Hospitaal (HOH). Het is onduidelijk of er dekking is voor deze kwijtschelding369.  

 

Al met al is volgens de CAft het realiteitsgehalte van de voorgenomen aanpassingen (nog) niet toereikend. 

Bovendien maakt de begrotingswijziging weer duidelijk dat de groei van de publieke uitgaven niet beheerst 

wordt, ondanks de wettelijk vastgelegde afspraken in het kader van de BBA. Tegen de door de Arubaanse 

regering zelf vastgelegde afspraken in wordt getracht de gerealiseerde en/of verwachte 

kostenoverschrijdingen door veelal incidentele middelen te financieren, wat getuigt van ontoereikend 

financieel beheer. De CAft besluit haar advies dan ook  door te stellen dat zolang de begroting niet voldoet 

aan artikel 14 van de LAft Aruba niet zal kunnen lenen370. 

 

 

M-  Advies bij de vastgestelde begroting 2016 

De vastgestelde begroting 2016 laat een financieringstekort zien van 2% van het BBP, precies volgens de 

wettelijk vastgelegde tekortnorm. De CAft acht echter zowel de onderbouwing van de geraamde groei van de 

middelen als de verwachte daling van de uitgaven niet realistisch. Ook de door Aruba gebruikt raming van de 

nominale economische groei (3,8%) is volgens de CAft te optimistisch vanwege de vrijwel stagnerende 

economische groei in 2015 en de lage inflatieverwachtingen. Volgens de laatste publicaties van de CBA 

bedraagt de verwachte nominale economische groei in 2015 2% en voor 2016 1,8%. 

 

Aruba verwacht echter de in de begroting geraamde middelen daadwerkelijk te realiseren middels 

aanvullende inkomsten wegens de mogelijke heropening van de olieraffinaderij. Echter, zonder risicoanalyse 

en deugdelijke onderbouwing in de vorm van contracten en/of overeenkomsten die aan deze middelen ten 

grondslag liggen kan het CAft niet concluderen dat de tekortnorm van 2% al dan niet wordt overschreden. 

 

Met Aruba is afgesproken dat indien de begroting niet in overeenstemming is met de LAft, Aruba de nodige 

maatregelen zal nemen. Dat kan in de vorm van de ABB (waarvoor de wetgeving al klaar is), dan wel 

belastinghervorming en/of een verhoging van de BAZV.  

 

Volgens afspraak mag Aruba alleen maar lenen als de begroting voldoet aan de afgesproken normen. Dit is 

met name van belang om aan aflossingsverplichtingen te voldoen. Indien echter naar het oordeel van het 

CAft de begroting 2016 na het toetsingsmoment in mei 2016 niet in overeenstemming wordt gebracht met 

de normen uit de LAft en/of in dat geval Aruba tegen het advies van het CAft overgaat tot het aantrekken van 

nieuwe leningen voor het restant van de financieringsbehoefte van 2016, dan zal het CAft uiteindelijk 

genoodzaakt zijn de Rijksministerraad te berichten. Hier kan het advies tot het geven van een aanwijzing een 

onderdeel zijn. De CAft hoopt echter dat het niet zo ver zal komen371 

 

 

N- Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2015 

Naar de mening van het CAft is de inhoud van de rapportage vollediger en overzichtelijker dan voorgaande. 

Onderbouwingen en toelichtingen zijn hier en daar echter nog summier372. 

 

Het CAft stelt vast dat Aruba een financieringstekort heeft gerealiseerd van 2,0% van het BBP, ruim onder de 

wettelijk vastgestelde (LAft) tekortnorm van 3,7%. Dit is een noemenswaardige verbetering vergeleken met 

het financieringstekort van 5,8% (excl. de eenmalige APFA-transactie) in 2014.  

                                                           
369 Idem, p. 1, 3 
370 Idem, p. 3, 4 
371 CAft: Advies bij de vastgestelde begroting 2016, d.d. 22 februari 2016, p. 3, 4 
372 CAft: Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2015, d.d. 4 maar 2016, p. 1 
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De CAft maakt hierbij wel de kanttekening dat twee incidentele posten verantwoordelijk zijn voor de 

normonderschrijding, te weten de ‘kwijtschelding’ van de schuld van Aruba aan de SVBA  en de invoering van 

de Voldoening op Aangifte Systeem (VAS), waarbij inkomsten uit de winstbelasting 2016 naar voren zijn 

gehaald. De VAS samen met de invorderingsacties hebben geleid tot een meeropbrengst in 2015 t.o.v. de 

begroting van bijna Afl. 75 miljoen. Deze incidentele meevallersB, tezamen goed voor 2,7% van het BBP, 

nuanceren het onderliggende beeld en maken duidelijk dat de structurele uitdagingen blijven bestaan. 

 

A- Zoals eerder gesteld heeft de ‘kwijtschelding’ van de schuld van het Land aan de SVB geen effect op het 

financieringstekort van de collectieve sector. Een correctie hiervan resulteert in een financieringstekort van 

het Land van 3,2% van het BBP, ruim onder de toegestane tekortnorm van 3,7%. 

B- Opm. AH: is er m.b.t. de VAS, die wettelijk  is vastgelegd, inderdaad sprake van een ‘incidentele’ 

meevaller? Mogelijk omdat de VAS 1 maand eerder (december 2015) dan voorzien (januari 2016) in 

werking is getreden? Of omdat de VAS (volgens Aruba) bijdraagt aan een verbeterde compliance waardoor 

ook de achterstanden in de aanslagregeling worden ingehaald?373 

 

In 2015 is de uitstaande schuld van Aruba met omstreeks Afl. 296 miljoen toegenomen. Hiervan was Afl. 116 

miljoen nodig om bestaande leningen te herfinancieren. De uiteindelijke vaststelling van het begrotingstekort 

is pas op te maken na publicatie van de jaarcijfers (in de jaarrekening!). Conform de afspraken moet Aruba de 

cijfers van de collectieve sector vóór 1 april rapporteren aan het CAft. 

 

De CAft is positief over het voornemen om verbetermaatregelen te nemen om de PEFA-indicatoren te 

verbeteren. Hiertoe is een geactualiseerd verbeterplan opgesteld. Volgens het CAft is alleen bij blijvende 

aandacht en inspanning een structureel goed financieel beheer mogelijk374.  

 

O- Advies bij de vastgestelde begroting 2016 en reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2016 

In 2016 neemt de staatsschuld wegens het financieringstekort met Afl. 103 miljoen florin toe. Dit komt o.m. 

door de herfinanciering van bestaande leningen ad Afl. 209 miljoen. Hoewel Aruba er van uit gaat dat uiterlijk 

in maart de relevante overeenkomsten en contracten met de potentiële exploitant van de olieraffinaderij 

getekend zijn hetgeen de nodige middelen zal genereren, heeft de CAft de nodige twijfels aan het 

realiteitsgehalte van de inkomsten: op 1 juni had de CAft nog geen enkel document hieromtrent ontvangen. 

De CAft geeft daarom (wederom) aan dat het voor de verbetering van het financieel beheer van groot belang 

is de groei van de uitgaven beter te beheersen. De personeelskosten vormen hierbij wederom de grootste 

uitdaging: hoewel het aantal fte’s (Full Time Equivalenten) is gedaald, heeft dat nauwelijks effect gehad voor 

de personeelskosten. De hogere premieuitgaven, bevorderingen met terugwerkende kracht en hoger 

uitgevallen overwerkvergoedingen heeft de verwachte besparingen goeddeels teniet gedaan375. 

 

Gezien de grote voorziene uitgaven t.b.v. PPP-projecten en de langlopende periode waarvoor deze 

contracten worden afgesloten, zullen de meerjarige verplichtingen voor het Land Aruba fors zijn. T.b.v. 

duurzaam houdbare overheidsfinanciën stelt het CAft voor om in samenspraak met Aruba normering van de 

uitgaven aan PPP-projecten op te stellen. Gedacht wordt aan een percentage van maximaal 1,5 tot 2% aan 

totale (‘off-balance-sheet’) uitgaven aan PPP-projecten, afgezet tegen het begrotingstotaal van Aruba 

inclusief de collectieve sector376. 

 

In de Bijlage bij Advies op de vastgestelde begroting 2016 en reactie op de 1e uitvoeringsrapportage 2016 

geeft de CAft Advies op het thema van de Public Private Partnerships (PPP): 

 

PPP staat voor Public Private Partnership en is een verzamelnaam van verschillende samenwerkings-

verbanden tussen de overheid en de markt. Bij PP-samenwerking opereren overheid en bedrijfsleven als 

volwaardige partners, waarbij iedere partij die taken op zich neemt die hij het best kan uitvoeren en die 

risico’s die hij het best kan beheersen. Er kan hierbij sprake zijn van een ‘geïntegreerde contractvorm’, 

namelijk waarbij ook het Onderhoud en de Operatiekosten door de aannemer worden uitgevoerd (Design-

Build-Finance-Maintain-Operate: DBFMO).  

 

Omdat PPP-contracten een lange duur kennen en van een grote financiële omvang zijn, is het van belang om 

de adequate verwerking daarvan in de begroting en in het bijzonder de financiële houdbaarheid van 

dergelijke PPP-constructies goed in kaart te brengen. Dit mede in relatie tot de betrekkelijk geringe omvang 

van de economie als ‘small island economy’, de omvang van de overheid en de algemene financiële situatie 

                                                           
373 Idem, p. 2, 3 
374 Idem, p. 5, 6 
375 CAft: Advies bij de vastgesteld begroting 2016 en reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2016, d.d. 1 juni 2016, p. 
3, 4, 7 
376 Idem, p. 7 
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van Aruba met een zware schuldenlast. Een norm voor PPP-uitgaven zou in dit verband een goed houvast 

kunnen bieden en daarmee kunnen bijdragen aan duurzaam houdbare overheidsfinanciën.  

 

Voor de overheid heeft dit als voordeel dat de private partij verantwoordelijk is voor het gehele project, 

inclusief de financiering. De overheid hoeft dus niet zelf te lenen voor de investering waardoor de druk op de 

schuldpositie niet ineens direct verzwaart. Daartegenover staat dat de overheid waarschijnlijk goedkoper uit 

komt om zelf te lenen aangezien de private partner ook zijn eigen marges (bijv. financieringsrisico’s)  in 

rekening brengt. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de private partij efficiënter omgaat met de kosten 

waardoor deze beperkter kunnen blijven. Anderzijds vallen de risico’s en aansprakelijkheden volledig op de 

private partij. Die zal zich daarvoor willen verzekeren hetgeen weer extra kosten oplevert. Daarnaast zijn de 

kansen voor innovatie, duurzame oplossingen en oplevering binnen de vastgestelde tijd groter. De prikkels 

om tijdig en kwalitatief te leveren zijn in PPP-constructies mogelijk groter. Al met al komen deze 

samenwerkingsvormen dan mogelijk goedkoper uit voor de overheid. Vanwege het sterk specialistische 

karakter van PPP-projecten moet de overheid zich echter wel een sterke onderhandelingspartner tonen door 

de nodige expertise op technisch, juridisch en financieel terrein te bundelen.  

 

Eén van de nadelen is dat de overheid zich voor lange tijd vastlegt aan de private partij. Hoewel bij deze zgn. 

‘Off Balance financiering’ de schuldquote niet verder wordt verzwaard, leggen de financiële verplichtingen de 

bestedingsruimte voor de overheid voor een lange periode wèl aan banden: de fiscal space wordt beperkt 

omdat andere uitgaven langdurig worden verdrongen door de betaling van de vergoedingen. Indien de 

financiële absorptiecapaciteit van het Land onvoldoende is, kan dit tot structurele begrotingsproblemen 

leiden. Dit is vooral het geval bij kleine open economieën, gezien de kleine schaal waarbij negatieve effecten 

van externe of interne schokken vaak moeilijk te absorberen zijn. De mogelijke meerwaarde van PPP-

constructies boven de ‘traditionele uitvoeringsmethode’ kan echter pas worden nagegaan indien er een 

duidelijke vergelijking volgt van de kosten en baten van het project377. 

 

In Aruba zijn de totale investeringskosten van de voorgenomen PPP-projecten erg hoog. Zo zijn de 

investeringskosten van de Green Corridor Afl. 292 miljoen en van de Watty Vos Boulevard Afl. 660 miljoen. 

Samen vormen zij 19% van het BBP. Dit is van een uitzonderlijk grote omvang, zeker gezien de schaalgrootte 

van Aruba, die nergens anders ter wereld wordt aangetroffen. Ter vergelijking: Turkije is het land met veruit 

het hoogste investeringsniveau op PPP-gebied. De PPP-projecten daar vertegenwoordigen 1,5% van het BBP! 

 

Tabel 14: De jaarlijkse betalingsverplichtingen ten behoeve van de PPP-projecten378 

Betaling t.b.v. 4 PPP-projecten* 2017 2018  2019** 2020 

Totaal off-balance uitgaven in Afl. 36.592.500 50.598.096  64.829.346 64.829.346 

Tot. kosten PPP-projecten als % 
collectieve sector 

1,4% 2,0%  2,5% 2,5% 

*PPP-projecten: Green corridor, Watty Vos Boulevard, Dr. Horacio Oduber Hospitaal, Infra-gebouw D.O.W.                     

Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten van de 4 MultiFunctionele Accomodaties (MFA’s)! 

** Dit bedrag moet Aruba minimaal de 20 jaren daarop jaarlijks betalen. 

 

Hoge betalingsverplichtingen t.b.v. de PPP-projecten kunnen een dermate groot beslag leggen op de 

begrotingsuitgaven in de toekomst dat de kans op begrotingstekorten toeneemt.  Hierdoor zal de 

staatsschuld verder oplopen. Tevens neemt de flexibiliteit binnen de meerjarenbegroting sterk af. De ruimte 

voor beleid en overige investeringen wordt danig beperkt. Op termijn ondermijnt dit het economisch 

groeipotentieel.  

 

Om verdere ontsporing van ’s Lands financiën te voorkomen is een norm voor de betalingsverplichtingen 

t.b.v. PPP-projecten van groot belang. In Nederland wordt een norm gehanteerd van omstreeks 0,5% van de 

totale begrotingsuitgaven. Aangezien de verplichtingen van Aruba  in verhouding tot andere landen al zeer 

hoog is en Aruba daarnaast een zeer hoge schuldenlast heeft, acht de CAft een norm van 1,5-2% maximaal 

haalbaar. Dit staat gelijk met de huidige situatie. Er is dus geen ruimte meer voor nieuwe PPP-projecten379. 

 

 

  

                                                           
377 Idem, p. 9 t/m 12 
378 Idem, p. 16 
379 Idem, p. 17, 18 
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P- Halfjaarrapportage Juli 2015 – December 2015  

Uit deze halfjaarrapportage blijkt dat de Arubaanse regering in grote mate hetzelfde gedrag jegens het CAft 

aan de dag legt als traditioneel het geval is met de adviezen van de RvA. De regering levert de begroting nog 

steeds ruim te laat in, legt het grootste deel van de adviezen van de CAft naast zich neer maar slaagt er 

desondanks steeds in, weliswaar middels incidentele meevallers en ‘cosmetische boekingen’, de wettelijk 

vastgelegde tekortnormen te halen. Daarbij blijven de structurele problemen, zoals de hoge personele 

uitgaven, nagenoeg ongewijzigd. Feitelijk worden deze steeds weer een jaar opgeschoven. Ook de invoering 

van inkomstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen alsmede de inwerkingstelling van de nieuwe 

BestedingsBelasting vinden niet of in onvoldoende mate plaats. Tevens doet de regering haar eigen 

afspraken, zoals het BBA geweld aan380.  

 

 

Q- Advies Ontwerpbegroting 2017 

De Ontwerpbegroting 2017 is bijtijds ingeleverd. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de regering 

verschillende stappen in de goede richting heeft gezet om op lange termijn te komen tot duurzame 

overheidsfinanciën. Volgens de CAft bevat de ontwerpbegroting echter de nodige financiële risico’s: de 

verbetering van het financieringstekort van 2% in 2016 naar 0,5% in 2017 wordt bijna volledig gerealiseerd 

door incidentele belastingontvangsten van Afl. 67 miljoen a.g.v. de overname van de olieraffinaderij. De 

verwachte stijging van de inkomsten wordt echter grotendeels teniet gedaan door o.m. stijging van de PPP-

gerelateerde uitgaven en een hogere Landsbijdrage aan de AZV. Voorgenomen maatregelen als verdere 

bezuiniging op de personeelsuitgaven en de herziening van het belastingstelsel komen niet tot nauwelijks aan 

de orde. Hierdoor verbetert het onderliggende structurele tekort niet en dit verzwaart de meerjarige 

ombuigingslast. De CAft adviseert de mogelijke meeropbrengsten van de heropening van de raffinaderij zo 

veel mogelijk ten goede te laten komen aan versnelde schuldafbouw i.p.v. aan verhoging van de 

overheidsuitgaven. Intussen is het voor de CAft onmogelijk zich uit te spreken over de effecten van een 

mogelijke heropening van de raffinaderij aangezien zij nog over onvoldoende informatie beschikt. Elke 

bewering van de overheid hieromtrent is dan ook oncontroleerbaar381. 

 

Op grond van een bovenstaande komt de CAft met een aantal aanbevelingen: 

1. Hanteer behoedzamere middelen- en uitgavenkaders en bouw een veiligheidsmarge in. 

2. Geef tijdig en volledig inzicht in de resultaten van de financiële risicoanalyse die Aruba –i.s.m. CITGO- 

uitvoert om de korte en lange termijn risico’s m.b.t. de heropening van de raffinaderij in kaart te brengen. 

3. Hanteer de nieuwe economische groeiramingen van de CBA voor de aangepaste begroting 2017. 

4. Bereid de noodzakelijke wetgeving m.b.t. de heropening van de raffinaderij z.s.m. voor. 

5. Draag zorg voor de structurele beheersing van de personeelskosten: niet alleen nemen deze toe i.p.v. dat 

er bespaard wordt, maar ook wordt de stijging bij Goederen & diensten deels veroorzaakt door 

toegenomen betalingen aan uitzendkrachten. 

6. Zorg voor een gedegen onderbouwing van de totaal voorziene middelengroei van 5,5% in 2017. 

7. De voornemens voor de verbetering van het financieel beheer moeten leiden tot een (indien nodig 

aangepast) verbeterplan dat als streven heeft het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring 

voor de jaarrekening 2020. 

8. De financiële informatie van alle overheidsentiteiten die behoren tot de collectieve sector moeten in de 

begroting 2017 worden opgenomen382. 

 

In 2017 moet Afl. 414 aan aflopende leningen geherfinancierd worden. dit vormt 30% van de 

begrotingsuitgaven en ruim 8% van het BBP. Voor Aruba is dit het grootste bedrag dat in jaren aan 

herfinanciering nodig zal zijn. Daarnaast wordt ruim Afl. 215 miljoen betaald aan rentelasten op langlopende 

leningen. Dit komt overeen met circa 16% van de totale exploitatiekosten. Dit is een zeer omvangrijk deel van 

de totale begrotingsuitgaven. Hierdoor worden andere belangrijke overheidsuitgaven verdrongen. De 

mogelijkheid om in te spelen op economische conjuncturele bewegingen en het plegen van wenselijke  

sociaal economische investeringen worden hierdoor sterk beperkt. Dit wordt verder versterkt door de sterk 

stijgende uitgaven aan PPP-projecten in de komende jaren383. 

 

Het CAft is verheugd dat de minister van Financiën en Overheidsorganisatie (FO) de verdere verbetering van 

het Financieel Beheer als een van zijn belangrijkste speerpunten ziet maar constateert ook dat goed 

financieel beheer alle ministers aangaat. Op basis van het huidige Verbeterplan Financieel Beheer Aruba 

(versie februari 2016) is een achttal verbetermaatregelen geformuleerd, waarop wordt ingezet.  

                                                           
380 CFT: Halfjaarrapportage College Financieel Toezicht, juli 2015-December 2015, d.d. 8 maart 2016, p. 3, 4, 5, 6, 7 
381 CFT: Advies Ontwerpbegroting 2017, d.d. 21 juli 2016, p. 1, 2, 4 
382 Idem, p. 3 
383 Idem, p. 5, 6 
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Inmiddels is al een aantal stappen gezet. Onder meer is de actualisering van de administratieve organisatie in 

gang gezet, de financiële functie in het algemeen is versterkt, er zijn verbetermaatregelen getroffen op het 

gebied van compliance en er is een omslag gemaakt in de uitvoering en invordering van belastingen. Het 

huidige verbeterplan is specifiek gericht op 2016 met in eerste instantie een doorlooptijd tot en met april 

2017. Dit verbeterplan zal ook voor de rest van 2017 het uitgangspunt zijn. Naast het verbeterplan is in de 

begroting de beheersing en het beheer van overheidssubsidies als een aanvullend concreet aandachtsgebied 

voor 2017 opgenomen. Het verbeterplan is geen statisch plan maar dient in te spelen op de uitkomsten van 

uit te voeren audits en risicoanalyses. De in het verbeterplan genoemde acties betreffen alle acties met de 

hoogste prioriteit. Een goede fasering lijkt dan ook noodzakelijk, zeker gezien de beschikbare capaciteit. 

 

R- Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2016  

Zoals eerder aangegeven heeft de regering het nominale BBP te hoog ingeschat. Zij ging uit van Afl. 5.203 

miljoen, terwijl die volgens de CBA Afl. 4.992 bedraagt. Dit heeft effect op de inkomstenkant van de begroting 

en dan met name op de indirecte belastingen. Aan de uitgavenkant hebben de maatregelen om de 

personeelskosten structureel te beheersen en te verminderen onvoldoende effect gesorteerd. Dit doet 

gerealiseerde besparingen op Goederen & diensten mogelijk teniet. Gezien de noodzaak de te hoge 

schuldquote van 81,3% structureel te verlagen adviseert de CAft om de voorgenomen besparingsmaatregelen 

volledig uit te voeren384. 

 

Inmiddels is vastgesteld welke entiteiten samen met het Land Aruba tot de collectieve sector horen en die als 

zodanig een rol spelen bij he berekenen van het financieringstekort. Het gaat om het Uitvoeringsorgaan van 

de AZV, de SVB, de Universiteit van Aruba, Serlimar en de Aruba Tourism Authority. Tevens worden er 

vorderingen gemaakt op het gebied van het financieel beheer. De verwachting is dat in omstreeks 3 jaar tijd 

het financieel beheer op orde is. 

 

S- Halfjaarrapportage CAft januari 2016 – juni 2016 

De halfjaarrapportage is een samenvatting van de hierboven beschreven rapporten en brengt geen nieuwe 

gezichtspunten. 

 

T- Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2016 

In het algemeen lopen de meeste inkomstensoorten (grondbelasting, BBO, invoerrechten) achter bij de 

verwachtingen (zoals gesteld in de begroting). Echter, de winstbelasting (de nieuwe VAS-regeling) en de 

eenmalige belastingafrekening van Valero ad Afl. 26,2 miljoen compenseren de tegenvallers ruimschoots. 

Ook de werkelijke reductie van uitgaven blijft achter bij de verwachtingen. Met name de voorgenomen 

reductie van personeelsuitgaven loopt ver achter op schema. Al met al zal het Aruba de nodige inspanning 

kosten om aan het eind van het jaar te voldoen aan de tekortnorm385. 

 

Op het gebied van het financieel beheer vinden de nodige positieve ontwikkelingen plaats. Voor de CAft is de 

onderbezetting bij de CAD echter een punt van zorg386 

 

 

U- Advies bij de vastgestelde begroting 2017 

Het CAft is van oordeel dat de vastgestelde begroting 2017 van het Land Aruba op fundamentele punten 

onvoldoende is toegelicht om te kunnen beoordelen of volledig aan de normen van artikel 14 LAft wordt 

voldaan. Het gaat er hierbij om, na te gaan of de vastgestelde begroting voldoet aan de norm van een 

begrotingstekort van maximaal 0,5% BBP387.  

 

Aangezien de belastingopbrengsten en het financieringssaldo van de collectieve sector onvoldoende zijn 

toegelicht kan niet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de normen. Het gaat m.n. om de aanzienlijke 

stijging in de verwachte belastingopbrengst die onvoldoende zijn onderbouwd. Zelfs met de positieve 

effecten (die weliswaar van incidenteel karakter zijn, te weten Afl. 27 miljoen settlement payment van Valero 

en Afl. 40 miljoen voor de verkoop van Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.) van de heropening van de 

olieraffinaderij lijken deze geraamde stijgingen niet haalbaar, rekening houdend met de economische 

groeiramingen van de CBA. De CAft verwacht daardoor een ‘gap’ van minimaal Afl. 40 miljoen die overbrugd 

moet worden. Daarnaast blijven de personeelskosten en kosten voor goederen en diensten zowel in absolute 

als relatieve termen stijgen ondanks de voorgenomen saneringsmaatregelen. Indien geen structurele 

maatregelen hieromtrent worden genomen, dan is het niet mogelijk om tot houdbare overheidsfinanciën te 

komen388. 

                                                           
384 CAft: Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2016, d.d. 26 augustus 2016, p. 2 
385 CFT: Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2016, d.d. 29 november 2016, p. 2, 3, 4 
386 Idem, p. 5 
387 CAft: Advies bij de vastgesteld begroting 2017, d.d. 11 januari 2017, p. 1 
388 Idem, p. 2, 3 
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De CAft heeft grote kritiek op de geraamde inkomsten uit de loonbelasting en de BBO. Volgens de CAft zijn 

die ramingen volkomen onrealistisch en verzoekt zij de regering daarom deze naar beneden bij te stellen of 

binnen 2 weken hier een nadere toelichting op te geven. Ook de verwachte inkomsten van CITGO zijn niet 

voldoende en/of consistent onderbouwd. Zo is in de berekeningen aangenomen dat er vanaf januari 1250 

arbeidsplaatsen volledig bezet zullen zijn waarbij de medewerkers een gemiddeld loon ontvangen van Afl. 

50.680,-/jaar. De CAft acht dit hoogst onwaarschijnlijk. Dientengevolge zullen de daaraan gerelateerde 

belasting- en premieopbrengsten lager uitvallen. Dit heeft weer gevolgen voor de verwachte inkomsten aan 

loonbelasting (Afl. 4 miljoen), premie AOV/AWW (Afl. 10 miljoen) en premie AZV (Afl. 15 miljoen) en dus ook 

voor het realiseren van alle geraamde baten van de begroting389. 

 

De CAft maakt zich ook zorgen over de risico’s voor het Land wanneer het opstarten, c.q. de continuïteit van 

de raffinaderij in he geding is, bijv. a.g.v. financieringsproblemen. Aangezien moederbedrijf PDVSA zich 

genoodzaakt heeft gezien zijn belang in CITGO-USA als onderpand in te brengen bij financieringsoperaties, is 

dit niet denkbeeldig. 

 

De garantstellingen van Aruba aan CITGO vormen een ander risico. Het Land staat garant voor Refineria di 

Aruba (RDA) als deze zijn verplichtingen niet nakomt. Deze garantieverplichting bedraagt minimaal US$ 300 

miljoen en is maximaal gelijk aan het bedrag van de investeringen van CITGO in de raffinaderij (minus de 

afschrijvingen op deze investeringen). Indien de garantie daadwerkelijk wordt ingeroepen zijn de gevolgen 

verstrekkend voor de begroting van Aruba390.  

 

De vastgestelde begroting van het Land heeft een financieringstekort van Afl. 24,6 miljoen ofwel 0,5% BBP. 

De LAft-tekortnorm van 0,5% BBP wordt echter bepaald door het financieringssaldo van het Land en van de 

entiteiten van de collectieve sector gezamenlijk. Dat wil dus zeggen dat er geen ruimte is voor een 

financieringstekort bij alle andere entiteiten van de collectieve sector gezamenlijk. De CAft verwacht echter 

dat alleen al het financieringstekort van de AZV zou kunnen oplopen tot circa 0,4% BBP. De toenemende 

kosten als gevolg van de nieuwbouw van het Dr. Horacio Oduber Hospitaal en de start van radiotherapie en 

de opening van operatiekamers bij Imsan nemen fors toe. Daarnaast zal het begrote financieringsoverschot 

van de SVB lager uitvallen vanwege de verhoging van de AOV-uitkering met 2,3%. 

 

Op grond van al deze onzekerheden besluit de CAft haar rapport met het herhaald verzoek om binnen 2 

weken verdere toelichting te reageren op dit advies391. 

  

                                                           
389 Idem, p. 4 
390 Idem, p. 5 
391 Idem, p. 5, 6 
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11- VAN LOLLYPOPBELEID NAAR STRUISVOGELPOLITIEK 

Zoals reeds eerder in het rapport ‘Naar een rationeel personeelsbeleid’ aan de orde kwam, maakten 

opeenvolgende kabinetten systematisch gebruik van personeelsbenoemingen in het kader van de politieke 

patronage. Daarmee verzekerden de partijen die de dienst in de regering uitmaakten zich van de benodigde 

steun en loyaliteit om aan de macht te komen en/of te blijven. De omvang van het ambtenarenapparaat 

bracht echter al gauw ernstige gevolgen met zich mee voor de financiële positie van het Land. De overheid 

zag zich voortdurend geplaatst voor financiële problemen die veelal onoplosbaar bleken. Daarom werd 

gezocht naar andere mogelijkheden om het electoraat aan te trekken. Voor politici lenen voorzieningen rond 

de sociale zekerheid zich bij uitstek om mooi weer mee te spelen. Ondoordachte en onverantwoorde 

beslissingen met betrekking tot de AZV hebben echter eveneens grote financiële gevolgen gehad voor de 

publieke financiën. Ook met de pensioenfondsen was dit het geval terwijl die notabene een belangrijke rol 

spelen bij de financiering van overheidsschulden. Ook hier werden situaties geschapen die op korte termijn 

de politieke partijen de nodige populariteit bezorgden maar voor de langere termijn de fondsen en dus de 

gemeenschap voor grote problemen stelden. Deze werden, zoals gebruikelijk, door de betrokken politieke 

partijen genegeerd. Achtereenvolgens wordt een beeld geschetst hoe de betrokken politieke partijen de 

financiële positie van het Land Aruba hebben gecompromitteerd door hun beleid in de AZV, de APFA en de 

SVB. 

 

A- DE ALGEMENE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING (AZV), EEN FINANCIËLE ‘OPEN-EIND-REGELING’ 

De Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)  werd In 1992 onder het MEP-regime  in de Staten geaccordeerd. 

Dit verzekeringsstelsel zou een drastische verandering moeten brengen in de structuur van de medische zorg. 

In de daaropvolgende jaren was de AZV regelmatig in het nieuws, maar de officiële invoering werd 

verschillende keren uitgesteld. Uiteindelijk gebeurde dit toch  in 2001, vlak voor het verscheiden van de AVP-

regering en onder grote druk van de vakbonden. Volgens ingewijden waagde Aruba zich hiermee aan een 

gedurfd experiment. Alleen Nederland, Engeland en Canada kenden een vergelijkbaar systeem, maar de 

verdere omstandigheden in die landen lieten zich slecht vergelijken met de situatie op Aruba. Weinig 

bemoedigend waren de berichten over zeer lange wachttijden voor de patiënten in genoemde landen. Dit 

experiment is Aruba inmiddels zeer duur komen te staan.  

 

De AZV is in principe een verzekeringssysteem. Voor het goed functioneren van een verzekeringsmaatschappij 

is een extern controlesysteem nodig. Dit beoordeelt claims en nota’s van artsen, ziekenhuizen en apotheken 

(inhoudelijk) al dan niet steekproefsgewijs. Op zich beschikte de SVB over een dergelijk controlesysteem, maar 

voor de nieuwe AZV werd ervoor gekozen om hier geen gebruik van te maken. Het tussendoor glippen van 

onterechte declaraties werd zodoende vergemakkelijkt. De hele opzet van de AZV  was hoofdzakelijk gericht 

op uitbetalen in plaats van op de kwaliteit van de zorg.  

 

De in de wet verankerde evaluatie na 3 jaar vond nooit plaats. Doordat de oorspronkelijke premieberekening 

niet klopte, ontstond er al direct een tekort van Afl. 80 miljoen. Voor een sluitende dekking bleek al meteen 

een premie van 18% van de verzekerde loonsom nodig te zijn voor de AZV. Daarvan werd 7,5% opgebracht via 

werkgever en werknemer. De overheid had zich wettelijk garant gesteld voor ‘de rest’. Dit bleek dus ruim 10% 

te bedragen (oftewel een extra bedrag van omstreeks Af. 75 miljoen per jaar). Aangezien er geen projectie was 

gemaakt van de kostenontwikkeling van de AZV in de toekomst, tastte iedereen in het duister welke 

ontwikkelingen de AZV te wachten stonden. 

 

Al gauw rezen de kosten de pan uit en bleek dat ‘the sky the limit’ was. Zo verdubbelden de kosten van 

laboratoriumonderzoek nadat de markt hiervoor was vrijgegeven. Waar voorheen vaak gebruik werd gemaakt 

van ‘sociale tarieven’, werd voor alle zorg nu het volle tarief in rekening gebracht.  Vooral zorg door specialisten 

bleek hierdoor wel eens 200-400% hoger uit te vallen dan bij collega’s in de Nederlandse Antillen of in 

Nederland waar voor medische specialisten in die periode juist een bruto norminkomen was vastgesteld van 

Nf.261.000,-.  

 

Ook van de kant van de verzekerden kon makkelijk worden gefraudeerd.  Familieleden en vrienden van 

verzekerden die zelf niet in het systeem waren verzekerd, ‘leenden’  een AZV-kaart (zonder foto!) en lieten zich 

behandelen. Ook werden op recept verkregen medicijnen naar familieleden in het buitenland opgestuurd. Ook 

al waren die daar spotgoedkoop, op Aruba waren ze gratis! Voor de Arubaanse financiën bleek deze ‘free-for-

all-zorgverzekering’ desastreus!  

 

Hoewel de directeur van de AZV de vakbonden in een brief liet weten dat de bijdrage van de overheid aan het 

AZV-fonds omstreeks Af 108 miljoen zou gaan bedragen, werd door de verantwoordelijke ministers slechts Af. 

89,9 miljoen begroot. Ook de premie van Af 14 miljoen die de overheid over de ambtenarensalarissen moest 

afdragen, werd in de begroting niet meegenomen. Het AZV-avontuur begon dan ook meteen met een 
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miljoenenachterstand die nooit meer werd ingelopen. Aangezien de overheid voor alle tekorten van het 

uitvoeringsorgaan opdraaide, functioneerde  de AZV in de praktijk als een extra belasting voor de bevolking. 

 

Nadat het controlerende accountantskantoor een vernietigend rapport had uitgebracht over het functioneren 

van de AZV,  ondernam het bestuur van de AZV actie. Er werd een interim manager aangesteld om orde op 

zaken te stellen. Deze expert was afkomstig van het accountantskantoor dat het vernietigende rapport had 

geschreven. Of deze interim manager onafhankelijk genoeg was bleef de vraag. Tot en met 1998 (in de 

voorbereidende fase van het AZV) had zijn accountantskantoor al drie jaar lang een goedkeurende verklaring 

afgegeven.  Nu had het kritiek geleverd en een therapie voorgesteld die een van de opstellers van het rapport 

als interim manager moest helpen uitvoeren. Het accountantskantoor verloor daarbij de onafhankelijkheid die 

nodig zou zijn om dit proces te controleren.  

 

Ook in een  rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam ‘De Arubaanse economie: balanceren op het koord’,  

(januari 2005) klinkt de analyse weinig hoopgevend. Zij geeft aan ‘dat naast de uitgaven t.b.v. de 

pensioenvoorziening, ook die t.b.v. het nieuwe ziektekostenverzekeringssysteem AZV een groot probleem vormt 

voor de overheid. De overheid heeft zich namelijk wettelijk verplicht een belangrijke bijdrage te leveren aan de 

basisfinanciering van het systeem (Af 90 miljoen). Daarnaast blijkt in de praktijk dat de overheid jaarlijks de 

additionele tekorten van het systeem (tussen Af. 50 -75 miljoen per jaar) aan moet zuiveren. Sinds de invoering 

van het systeem vertonen deze bijdragen een sterk stijgende trend (In 2004 zag het er naar uit dat de overheid 

een bijdrage moest leveren van Af 150 miljoen. Dit bedrag was even groot als het geprojecteerde tekort op de 

gehele begroting van de overheid). De belangrijkste redenen zijn dat het systeem zelf een aantal gebreken 

vertoont waardoor de kosten ervan toenemen. Aan de aanbodkant buiten de aanbieders van gezondheidszorg 

de schaarste uit waardoor de kosten van het systeem stijgen. Aan de vraagkant bestaan vanwege de gratis 

toegang tot het systeem nauwelijks drempels om er gebruik van te maken. Als gevolg daarvan is de vraag, en 

daarmee de kosten, sterk gestegen’.  

 

Het rapport stelt verder dat ‘een groot deel van de specialisten vrijgevestigd is en een direct inkomensbelang 

heeft bij hoge productiecijfers. Dat hoeft niet steeds ook het belang van de patiënt in te houden’. Hierop plakt 

het zelfs de kwalificatie ‘perverse prikkels’ en constateert dat ‘samenwerking tussen specialisten eerder een 

uitzondering is dan een noodzakelijk kwaliteitsaspect’.  

 

De conclusie van het rapport is dan ook dat een systeemverandering van de AZV nodig is en dat marginale 

reparaties in het systeem niet toereikend zullen zijn: ‘De AZV legt een dergelijk groot beslag op schaarse 

overheidsmiddelen dat het onhoudbaar is. Voor de toekomst bestaat er geen enkele garantie dat onder het 

huidige systeem deze bijdrage niet verder zullen oplopen. Het systeem bevat een open-einde regeling waarbij 

de overheid altijd voor de tekorten van het systeem opdraait’.  

Het rapport ‘Resultaten van het onderzoek naar de Algemene Ziektekosten Verzekering in Aruba’  (d.d. 14 

augustus 2008) constateert dat de mankementen van het systeem wel duidelijk zijn. De kritiek is dat er met 

alle bevindingen iets gedaan moet worden: ‘…. dat het niet ontbreekt aan analyses, rapporten en 

aanbevelingen bij het Uitvoeringsorgaan (UO) AZV. Het ontbreekt vooral aan het uitvoeren van de 

aanbevelingen uit deze rapporten en aan bijbehorende daadkrachtige besluitvorming’. En verder: ‘…. dat de 

kosten van de zorgverlening regelmatig hogere groeicijfers vertonen dan vooraf geraamd. Enerzijds heeft dit 

te maken met te lage ramingen (en begrotingen) van de toekomstige kosten en anderzijds door het ontbreken 

van voldoende beheersinstrumenten, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant’. 

De schrijvers betrekken ook de volksgezondheid in het algemeen in hun rapport en verbazen zich er  over  

‘dat er nauwelijks wordt ingezet op preventie. De Arubaanse bevolking is ongezond (overgewicht, diabetes, 

nierinsufficiëntie), heeft een relatief lage levensverwachting en het ministerie van Volksgezondheid, die voor 

preventie verantwoordelijk is, heeft een zeer beperkt eigen budget’.  

Zij constateren tevens dat ‘er geen ‘awareness’ bij de bevolking is dat gezondheidszorg geld kost. Een groot 

deel van de populatie betaalt heel weinig voor de zorgverzekering (op basis van het minimuminkomen) en 

diegenen die wel betalen voelen het meteen omdat de premies worden ingehouden op het inkomen’.  

Verder merken zij de volgende punten op: 

 De verhouding tussen de premieheffing bij de werkgevers (7,9%) en de werknemers (1,6%) is zeer ongelijk. 

 Er is geen enkele rem op het consumptiegedrag van de Arubanen wat betreft de gezondheidszorg. De 

zorgverleners percipiëren de Arubanen als dwingend en veeleisend, Zonder verwijzing of recept is men niet 

tevreden over een consult van de huisarts. Sommige hulpverleners geven aan zich gedwongen te voelen om 

het gevraagde voor te schrijven. 

  Medicijnen worden niet rationeel voorgeschreven, in te grote hoeveelheden en soms dubbel (zowel huisarts 

als specialist). Dat leidt tot grote hoeveelheden medicijnen die thuis worden bewaard. Op basis van een 

Israëlisch onderzoek in Aruba uit 2007 is geconstateerd dat indien alle voorgeschreven medicijnen ook 
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daadwerkelijk worden ingenomen, het risico op medicijnvergiftiging bij veel Arubanen aanwezig is. Het is 

niet bekend of er ook medicijnen naar het buitenland verdwijnen. Het vermoeden is echter vaker geopperd. 

 De wijze waarop medicijnen worden geïmporteerd en gedistribueerd is volledig afhankelijk van enkele 

marktpartijen. 

  De aanwezigheid van zeer volledige en gedetailleerde informatie over de verstrekkingen wordt maar zeer 

beperkt aangewend om te analyseren en te rapporteren. Financieel worden wel rapportages verstrekt, 

inhoudelijk worden echter geen analyses gemaakt (o.a. consumptie- en voorschrijfgedrag, kwaliteit van 

behandeling, medicijngebruik enz.). Daarmee laat het UO AZV kansen liggen om de onderhandelingen met 

zorgverleners (en patiënten) beter te onderbouwen. 

De financiële gevolgen van de AZV waren dusdanig ernstig voor het Land, dat internationale adviesorganen 

zoals het IMF er keer op keer op hamerden dat er met spoed veranderingen in het zorgverzekeringssysteem 

moesten komen als belangrijke maatregel tegen verdere verslechtering van de publieke financiën.  

Maar ook op lokaal niveau waarschuwde de SER reeds in 2001 dat ‘electoraal gewin tot nu toe de 

belangrijkste drijfveer was voor de forse uitbreiding van de sociale zekerheid. Zo werd de AZV aan de 

bevolking verkocht als volledige, gemakkelijke en gratis medische zorg voor iedereen. Juist deze kenmerken 

hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de overconsumptie en de daaruit voortvloeiende financiële 

problemen waarmede de AZV momenteel kampt. Immers, hoe lager de prijs van een door de overheid 

aangeboden product, des te hoger de maatschappelijke kosten. De hoogste rekening voor de samenleving 

ontstaat dus door het gratis te verstrekken392.  

Dat was 2001. Anno 2016 vormt de AZV nog steeds een financieel probleem. De overheid heeft haar eigen 

bijdrage proberen te verlagen middels een ‘kostenverlagende belasting’ door de zgn. B-AZV-

(bestemmings)belasting in te voeren. Hoewel de overheid dit als zijnde ‘kostenneutraal’ heeft ‘verkocht’, gaat 

het feitelijk om een verhoging van de belasting die het Balanced Budget Akkoord ondermijnt. Door de wijze 

waarop dit is geregeld kan de overheid het ‘bespaarde geld’ namelijk uitgeven boven het plafond (i.p.v. het 

daar van af te trekken). Uiteindelijk betekent dit een toename van het tekort omdat de overheid weer meer 

geld uitgeeft dan het afgesproken plafond maar dan zonder inkomsten te regelen. 

 

 

B- DE PENSIOENFONDSEN 

Bij de intrede van de Status Aparte in 1986 was de economische situatie zodanig slecht dat de onderwerpen 

indexering en secundaire arbeidsvoorwaarden niet eens aan de orde waren. Alle werknemers moesten  

zwaar inleveren. Berucht in dit verband was de Solidariteitsbelasting van 8,2% die een gevoelige knauw 

betekende voor alle inkomensgroepen. Pas na 1990 was er voor het eerst weer sprake van enige voorzichtige 

aanpassingen maar de verhogingen bleven achter bij de stijgende kosten van levensonderhoud.  Eerder 

verkregen rechten  werden niet of slechts mondjesmaat gehonoreerd. De terroristische aanslagen op de 

Verenigde Staten van 9 september 2001 en de mondiale financiële crisis van 2008 leidden tot een jarenlange 

bevriezing van salarissen en achteruitgang van de koopkracht. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek 

(CBS) kwam de gemiddelde stijging van de lonen tussen 1995 en 2008 uit op 27% terwijl het prijsindexcijfer 

over diezelfde periode met 60% omhoog ging. 

In 2008 trok  de vakbond van overheidspersoneel TOPA aan de bel omdat de koopkracht van haar leden in 

amper tien  jaar tijd met ruim 15% was afgenomen. Volgens de bond werd het hoog tijd om via indexering de 

ambtenarensalarissen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud. De financiële staat van 

het land was echter zo erbarmelijk  dat daar maar minimaal aan kon worden voldaan. Degenen die daar nog 

het meest van te lijden hadden, waren de gepensioneerden. De twee pensioenfondsen waar de regering 

zeggenschap over had, bleken volledig te zijn uitgehold. Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en 

daadkracht van politici, gecombineerd met hun gewoonte om Sinterklaas te spelen, waren fataal geweest. 

 

B1- HET ALGEMEEN PENSIOEN FONDS ARUBA (APFA)393 

In de periode 2009-2010 werd de Arubaanse gemeenschap herhaaldelijk opgeschrikt door slecht nieuws over  

het Algemeen Pensioen Fonds Aruba (APFA). De problemen waren vooral het gevolg van de toepassing van 

regels uit de Pensioenverordening Landsdienaren (PVL) die nog dateerde uit 1936. In deze regeling werd de 

hoogte van het uiteindelijke pensioen gebaseerd op het salaris van de laatste twee dienstjaren. Dit pensioen 

kon, vanwege de ‘tropenjaren’, reeds vanaf het 55e levensjaar worden genoten. Vanaf het 60e levensjaar 

ontving de ‘pensionado’ daarnaast nog het AOV-pensioen waarna het totale pensioen aanzienlijk meer werd 

dan 70% van het laatstgenoten salaris. Voor velen was dit een bijzonder aantrekkelijke regeling.  

                                                           
392 SER: Beleidspriorieiten voor de regeerperiode 2001-2005, d.d. Augustus 2001, p. 27 
393 Armand Hessels: 25 jaar Status Aparte, Een politiek paradijs, 2011, p. 69-75 
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Al decennialang was het duidelijk dat de PVL een te riante regeling was voor deze tijd en versoberd moest 

worden.  De kosten vormden een onverantwoord zware belasting  voor de overheid als werkgever. Tot 

concrete acties om de regeling aan te passen kwam het echter nooit.  Uit vrees voor verkiezingsverlies en 

weerstand van de overheidsvakbonden werd deze zaak op zijn beloop gelaten. Nog ernstiger werd de situatie 

toen als gevolg van de financiële crisis vanaf 2008 wereldwijd  de waarde van beleggingsproducten van 

financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen onderuit ging. Ook het APFA kreeg te 

maken met  een waardevermindering van omstreeks Af. 300 miljoen van haar internationale beleggingen die 

30% van haar totale vermogen uitmaakten op een totaal van Af. 1,7 miljard. 

Ofschoon deze waardevermindering naderhand voor een deel weer werd goedgemaakt door een stijging van 

de waarde van de beleggingen, waren de gevolgen voor het PVL-fonds dramatisch. De dekkingsgraad (de 

verhouding tussen de contante waarde van de beleggingen en de contante waarde van de verplichtingen) 

zakte van 85% naar 65%.  Internationaal geldt de norm dat pensioenfondsen moeten zorgen voor een 

dekkingsgraad van minimaal 110%. Tegenover de licht verbeterde beleggingsresultaten stonden 

tegenvallende resultaten als gevolg van de lage rente op uitstaande gelden. Voor een pensioenfonds 

betekent dit dat de uitgekeerde pensioenen op den duur niet meer betaald kunnen worden uit de 

opbrengsten van belegd kapitaal  maar rechtstreeks uit de betaalde premies moeten komen.  Hierdoor krijgt 

het kapitaaldekkingsysteem van het APFA steeds meer het karakter van een omslagstelsel.  In 2009 ging het 

APFA daarom over tot een premieverhoging van 34,1 naar 41%. Voor de regering had dit dramatische 

gevolgen. Waar de regering bij een premie van 25% indertijd reeds Af. 30 miljoen voor haar personeel per 

jaar betaalde, betekende de enorme premietoename, in combinatie met de duurtetoeslag (te vergelijken met 

indexering) een niet meer op te brengen verplichting.  

Uit actuarisonderzoek, begin 2010,  bleek dat de positie van het APFA zelfs voor de heel korte termijn feitelijk 

onhoudbaar was. Daarop kondigde het APFA in april 2010 aan dat het zich genoodzaakt zag haar premies te 

verhogen van 41 naar 68%. Voor de overheid, die als werkgever het grootste deel van de premies  

verschuldigd is (omstreeks 60% van de salarissen),  betekende dit een onvoorziene uitgave van Afl. 70-80 

miljoen. Kort daarvoor had de regering eenzelfde bedrag laten schieten door de  Belasting op 

Bedrijfsomzetten (BBO) te halveren.  Deze tegenvaller kwam bovenop het  reeds voorziene begrotingstekort 

ad Afl.224,6 miljoen. Er moesten op zeer korte termijn ingrijpende maatregelen genomen worden om zowel 

het pensioen van de ambtenaren onder het PVL-systeem als de overheidsfinanciën uit de directe 

gevarenzone te halen.  

In de daaropvolgende Sociale Dialoog besprak de regering met haar sociale partners de problemen van het 

APFA. Met instemming van de meeste  vakbonden werd overeengekomen dat de PVL-voorziening met ingang 

van 1 januari 2011 zou worden ‘versoberd’. Met eerbiediging van ‘reeds verkregen rechten’ zou de 

pensioenleeftijd worden verhoogd tot 60 jaar. Verder zouden de pensioenuitkeringen worden gebaseerd op 

het middenloon en er zou een franchise gehanteerd worden vanwege de AOV. Hierdoor kreeg het APFA enige 

ademruimte maar zowel het IMF, de actuarissen als  het APFA zelf gaven al aan dat deze maatregelen 

onvoldoende waren om het PVL-fonds ‘duurzaam’ te maken. De deelnemers moesten  dan ook ernstig 

rekening houden met een verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 62 en mogelijk zelfs 65 

jaar, alsmede andere maatregelen.  

Deze ingrijpende maatregelen werden genomen  op een moment dat  soortgelijke ingrepen in Europa tot 

ernstige rellen leidden.  Het Franse voornemen (in 2010!) om de pensioengerechtigde leeftijd per 2018 (!) te 

verhogen van 60 tot 62 jaar leidde tot landelijke stakingen en heftige demonstraties. In Aruba bleven deze uit 

omdat men maar al te goed besefte dat het  een kwestie was van slikken of stikken. Bovendien was er 

landelijk geen enkele bereidheid vanuit de niet-overheidsvakbonden, de commerciële sector of de 

werkgevers om bij te dragen aan het alternatief: hogere belastingen ten behoeve van verhoogde premies 

voor de vele (o.m. overtollige) ambtenaren, die toch al een uitzonderingspositie in de gemeenschap innemen 

met hun luxe pensioenregeling. Toch is het op zijn plaats na te gaan hoe het zover heeft kunnen komen. 

 

DE GESCHIEDENIS VAN DE APFA IN VOGELVLUCHT 

Met de intrede van de Status Aparte werd het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen opgesplitst in 

een Antilliaans en Arubaans deel (APFA). Het APFA kreeg Af 200 miljoen toegewezen op basis van het aantal 

aangesloten ambtenaren. Tussen 1986 en 1990 werd door de medewerkers hard gewerkt om het APFA vorm 

en inhoud te geven. In 2000  was het vermogen van het APFA gegroeid tot Af 1,7 miljard als het gevolg van 

premie-inkomsten en door het rendement op haar binnen- en buitenlandse beleggingen.  

Reeds in 1990 was echter duidelijk dat de financiële basis van het pensioenfonds niet duurzaam was. Vroeg of 

laat zouden de verplichtingen van het fonds de  premie-inkomsten en het rendement uit beleggingen 

overstijgen. Daarom stelde de Minister van Financiën de ‘Commissie Modernisering PVL’ in om samen met de 

vakbonden na te gaan hoe het fonds duurzamer kon worden gemaakt. Na een aantal bijeenkomsten van de 

commissie verwaterde het initiatief en de PVL-regeling bleef zoals die was. Toen versobering in de regeling 

van het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA) in 1995 een feit was geworden verzocht het 
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APFA de overheid bij verschillende gelegenheden  om dit voorbeeld na te volgen. Niet alleen het APFA, ook 

de Centrale Bank en internationale financiële instellingen als het IMF wezen de regering erop dat het 

uitblijven van maatregelen rampzalige gevolgen zou hebben voor het fonds en de financiën van Aruba. De 

bestuurders van Aruba trokken geen enkele consequentie uit deze waarschuwingen. Dat had een simpele 

reden. 

Als ‘publiekrechtelijk lichaam’, was het APFA tot 2005 feitelijk slechts een ‘uitvoeringsorgaan’ binnen de 

overheid. De werknemers waren ambtenaren die het beleid van de regering uitvoerden. Het in het 

vooruitzicht stellen van deelname aan  het ambtenarenpensioenfonds was voor elke regering een belangrijke 

stemmentrekker. Een algemeen pensioenfonds voor alle werknemers ontbrak namelijk op Aruba. Veel 

werknemers uit de commerciële sector aasden op een benoeming in overheidsdienst en gaven graag  hun 

stem en hun loyale steun aan de partij die daarvoor kon zorgen. Het pensioenfonds kreeg  in relatief korte tijd 

te maken met een grote aanwas van leden die wel premie afdroegen maar bij lange na niet wat nodig was 

voor de PVL-regeling. Dit negatieve effect werd nog versterkt doordat regeringen  vaak een promotiesysteem 

toepasten waarbij ambtenaren aan het einde van hun loopbaan enkele schalen vooruit gingen, vaak met 

jaren  terugwerkende kracht. Daardoor was hun pensioengrondslag (gebaseerd op de laatste 2 jaren van hun 

dienstverband) niet meer in overeenstemming met de premie die zij gedurende hun carrière hadden betaald. 

Deze was namelijk afgestemd geweest op een lager pensioen uit een lagere schaal. Voor het APFA betekende 

dat een onverantwoorde (= ongedekte) verhoging van haar verplichtingen. 

De financiële positie van het APFA werd verder negatief beïnvloed doordat  de overheid jarenlang in gebreke 

was gebleven met het storten van de (wettelijk verplichte) premies. Daardoor kon het APFA minder beleggen, 

hetgeen de rendementen drukte. In 1999 nam de overheid het initiatief tot een onderzoek ten behoeve van 

een nieuwe structuur van het APFA  met onder meer een mogelijke verhoging van de pensioenleeftijd. Dit 

onderzoek hanteerde een nieuwe benadering van de zogenaamde rekenrente, een fictieve rentepercentage 

voor toekomstige rendementen.  Voor de overheid betekende dit in 2001 een verlaging van de verplichtingen 

met Af. 247 miljoen. Voor het APFA betekende het direct een waardedaling van haar vermogen met Af 247 

miljoen, terwijl de werkelijke problemen naar de toekomst werden doorgeschoven: 

APFA-Vrijval in 2001 (Bron: APFA). 
  
1. Stelsel(wijziging) per 1 januari 1998 

In het jaar 2000 had de (toenmalige) minister van Financiën die belast was met het APFA, op advies van 
o.a. IMF een onderzoek laten verrichten naar de financiële positie van APFA (w.o. de gehanteerde 
actuariële en waarderingsgrondslagen). In de ministeriële beslissing d.d. 26 april 2002 (“Memorandum 
inzake wijziging actuariële methode van het APFA”) waren bepaalde uitgangspunten geaccordeerd welke 
vervolgens door APFA (met terugwerkende kracht) in de jaarrekening 1998-2000 zijn verwerkt. 

  
(a)    Stelselwijziging actuariële grondslagen 
Primo 1998 was een nieuwe actuariële methodiek doorgevoerd ter vaststelling van de 
pensioenvoorziening op basis van de ‘Entry Age Normal’ methode (VS-methode). Tot en met 1997 was de 
actuariële methode gebaseerd op de ‘Nederlandse Baten minus Lasten’ methode. Bij de VS-methode is de 
pensioenvoorziening gelijk aan de contante waarde van de totaal voorzienbare pensioenaanspraken 
verminderd met de contante waarde van de toekomstige gelijkblijvende premiebijdrage. In de actuariële 
berekening werd destijds rekening gehouden met een rendementsveronderstelling van 7,5% (gebaseerd 
op de beleggingsmix), een loonstijging van 3,5% en indexatie van 0%. 

  
Als gevolg van de stelselwijziging is door betrokken actuarissen een herberekening van de 
pensioenvoorziening gedaan welke resulteerde in een verlaging van de pensioenvoorziening (vrijval) 
primo 1998 met Afl. 299 miljoen. Dit bedrag is ten gunste van de exploitatierekening over 1998 
verantwoord. De ‘normale’ jaarlijkse dotatie bedroeg Afl. 106 miljoen. Per saldo is de pensioenvoorziening 
met Afl. 193 miljoen (-299 + 106) in het verslagjaar 1998 afgenomen. 

  
(b)   Stelselwijziging premieberekening 
Vanaf 1 januari 1998 werd –in tegenstelling tot artikel 4 lid 2 van het AB 1995 no. GT 28–  de hoogte van 
de werkgeverspremie (aanvullingsbijdrage) jaarlijks actuarieel bepaald. De totale pensioenpremie 
bestond uit twee componenten, te weten een ‘normal cost’ component en een premie ter dekking van het 
aanwezige vermogenstekort (“Unfunded Accrued Liability” UAL). Daarmee zouden de vermogenstekorten 
middels premies (opslag) met een amortisatieperiode van 10 jaar worden verhaald. Dit betekende dat 
vanaf het jaar 1998 geen vorderingen meer uit hoofde van vermogenstekorten zouden ontstaan. 

  
(c)    Overige wijzigingen 
Als gevolg van voornoemde stelselwijzigingen was de totale vordering op het Land Aruba uit hoofde van 
vermogenstekorten ‘kwijtgescholden’ en ten laste van de exploitatierekening over 1998 verantwoord. 
Vòòr 1 januari 1998 werden de tekorten vastgesteld via de wetenschappelijke balansen c.q. geactiveerd 
als een schuldvordering op het Land Aruba. 
De totale vordering ultimo 1997 bestond uit 2 delen: 
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- Vordering uit hoofde van vermogenstekorten ontstaan t/m het jaar 1994: Afl. 168 miljoen (vastgesteld 
o.b.v. wetenschappelijk balans over de jaren tot en met 31 december 1994). 

-  Vordering uit hoofde van vermogenstekorten ontstaan na het jaar 1994: Afl. 79 miljoen (vastgesteld 
o.b.v. wetenschappelijk balans over de driejaars periode 1995 - 1997). 

  
Kort samengevat komt het voorgaande erop neer dat door de toepassing van de VS-methode (“Entry Age 
Normal”) voor de berekening van de pensioenvoorziening, primo 1998 een vermogensoverschot van ca. Afl. 52 
miljoen voor het fonds is ontstaan (Tabel 14).  
  
 Tabel 14: Overzicht ‘vrijval’ schuld overheid aan APFA ‘omstreeks’ 2000 

Vrijval voorziening + 299 miljoen 

‘Kwijtschelding’ vorderingen uit hoofde van vermogenstekorten t/m 1997 -247 miljoen 

Vermogensoverschot/ (-)tekort + 52 miljoen 

 Bron: APFA 
  
De schuld van het Land aan de APFA bestond grotendeels uit niet-afgedragen premies voor haar 
werknemers. Voor de regering was deze betalingsachterstand feitelijk onoplosbaar. Het gebruik van de 
nieuwe rekenrente bracht echter uitkomst. Vandaar dat deze ‘oplossing’ van het probleem werd vernoemd 
naar de toenmalige minister van financiën die hier verantwoordelijk voor was: ‘Ticonomics’. 
 
Het ligt echter voor de hand dat de APFA op grond van de recent veranderde financiële omstandigheden, zoals 
de algemeen verlaagde rentevergoeding op haar tegoeden wederom een ‘wetenschappelijke’ aanpassing zal 
moeten maken van haar vermogen. De vraag is dan of de overheid wederom aangesproken zal worden om 
eventuele tekortkomingen op grond van haar wettelijke verplichting aan te zuiveren. 

 

EEN PENSIOENGRATIFICATIE ONDANKS EEN BANKROET PENSIOENFONDS 

Jarenlang waarschuwde een breed scala van nationale en internationale instanties Aruba dat het 

pensioenstelsel onbetaalbaar zou worden indien er geen veranderingen kwamen. De opeenvolgende 

regeringen ontliepen hun verantwoordelijkheid en schoven de hete aardappel steeds door naar een volgende 

regeerperiode, liefst die van de tegenpartij. Toen in de beginjaren van het nieuwe millennium door de 

toenmalige regering eindelijk besloten werd om een Nieuwe Pensioen Regeling (NPR)  te introduceren, werd 

dit in de financiële wereld dan ook alom toegejuicht. Helaas schuilden er in het nieuwe systeem ernstige 

gebreken die niet werden onderkend. Daarbij zag men tevens een goed verscholen adder onder het gras over 

het hoofd. 

De voorstellen, die tot doel hadden de pensioenkosten op de lange termijn te verlagen, bevatten een grote 

onrechtvaardigheid. Afkondigingsblad #84 van 5 november 2003 vermeldt dat de overheid de 

pensioengrondslag voor een deel van degenen met de hoogste salarissen (enkele directeuren in schaal 16) 

met 25% zal verhogen. Dit viel gelijk met het moment  dat het voorstel tot bezuinigingen werd gedaan om de 

pensioengerechtigde leeftijd in het NPR-systeem met 5 jaar te verhogen.  

Een directeur in schaal 16 verdiende in die tijd Af. 8.480,-. Met een aanvulling van  25% kwam hij uit op Af. 

10.600,- per maand. Als pensioen kreeg hij opeens 70% van Af. 10.600,- in plaats van 70 % van Af. 8.480,-. Een 

verschil van bijna Af. 1500,- extra per maand, oftewel Af. 18.000,- extra per jaar. Voor tien directeuren  die 20 

jaar van hun pensioen genieten, moest de Arubaanse gemeenschap rekening houden met Af. 180.000,- extra 

kosten per jaar. Over een pensioenduur van 20 jaar is dat minimaal Af. 3,5 miljoen. Aangezien de 

begunstigden hier geen premie voor hebben betaald, moet dit geld worden opgebracht door diegenen die dit 

wél hebben gedaan en die ook nog eens op hun pensioen hebben moeten inleveren.  

Dit voorstel gold slechts voor een deel van de directeuren in schaal 16. Zij werden voorgetrokken boven 

anderen in een gelijke situatie. Sowieso druiste het besluit in tegen de intentie van de overheid om een nieuw 

bezoldigingsstelsel te ontwikkelen voor het hele ambtenarenkorps. Het leek erop dat de overheid erop uit 

was om slechts een kleine groep te bevoordelen. Ook de bespreking van het voornemen  in het officiële 

overlegorgaan (‘Georganiseerd Overleg’) werd vermeden.  Volgens het gelijkheidsbeginsel zou deze 

verhoogde pensioengrondslag op zijn minst hebben moeten gelden voor alle directeuren in schaal 15 en 16 

met een 25% toelage op hun salaris. Daarbij was het niet toevallig dat deze regeling (verhoging van de 

pensioengrondslag met 25%) ook door zou werken op het pensioen van ministers en parlementariërs 

aangezien deze wettelijk gerelateerd zijn aan de hoogste ambtenarensalarissen.  

Inmiddels is het grootste gevaar voor het fonds voorlopig afgewend. Op aanwijzing van de Cft heeft het Land 

Aruba haar schuld ad. Afl. 170 miljoen aan de APFA middels een lening bij datzelfde APFA (!) aan het eind van 

2014 ‘afgelost’. Daarmee is de schuldpositie van het Land met datzelfde bedrag toegenomen. Ook is in 2014 

met de overheidsvakbonden overeengekomen dat de pensioengerechtigde leeftijd met directe ingang 

geleidelijk wordt verhoogd naar 65 jaar. Daarmee zijn de vooruitzichten van het fonds duidelijk verbeterd. Aan 

de andere kant hebben de overheidsvakbonden deze belangrijke concessie gedaan onder voorwaarde dat het 

overheidspersoneel vanaf 2017 tot en met 2024  jaarlijks een ‘premie’verhoging ontvangt van omstreeks Af. 
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300,- per jaar. Dit leidt tot een aanmerkelijke stijging van de personeelskosten die noodzakelijke en 

voorgenomen bezuinigingen op deze post volledig teniet zullen doen. 

De RvA schrijft hierover: “De éénmalige dotatie van Afl. 170 miljoen en verlaging van premies zorgt ervoor 

dat de pensioenkosten voor het Land netto verlaagd worden met ongeveer Afl. 30 miljoen op jaarbasis, i.c. 

lagere premiebetalingen tegenover hogere uitgaven door loonaanpassing en rentebetalingen als gevolg van 

de éénmalige dotatie. De raad vraagt zich echter af in hoeverre deze netto besparing van Afl. 30 miljoen ook 

voor de komende jaren gehandhaafd blijft bij de stijgende salarissen en de voorgenomen loonaanpassingen 

(i.c. reparatiepremies)394.  

Nadat  het APFA daar bij de ministerraad op aangedrongen had, werd  het fonds in 2005 omgezet in een 

privaatrechtelijk lichaam. De rechtsvorm NV maakte politieke inmenging moeilijker en de ouderwetse 

structuur werd vernieuwd. Onder de geldende wettelijke bepalingen kon de gezondheid van het fonds alleen 

door premieverhogingen op een verantwoord niveau worden gebracht. De overheid en dus de 

belastingbetaler kregen daarvoor direct de rekening gepresenteerd. 

In 2005 werd ook een Nieuw Pensioenreglement (NPR) ingevoerd voor  werknemers die vanaf dat moment in 

dienst van de overheid of aanverwante instanties (WEB, ELMAR, enz.) traden. Dit fonds werd opgezet op 

basis van  middelloon, franchise en pensionering vanaf 60 jaar. De rechtspositie van  PVL ‘oude werknemers’ 

die onder de PVL vielen, werd ongemoeid gelaten, met alle gevolgen van dien. 

Uit voorlopige berekeningen bleek dat het PVL-pensioenfonds het jaar 2010 afsloot met een 

financieringstekort van Af. 544 miljoen. Dat is een kleine vooruitgang vergeleken met 2009, toen het tekort 

Af. 626 miljoen bedroeg, zonder de benodigde buffers, waardoor het tekort eigenlijk stond op Af. 856 

miljoen. 

 

Het APFA fungeert ook als een belangrijke kredietverstrekker voor de overheid. Hoewel de Centrale Bank 

aangeeft dat uit zorg voor een verantwoorde risicospreiding het APFA niet meer dan 10% van zijn vermogen 

zou mogen lenen aan de overheid, komen de leningen reeds jarenlang uit op 25% van het totaal. Gezien de 

zorgwekkende financiële positie van de overheid betekent dit een groot risico. Tabel 15 toont de totale 

schuld (‘exposure’) van het Land Aruba aan de APFA. 

De totale exposure van het Land Aruba bedroeg eind 2016 ca. Afl. 811 miljoen (eind 2015: Afl. 875 miljoen). 
In onderstaande tabel is dit bedrag uitgesplitst naar staatsobligaties, (directe) overheidsleningen en 
onderhandse lening Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA). 

Tabel 15 : Totale Exposure (= schuld) Land Aruba aan APFA per februari 2017 

  Saldo Interest Jaarlijks rendement Opmerkingen 

Overheidsleningen 357 miljoen 4,75% - 7,25% 22 miljoen Annuïtaire aflossingen 

Staatsobligaties 354 miljoen 4,50% - 7,50% 23 miljoen Algehele afl. op vervaldatum 

SOGA 100 miljoen 6,75% - 8,00% 7 miljoen Annuïtaire aflossingen 

  811 miljoen   52 miljoen   

 Bron: APFA 

 
Van het totale uitgeleende bedrag aan SOGA moet per balansdatum nog ca. Afl. 47 miljoen worden 
opgenomen. De uitbetaling vindt in termijnen plaats. Voor aanvullende informatie gelieve paragraaf 3.1.1 van 
de jaarrekening APFA (specificatie onderhandse leningen) en paragraaf 3.2.1 (specificatie staatsobligaties) te 
raadplegen. Tot slot is in bijlage D van de jaarrekening ook een aparte specificatie opgenomen van de totale 
exposure. 
  
 

B2- HET AOV-DEBACLE395  

Een onderwerp waar politici liever helemaal over zwijgen, is de financiële toestand van  het AOV-fonds van de 

Sociale VerzekeringsBank (SVB),  de basispensioenregeling voor alle burgers van 60 jaar en ouder in Aruba. 

Dit fonds is daarom bij uitstek geschikt om politiek mee te bedrijven. Beloften dat de pensioengerechtigde 

leeftijd verlaagd wordt of dat de pensioenuitkeringen omhoog gaan en niet de premie, doen het altijd goed 

bij de kiezer.  

Dat deze korte termijn douceurtjes  het voortbestaan van het AOV-fonds op de langere termijn in gevaar 

brengen liet de politici over het algemeen volslagen koud. Tot voor kort zwegen dan ook alle politieke 

partijen die aan het AOV-festijn hadden meegedaan het probleem dood. Pas toen in 2010 in de Sociale 

Dialoog met de sociale partners een akkoord werd bereikt om de grote problemen van Aruba te bespreken 

                                                           
394 RvA: Kenmerk DWJZ/14-076, d.d. 13 maart 2015, p. 8 
395 Armand Hessels: 25 jaar Status Aparte, Een politiek paradijs, 2011, p. 75-79 
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en aan te pakken, kwam het AOV-fonds ter sprake. De regering zag bij deze gelegenheid de kans schoon om 

haar verantwoordelijkheid voor de oplossing af te wentelen op haar  ‘partners’. De aandacht werd  handig 

afgeleid van de directe oorzaak van de zorgwekkende situatie waarin het fonds verkeerde. Afspraken om in 

de toekomst het fonds te vrijwaren voor misbruik ten behoeve van electoraal gewin zijn echter niet gemaakt. 

Voor een goed begrip van de ernst van het AOV/SVB-probleem is het nodig om te weten dat het AOV/SVB-

fonds gebaseerd is op het omslagstelsel. Hierbij betalen de werkenden direct voor de gepensioneerden.  (Dit 

in tegenstelling tot het kapitaaldekkend pensioensysteem van het APFA waarbij werknemers in 

samenwerking met de werkgever voor hun eigen pensioen sparen). Toen de regeling van kracht werd,  

dekten de inkomsten (premies) de uitgaven (pensioenuitkeringen). Er was zelfs voldoende over om een 

spaarfonds te vormen, waar de overheid natuurlijk graag uit leende. Voor de pensioengerechtigden was het 

AOV-fonds bedoeld als basis. Men ging ervan uit dat de bedrijfstakken in overleg met de vakbonden zelf 

aanvullende pensioenregelingen zouden opzetten.  

Op Aruba is decennialang consequent nagelaten dit daadwerkelijk te doen. De opeenvolgende regeringen van 

wisselende politieke kleur hebben de noodzaak daartoe ook minder urgent gemaakt door het AOV/SVB-

pensioen met regelmaat te verhogen. De premies werden daarbij onvoldoende aangepast, noch werden 

(voldoende) andere maatregelen getroffen om de financiële situatie van het fonds zeker te stellen. Met het  

omslagstelsel als uitgangspunt betekent dit een tijdbom onder de pensioengarantie van alle Arubanen. 

Wettelijk staat de regering garant voor de tekorten van de AOV-pensioenen. Aangezien de politici er blijkbaar 

van uitgingen dat het Land, wegens de goedlopende economie, over een onuitputtelijke geldbron beschikte, 

werd daar verder niet al te zwaar aan getild. 

 

DOVEMANSOREN 

In de loop der jaren werd de politiek bij verschillende gelegenheden terdege gewaarschuwd voor de gevolgen 

van haar beleid met betrekking tot de AOV. Onder andere gebeurde dit in het Rapport ‘Naar een integraal en 

duurzaam pensioenstelsel  in Aruba’ van 1 maart 2004 van de commissie evaluatie ontwerp-

Landsverordening wijziging landsverordening algemene ouderdomsverzekering.  

Tabel 16 laat  de achtereenvolgende  ingrepen zien in de AOV-regeling door de verschillende overheden. 

Opvallend is dat bij praktisch elke ingreep de overheid direct ernstig gewaarschuwd werd door zowel de SVB-

directie zelf als het accountantskantoor. Telkens weer negeerde de overheid de waarschuwingen. De tabellen 

over de vergrijzing, de snel oplopende tekorten en het versneld interen op de reserves, laten zien dat het 

AOV/SVB-fonds, dat voor 70-80% van de Arubaanse bevolking de enige bron van inkomsten na hun 

pensionering is, bij een gelijkblijvend scenario, geen lang leven meer beschoren was. 

De daaropvolgende tabellen werden opgesteld aan de hand van cijfers van 2008. In december 2009 maakte 

de directeur van de SVB echter bekend dat het tekort van 2009 uitkwam op bijna Af. 40 miljoen. Dat is een 

verdubbeling van de berekende prognose van amper een jaar eerder. In dit versnelde tempo zou de reserve 

in 2013 volledig opgesoupeerd zijn en was een bankroet onvermijdelijk.  Aangezien de overheid garant staat 

voor het fonds, betekent dit een enorme aanslag op de begroting van het Land met catastrofale gevolgen. 

Zeker als men in aanmerking neemt  dat de jaarlijkse tekorten gemakkelijk nog verder kunnen oplopen tot 50 

of zelfs 200 miljoen florin. De ‘reserves’ zullen hierdoor in 2035 een negatief saldo bereiken van Af. 2,5 

miljard! 

Gezien de ernst van de situatie heeft de overheid, in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, 

tijdens de kabinetsperiode Eman-1 besloten de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen tot 65 jaar.  De 

eerder voorgestelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 62 jaar bleek financieel niet meer 

haalbaar. Het was typerend voor de politieke verhoudingen in Aruba dat de MEP enige jaren eerder een 

gelijksoortig akkoord had bereikt met de sociale partners, waartegen de AVP zich met hand en tand tegen 

had verzet.  

Toch heeft de RvA de nodige zorgen voor de langere termijn: “Met de geleidelijke verhoging van de AOV-

gerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar, de verhoging van de premieloongrens naar Afl. 85.000,- en de 

premieverhoging is de financiële houdbaarheid van het AOV-fonds intussen voor een langere periode 

verzekerd. De RvA adviseert echter wel om –teneinde deze financiële houdbaarheid ook in de verre toekomst 

te waarborgen- de AOV-gerechtigde leeftijd tijdig te koppelen aan de levensverwachting (lees: verdere 

verhoging van de AOV-leeftijd). Eerdere prognoses van de SVB van de SVB lieten immers zien dat het 

exploitatiesaldo van het AOV-fonds jaarlijks zal toenemen, maar na het jaar 2024 structureel zal afnemen bij 

ongewijzigd beleid. Hiermee indicerende dat de uitkeringskosten weer sneller groeien dan de premie-

inkomsten met als uiteindelijk gevolg het interen op de opgebouwde reserves”396.  

Hoezeer het financiële water de overheid aan de lippen staat valt op te maken uit het feit dat de overheid 

haar schuld (sinds de Status Aparte!) ad Afl. 60 miljoen aan de noodlijdende SVB in 2015 heeft ‘voldaan’ door 

                                                           
396 RvA: Kenmerk DWJZ/14-076, d.d. 13 maart 2015, p. 8, 9 
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dit te boeken als een schenking door de SVB aan de overheid. Dit werd gedaan terwijl de Cft in 2014 vast 

stelde dat het vermogen van het SVB (AOV en ZV-)fonds in 2015 volledig zou zijn opgedroogd en in 2015 een 

overbruggingskrediet van Af. 3,4 miljoen nodig heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. In 2016 zal het 

gerealiseerde overschot worden ingezet om dit krediet af te lossen waarna begonnen kan worden aan de 

opbouw naar een wettelijke reserve van 15% waar zij juridisch toe verplicht zijn397. Aangezien de overheid 

zich niet aan haar wettelijke verplichting heeft gehouden de tekorten in de SVB-fondsen aan te zuiveren is de 

vordering van de SVB op de overheid in 2014 opgelopen tot ongeveer Afl. 100 miljoen398. De CFT was echter 

niet de eerste die op dit probleem wees. Ook de RvA waarschuwde er het jaar daarvoor al op dat “de SVB-

fondsen in 2014 opraken en dus een beroep zullen moeten doen op de regering om de tekorten aan te 

zuiveren”399. Maar nog veel langer daarvoor waarschuwden de SVB zelf, de ILO, e.a. reeds tevergeefs… 

De schade die de opeenvolgende Arubaanse regeringen van wisselende politieke kleur hebben toegebracht 

aan het belangrijkste pensioenfonds van Aruba is dan ook veel groter dan het verlies van de hierboven 

genoemde Afl. 60 miljoen. Zoals uit tabel 14 blijkt hebben regeringen uit electorale overwegingen 

voortdurend getornd aan belangrijke principes van de oudedagsvoorziening. Daarbij negeerden zij de vele 

waarschuwingen van gezaghebbende instanties zoals de SVB zelf. Uiteindelijk komt het er op neer dat het 

dreigende faillissement van het SVB-fonds en de recente noodzakelijke verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd vrijwel uitsluitend kunnen worden toegeschreven aan de ‘populaire acties’ 

van regeringen vlak voor verkiezingen. Deze hadden vaak verregaande negatieve financiële gevolgen voor 

het fonds. Feitelijk brachten deze zgn. verbeteringen op korte termijn, uiteindelijk (on)behoorlijke 

verslechteringen voor de pensioengerechtigde burgers met zich mee voor de langere termijn. Vooral de 

zgn. verdubbeling van het pensioen in 1994 betekende bijna de nekslag voor het fonds. 

Het SVB-fonds had reeds duidelijk gemaakt dat het de voorgenomen ‘verdubbeling van het pensioen’ niet 

kon dragen. De premies waren niet voldoende om de uitkeringen en de verplichte reserve op peil te houden. 

Deze reserve bedroeg wettelijk 70% van de jaaruitkering ad omstreeks Afl. 100 miljoen en werd gezond 

gehouden door de ontvangen gelden te investeren in obligaties en time-deposito’s. In haar goede tijd vóór de 

‘verdubbeling van het pensioen’ bedroeg dit beleggingsfonds (‘schommelfonds’) t.b.v. de AOV en AWW-

uitkeringen omstreeks Afl. 350 miljoen.  

Daartegenover stond het schommelfonds voor de Ziekte- en ongevallenwet (ZW en OW). Hier bestond echter 

geen gezonde situatie. Reeds jaren was er sprake van chronische tekorten van Afl. 2-3 miljoen per jaar. Deze 

tekorten werden ‘gecompenseerd’ via het schommelfonds van de AOV/AWW. Maatregelen ter sanering van 

de ZW-OW- fondsen, bijv. door verhoging van premies, werden echter achterwege gelaten. Een groot deel 

van deze verhoging van de premies voor de ZW en OW zou namelijk voor rekening komen van de werkgevers 

en dat lag ‘politiek gevoelig’. Deze verhogingen werden nagelaten en de tekorten van het schommelfonds ZW 

en OW werden aangevuld via de reserves van het andere schommelfonds, opgezet uit de AOV en AWW-

premies. Het kwam er daardoor feitelijk op neer dat de opeenvolgende regeringen de werkgevers 

subsidieerden met geld van de werknemers. Zodoende werden de reserves van het AOV/AWW-

schommelfonds in twee opzichten gebruikt voor politieke doeleinden, hetgeen uiteraard nooit de bedoeling 

kan zijn geweest van de wetgever. 

Voor het AOV/AWW-schommelfonds was deze constructie fataal: van de oorspronkelijke reserve van Afl. 350 

miljoen was er uiteindelijk (in 2015) Afl. 0,- over, terwijl het schommelfonds ZW-OW het AOV-AWW 

schommelfonds omstreeks Afl. 120 miljoen schuldig was. Doordat het Arubaanse parlement in 2016 middels 

een wet het AOV/AWW-schommelfonds elimineerde en alleen het ZW-OW schommelfonds handhaafde, 

vervielen de onderlinge ‘schulden’ en was er weer sprake van een ‘gezonde’ situatie. Dat hiermee de 

Arubaanse pensioengerechtigden op een niet eerder vertoonde schaal financieel benadeeld werden, was 

klaarblijkelijk van minder belang. 

Resumerend komt het er op neer dat het Arubaanse parlement de regering niet slechts een kwijtschelding 

heeft verleend van ruim Afl. 60 miljoen, maar van meer dan Afl. 500 miljoen (Afl. 60 miljoen + Afl. 350 

miljoen + Afl. 120 miljoen = Afl. 534 miljoen). Dit bedrag is gedurende 30 jaar Status Aparte (en enkele 

jaren daarvóór) vrijwel geheel opgebouwd uit premies van Arubaanse werknemers, waarbij werkgevers 

m.b.t. de ZW en OW ontzien werden. Het komt er dus op neer dat de politieke toezeggingen van de twee 

grootste politieke partijen volledig werden gefinancierd via de premies van de werknemers terwijl de 

kosten van dit debacle rechtstreeks gevolgen heeft (gehad) voor de verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd en de pensioenuitkeringen op de langere termijn. Het vreemde is echter dat de RvA hier niet, 

althans niet in publiekelijk beschikbare rapporten, op heeft gewezen… 

Hieronder worden in tabel 16 de achtereenvolgende stappen door de opeenvolgende regeringen van 

wisselende politieke kleur aangegeven. 

                                                           
397 Cft: Secretariaatsrapport onderzoek begroting 2014, d.d. 12 september 2014, p. 23 
398 Idem, p. 24 
399 RvA: Kenmerk 56-13, Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land 
voor het dienstjaar 2013, d.d. 10 april 2013, p. 4 
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TABEL 16: BELANGRIJKE DATA IN DE GESCHIEDENIS VAN HET ‘OUDERDOMSPENSIOEN’ 

JAAR WAT VOND ER PLAATS? 

1960 VORMING VAN HET PENSIOENFONDS 

 Pensioen van Af. 411,- voor alleenstaanden en Af. 692,- voor een echtpaar. 

 Men komt in aanmerking voor het pensioen vanaf 65 jaar. 

 Premie van 7,2% 

 1e  INITIATIEF VAN ‘DE POLITIEK’: DE PENSIOENLEEFTIJD WORDT VERLAAGD 

 Van 65 naar 62jaar. 

 Dit is de 1e keer dat er wordt getornd aan het pensioenstelsel dat werd overgenomen 
vanuit Nederland. 

 NIEUW INITIATIEF VAN ‘DE POLITIEK’: VERDERE VERLAGING PENSIOENLEEFTIJD 

 Van 62 naar 60 jaar. 

 De verhoogde uitgaven worden niet ‘gecompenseerd’. 

 De SVB en KPMG waarschuwen dat dit het fonds in gevaar brengt. 

 MEP VERHOOGT HET PENSIOEN MET 40% 

 Af. 411,- wordt Af. 575,- voor alleenstaanden. 

 Af. 692,- wordt Af. 969,- voor echtparen. 

 De verhoogde uitgaven worden wederom niet gecompenseerd. 

1994/5 AVP ‘VERDUBBELT’ HET PENSIOEN 

 Het oorspronkelijke pensioen wordt verdubbeld (dus niet dat van 1993!)  

 Af. 411,- wordt Af. 822,- voor alleenstaanden. 

 Af. 692,- wordt Af. 1384,- voor echtparen. 

 De premie wordt verhoogd van 7,2% naar 11,5%, hetgeen volledig ontoereikend is. 

 SVB en KPMG waarschuwen dat dit zal leiden tot het bankroet van het pensioenfonds. 

 De regering negeert deze waarschuwing om electorale reden (“Ik heb dit rapport niet 
ontvangen”) 

1998 VERDERE VERHOGING VAN HET PENSIOEN 

 Af. 822,- wordt Af. 900,-. 

 Af. 1384,- wordt Af. 1516,-. 

 De waarnemend directeur van Financiën waarschuwt voor de noodzaak om op korte termijn 

een actuariële studie te doen naar de financiële haalbaarheid van het AOV-AWW-stelsel 

aangezien het Land garant staat voor de tekorten van de SVB-fondsen.  

 ‘INTERNE’ PREMIEVERANDERING 

 Oorspronkelijk bedroeg de totale premie (AOV en AWW) 9,5%. 

 Hiervan was 7,2% bedoeld voor de AOV (pensioen). 

 In 1994 werd de totale premie verhoogd tot 13,5%. 

 Hiervan was 9,5% bedoeld voor de AOV (pensioen). 
Dit bleek niet voldoende  en 9,5% werd verhoogd tot 11,5% ten koste van de AWW (van 4% 

naar 2%). 

 HET ILO-RAPPORT WAARSCHUWT! 

 Onder de huidige omstandigheden moet de premie verhoogd worden tot 16% om de 

veranderingen die AVP en MEP hebben doorgevoerd, te kunnen dragen  daar wordt 
niets mee gedaan! 

 Er worden andere voorstellen gedaan die eveneens genegeerd werden door de 
‘politiek’. 

 ER KOMEN STEEDS MEER SIGNALEN DAT HET FONDS ERNSTIGE FINANCIËLE PROBLEMEN TE 

WACHTEN STAAN. 

 

TABEL 17: VERGRIJZING IN ARUBA 

JAAR % BEVOLKING OUDER 
DAN 60 JAAR 

OPMERKINGEN 

 ’60 6  Tot 2000 → toename van 1%-punt 
per 10 jaar 

 Daarna    → 5 – 8%-punten per 10 
jaar 

 Tezamen met de ontgroening 
waardoor de aanwas van jongeren 
afneemt, is dit een levensgroot 
probleem voor Aruba 

 ‘70 7 (toename 1%-punt) 

‘80 8       (idem) 

‘90 9       (idem) 

2000 10     (idem) 

2008 ± 14  (versneld) 

2010 ± 16  (versneld) 

2030 ± 30  (versneld) 
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TABEL 18: TEKORT SVB      TABEL 19: RESERVES SVB 

JAAR TEKORT  JAAR RESERVE 

2008 -/- Afl.   9 miljoen 2005 Afl. 190 miljoen 

2009 -/- Afl. 20 miljoen 2008 Alf. 180 miljoen 

2011 -/- Afl. 30 miljoen   

2016 -/-Afl.100 miljoen   

 

De overheid werd niet alleen serieus gewaarschuwd voor de gevolgen van het beleid dat zij voerde m.b.t. de 
SVB door de SVB zelf, maar ook door de SER. Deze stelde bijv. in haar rapport ’Veiligstelling van de AOV’ dat 
“Electorale motieven een belangrijke rol hebben gespeeld bij het doorvoeren van verbeteringen in de A.O.V. 
Het economisch draagvlak voor deze verbeteringen werd niet of nauwelijks onderzocht. Zelfs in die gevallen 
waarbij de regering werd gewezen op de vergaande financiële gevolgen voor het AOV-fonds en de 
economische repercussies van voorgenomen verbeteringen in de AOV, is geen acht op deze waarschuwingen 
geslagen. het is daarom niet verwonderlijk dat het AOV-fonds thans met grote financiële problemen 
kampt”400.  
 
 Ook de International Financial and Actuarial Service van de International Labour Organization (ILO), gevestigd 
in Geneva waarschuwde ernstig tegen handhaving van het toenmalige beleid. In haar uitgebreide rapport 
berekende deze organisatie haarfijn hoe dat zou leiden tot het bankroet van het fonds401. Het voert echter 
binnen het kader van dit rapport te ver om nader op de bevindingen en adviezen van deze organisaties in te 
gaan. 
 

Zoals aangegeven spelen pensioenfondsen een grote rol bij het aangaan van leningen door de overheid. 

Opeenvolgende regeringen maakten er een gewoonte van om ongebreideld leningen aan te gaan.  Dit 

gebeurde door overheidsobligaties uit te zetten die voor een belangrijk deel gedekt werden door de 

premieopbrengsten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Algemeen Pensioen Fonds Aruba (APFA). 

Deze obligaties werden na verloop van tijd ingelost middels vernieuwing bij dezelfde fondsen, vaak als lening 

voor een nòg hoger bedrag. Per saldo werd dus niets ingelost en namen de schulden alleen maar toe. 

Hierdoor zijn de pensioenen in de toekomst mogelijk niets meer waard. Wil Aruba deze trend tegengaan en 

werkelijk zijn schulden afbetalen dan lukt dat alleen op basis van een begrotingsoverschot. Indien de politiek 

daar niet in slaagt,  dan pleegt zij onbehoorlijk bestuur van de hoogste orde. 

 

Voor de overheid is vanaf 2012 een extra leenmogelijkheid gecreëerd door de invoering van de verplichte 
pensioenverzekering. Deze overigens alleszins noodzakelijke pensioenverzekering voor werknemers met een 
totale premie van 6% (werkgevers- en werknemersbijdrage) bouwt binnen afzienbare tijd een 
miljardenreserve op402. Op een totale loonsom van omstreeks Afl. 2 miljard, genereert dit jaarlijks Afl. 120 
miljoen aan premies. Reeds binnen 10 jaar overschrijdt dit (exclusief de administratiekosten!) ruimschoots 
Afl. 1 miljard. Ook dit fonds kan serieus worden aangetast door het ontspoorde leenbeleid van de overheid. 

Het waren echter niet alleen de sociale fondsen die mogelijkheden boden voor bestuurders om mooie sier te 
maken. Ook belangrijke nutsbedrijven waar de regering het oorspronkelijk helemaal voor het zeggen had, 
moesten het ontgelden. De politieke patronage en het gevoerde financieel beheer in overheidsbedrijven op 
het gebied van de water- en energievoorziening (WEB en Elmar), toerisme, telecommunicatie (SETAR), de 
Posterijen, de luchthaven en de vuilnisophaaldienst waren dusdanig schadelijk voor de bedrijven dat deze 
verzelfstandigd moesten worden om hun (economisch verantwoord) voortbestaan mogelijk te maken403. 

Toch bleken de beschikbare middelen niet voldoende om te voorzien in de financiële behoeften van de 
onderscheiden kabinetten. Daarom werden er regelmatig pogingen ondernomen om de inkomsten op 
creatieve wijze te verhogen om zodoende de voortdurend stijgende uitgaven te kunnen bekostigen.  

                                                           
400 SER: Veiligstelling van de AOV, d.d. Juli 2005, p. 12 
401 ILO (Social Protection Sector): Report to the Government ‘Alternative policy options for the long-term 
financial consolidation of the Social Insurance Bank’, d.d. Mei 2005 
402 Idem, p. 63 
403 Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba: Naar een rationeel personeelsbeleid, 2016, p. 18 

Meeruitgaven financieren met obligaties betekent slechts uitstellen van belastingverhoging terwijl de 

burgers in de waan gelaten worden dat de extra’s niets kosten. ‘Public finance’ ontaardt in een gevaarlijk 

spel van overmatig ambitieuze politici dat vroeg of laat eindigt met zeer ernstige en pijnlijke correctieve 

maatregelen voor de bevolking. Als saneringspakketten van bijvoorbeeld de belangrijkste 

koninkrijkspartner of het IMF uitblijven, zal Aruba op (korte) termijn niet langer in staat zijn de rente op 

overheidsobligaties te voldoen c.q. overheidsobligaties af te lossen. Banken, pensioenfondsen en 

beleggingsinstellingen zullen dan de leningen moeten  afschrijven.  Dit zal de val van lokale banken tot 

gevolg kunnen hebben,  tezamen met de pensioensector die eveneens honderden miljoenen in de 

betreffende overheidsobligaties heeft uitstaan 
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12- CREATIEVE BOEKHOUDING: POLITIEKE ‘OPLOSSINGEN’ VOOR FINANCIËLE PROBLEMEN  

Uit het voorgaande blijkt dat ‘de politiek’ de financiële mogelijkheden van het land en beschikbare fondsen 
volledig uitputte. Aangezien kostenverlaging niet serieus werd overwogen en belastingverhoging wegens de 
toch al hoge belastingdruk weinig mogelijkheden bood,  werden door de jaren heen de nodige creatieve 
‘oplossingen’ bedacht om de overheidsinkomsten te verhogen. We noemen de meest in het oog springende, 
waarvan één reeds op p. 70 aan de orde is gekomen, namelijk de actie van de toenmalige (AVP-)minister van 
Financiën in 1999 om de verplichtingen van de overheid jegens het APFA volgens een zgn. wetenschappelijke 
rekenmethode in één klap met bijna Afl. 250 miljoen te verminderen (Ticonomics)*. Uiteindelijk kwam dit in 
2001 tot stand. Ook werden pogingen ondernomen om de SETAR te verkopen, o.m. ter  vulling van de 
overheidskas. Dit mislukte wegens sterke tegenstand van de vakbond van het SETAR-personeel. Kort daarop 
werd een nieuwe constructie bedacht ten behoeve van de overheidskas: de FIPA. 

* Ook hier had de RvA haar bedenkingen over. Daarom sprak zij de hoop uit dat zo spoedig mogelijk het 
wetenschappelijk c.q. vermogenstekort van het APFA zou worden vastgesteld volgens een 
berekeningsmethode dat gedragen wordt door de IMF en de NASACT404. 

 

A- FIPA (Fondo pa Invershon Publico Aruba: Fonds voor Publieke Investeringen Aruba)405 

Een thema dat veel aandacht trok gedurende het laatste regeringsjaar van het AVP-bewind van 1997-2001, 

was de FIPA-kwestie (Bouw en Infrastructuur Fonds: BIF). Volgens de toenmalige MinFin was de FIPA 

noodzakelijk om: 

1. De continuïteit van kapitaal (van internationale financiële markten) te garanderen. 

2. Het investeringsbeleid van de Overheid te depolitiseren. 

3.  Een reële participatie te geven aan vakbonden en werkgevers voor wat betreft het investeringsbeleid.  

Dit beleid kwam overeen met de uitgangspunten van Rapport Calidad (m.b.t. ‘transparantie’) en met het 

hoofddoel van de Minister van Financiën om de Overheidsuitgaven structureel te verlagen, de inkomsten van 

de Overheid structureel te verhogen en de schulden te saneren.  

Ondanks deze mooie intenties was er de nodige weerstand in de gemeenschap: 

1. De Arubaanse Overheid verliest haar autoriteit over haar bezittingen (verschillende reacties). 
2. FIPA kost het Arubaanse volk de eerste 10 jaar 42 miljoen gulden (!) extra (= gemiddeld 4,2 miljoen gulden 

per jaar) vanwege administratie- en personeelskosten, rente- en financieringskosten. Dit is weggegooid 
geld, aangezien de Overheid heel eenvoudig vanuit de huidige structuur in haar gebouwen kan investeren 
en die kan onderhouden.  Bovendien kost de huur van haar eigen gebouwen de Overheid (en dus de 
Arubaanse gemeenschap) 10 miljoen florin meer per jaar dan nu het geval is  (Directeur CAD). 

3. De Overheid heeft geen goed beleid noch een financiële discipline; bovendien heeft de Overheid 
geldgebrek. Eerst moeten dat soort problemen opgelost worden! (ATIA). 

4. De Overheid heeft de toestemming nodig van de Rijksregering om meer leningen te verkrijgen boven de 
reeds bestaande schulden. Het uitgangspunt van deze maatregel is om te voorkomen dat een onvoldoende 
verantwoordelijke Overheid haar volk een te zware schuldenlast kan opleggen. Met de FIPA kan de Overheid 
indirect doorgaan met het lenen van geld zonder controle van het Koninkrijk (verschillende reacties). 

5. Met de FIPA handelt de Overheid rechtstreeks tegen haar eigen beleid, zoals vastgelegd in het ‘Nationaal 
Ontwikkelings Plan 1996-2000'. In dit plan wordt gewaarschuwd tegen de trend om het land Aruba steeds 
zwaarder in de schulden te steken. Het is beter voor Aruba om projecten en onderhoud vanuit eigen 
middelen te financieren (Hoofd Begrotingszaken). 

6. Met de FIPA kan de betrokken minister niet verantwoordelijk worden gesteld voor ‘foutieve’ handelingen 
en kan hij dus ook niet strafrechtelijk worden vervolgd (parlementariër). 

 
Uiteindelijk stierf de FIPA een stille dood, aangezien de Raad van Advies had vastgesteld dat de FIPA niet 

voldeed aan artikel 6 van de Comptabiliteitswet. Dit artikel schrijft voor dat op het moment dat er grote kans 

bestaat op negatieve financiële gevolgen bij de intrede van een nieuwe wet, de Memorie van Toelichting moet 

aangeven op welke wijze deze kosten worden gedekt. Bovendien moet de Begroting de posten voor de 

benodigde bedragen aangeven. Dit had in het geval van de FIPA moeten gebeuren, aangezien de meest 

optimistische studie aangaf dat er een negatief effect zou zijn van minimaal Af. 20 miljoen gedurende 10 jaar. 

Daar komt bij dat een belangrijk doel van de FIPA was om de Arubaanse Begroting te ontlasten. Aangezien het 

juist een tegengesteld effect zou hebben, had de instelling van de FIPA dan ook geen zin. Deze argumenten 

waren voldoende reden voor de Raad van Advies om een unaniem negatief advies uit te brengen. 

De zorg van de RvA was ook gericht op de ‘debudgettering’ waarbij de voeding van het Fonds afhankelijk was 

van publieke middelen die onttrokken zouden worden aan de controle van de Staten.406 

                                                           
404 RvA: Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financiën voor het 
dienstjaar 2001, d.d. 14 augustus 2000, p. 4 
405 Uit: Armand Hessels: Goed bestuur & de politieke realiteit, 2002, p. 53 
406 RvA: Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financiën voor het 
dienstjaar 2001, d.d. 14 augustus 2000, p. 6 
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B-  BULLETLENINGEN 

Vanaf het prille begin van de Status Aparte zag Aruba zich geconfronteerd met financiële problemen. Het 

abrupte einde van het Lago-tijdperk in 1985 betekende een dramatische val van het nationaal inkomen. De 

MEP-overheid zag zich genoodzaakt straffe maatregelen te treffen om het hoofd boven water te houden 

(Solidariteitsbelasting). De daaropvolgende AVP-regering besloot zwaar in te zetten op uitbreiding van de 

toeristische sector om vooral de hoge werkeloosheid effectief aan te pakken. Voor de korte termijn bood dit 

het nodige soelaas.  

Ondanks de sterk stijgende inkomsten na die eerste moeilijke start stond de overheid al gauw opnieuw voor 

grote financiële uitdagingen. Deze keer waren het de benoeming van grote aantallen ambtenaren, kostbare 

misgelopen projecten en de ongekende douceurtjes die de politici zich hadden toegeëigend nadat zij de 

problemen hadden ´opgelost´. Gezamenlijk pleegden deze een te grote aanslag op de krachten van s ´Lands 

financiën. Dit leidde er in 1993 zelfs toe dat de Arubaanse MEP-premier naar Nederland toog met het 

dringende verzoek voor bijstand. Het grootste probleem deed zich echter voor in 2004, toen de MEP-regering 

zich geconfronteerd zag met een financieel tekort van Af. 353,6 miljoen.  

Toen de MEP in 2001 het roer overnam had de AVP het jaar afgesloten met een tekort van Af. 28 miljoen. 

MEP verveelvoudigde dit tekort in 2002 tot Af. 72,9 miljoen en in 2003 zelfs tot Af. 172,4 miljoen. De 

verdubbeling hiervan in 2004 betekende simpelweg een vervolg van de trend. De vraag was hoe dit te 

financieren.  De lokale markt kon het benodigde geld niet zomaar ophoesten en voor de buitenlandse markt 

behoefde Aruba volgens artikel 29 van het Statuut toestemming van de Rijksministerraad. De Arubaanse 

regering voorzag dat er lastige vragen zouden worden gesteld waardoor de goedkeuringsprocedure lang en 

omslachtig zou zijn. Gezien de nijpende kaspositie van het Land zocht zij naar creatieve manieren om haar 

problemen op korte termijn op te lossen.  

Op 1 april 2004 ondertekenden de toenmalige minister van financiën en de directie van de RBTT-bank een 

overeenkomst voor een lening van US$ 67 miljoen tegen een emissiekoers van 97,51% en een rente van 

6,8%. Dit was het resultaat van strakke onderhandelingen waarbij de regering de RBTT-bank zover had 

gekregen om een buitenlandse lening aan te gaan en deze onder de noemer ´lokaal´ te leveren aan het Land. 

De RBTT voorzag problemen bij de terugbetalingen door het Land aangezien de Centrale Bank van Aruba 

(CBA) die zou kwalificeren als betalingen aan het buitenland c.q. betalingen tegen een buitenlandse lening. 

Daarvoor moet het Land deviezenvergunning bij de CBA aanvragen. De CBA zou van het Land op dat moment 

een goedkeuring van de Rijksministerraad moeten eisen. 

Op eerder advies van Directie Financiën moest de regering volledige navordering van de RBTT eisen van de 

overeengekomen afspraak. Bovendien moest aan de RBTT duidelijk worden gemaakt dat zij als verkoper 

gehouden was alle stappen te ondernemen om de juridische grondslag te benadrukken. Noch doorverkoop 

van deze lokale lening noch bedrijfseconomische of betalingsbalansoverwegingen mochten afbreuk doen aan 

het ´lokale´ karakter van de lening. Volgens het advies zou het Land daardoor rechtens niet gehouden zijn om 

bij de CBA deviezenvergunning te verzoeken bij betaling van aflossing en rente. Uiteindelijk ontving Aruba 

US$ 65,3 in plaats van US$ 67 miljoen. Het verschil betrof grotendeels de vergoeding aan de RBTT wegens 

haar ‘medewerking’ om de regering op korte termijn van een ´lokale´ lening te voorzien.  

Voor de CBA als financiële waakhond moest het duidelijk zijn dat de regering haar krampachtige poging om 

de buitenlandse lening als ´lokaal´ te bestempelen, had doorgezet. In haar Quarterly verslag  (government 

operations tot en met 2008) stond de RBTT-lening namelijk als Buitenlandse lening geboekt voor Af. 119,5 

miljoen op kasbasis.  In het overzicht van binnenlandse leningen van de overheid stond deze lening echter als 

cash-ontvangst voor Af. 116,3 miljoen. Daarnaast was het de vraag of de overheid had voldaan aan de 

verplichting volgens art. V.14 van de Staatsregeling om een dergelijk contract, op straffe van nietigheid, aan 

te gaan na vaststelling van een Landsverordening.  

Aangezien de lening een looptijd had van 10 jaar, vond de aflossing van het volledige bedrag plaats in 2014. 

Voor de zittende AVP-regering vormde dit naast haar reeds grote financiële moeilijkheden in die periode een 

groot probleem omdat er geen gebruik was gemaakt van een ´Sinking Fund´. Hierdoor zou de regering 

gehouden zijn om jaarlijks een bedrag te reserveren voor de uiteindelijke afbetaling. Het wekte daarom 

verbazing dat de AVP-regering, zeker met haar goede banden met Nederland, deze buitenlandse lening door 

aartsrivaal MEP niet aan de kaak had gesteld. Dit leidt automatisch tot de conclusie dat zij het voorbeeld van 

haar voorganger heeft gevolgd en de ongebreidelde financiële uitgaven die leidden tot een verdubbeling van 

de nationale schuld deels op eenzelfde wijze heeft gefinancierd. Beide partijen zullen dan, behalve voor hun 

boekhouding, ook voor hun motiveringen om artikel 29 (structureel!) te omzeilen, de nodige creativiteit aan 

de dag moeten leggen. 
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C- FINANCIERING BUITEN DE BEGROTING OM 

Reeds in haar eerste rapport van juli 2014 wijst de Cft er op dat de overheid de tendens heeft steeds meer 

uitgaven buiten de begroting om te doen. Steeds meer nieuwe investeringen en impulsen vinden plaats via 

fondsen, overheidsstichtingen en Publiek-Private Samenwerking (PPS of Public-Private Partnerships: PPP)) 

zonder dat de risico’s genoemd worden of stil gestaan wordt bij het feit dat deze fondsen en stichtingen 

(zoals DOW, SOGA, TPEF, IWIF) ook onderdeel van de collectieve sector zijn.  

 

Aangezien de kosten van PPS-projecten niet altijd in de begroting worden verwerkt, wordt beheersing van de 

totale omvang van de collectieve sector problematisch. De besteding van de collectieve middelen onttrekt 

zich zo aan de budgetcontrole van het parlement. Op langere termijn kunnen ze een serieuze bedreiging 

vormen voor de begroting omdat de risico’s verplaatst worden naar onderdelen die niet onder de 

budgetcontrole en het budgetrecht van de Staten en binnenlandse toezichthouders vallen407. Vooral de PPS 

projecten slokken vanaf 2017 een steeds groter deel van de begroting op: van Afl. 36,5 miljoen in 2017 tot 

Afl. 65 miljoen in 2020 en de 20 jaar daarop. Het komt er hierdoor op neer dat de totale schuld waar de 

opeenvolgende regeringen het Land Aruba voor geplaatst hebben, binnenkort in totaal bijna Afl. 5 miljard 

bedraagt en de jaarlijkse rente- en aflossingskosten (o.m. t.b.v. de PPS-projecten) omstreeks Afl. 300 miljoen 

(bijna 25%!) van de begroting opslokken (zie hiervoor ook p. 77, 78). 

 

Opeenvolgende regeringen hebben echter al in een veel eerder stadium gebruikt gemaakt van deze 

mogelijkheid. Ook daar werd regelmatig en met klem tegen gewaarschuwd door o.m. de RvA. In voorgaande 

hoofdstukken is hier verschillende keren op gewezen. In verband met de noodzakelijke transparantie in de 

werkelijke financiële situatie van Aruba is het noodzakelijk dat de overheid hier complete inzage in geeft… 

 

D- ‘GERUISLOZE’ VERHOGING VAN BELASTINGEN EN PREMIES 

Het AVP-kabinet Mike Eman-1 won de verkiezingen in 2009 voor een belangrijk deel op grond van haar 
belofte de door de MEP-regering in 2008 ingevoerde Belasting op BedrijfsOmzetten (BBO) te elimineren. De 
introductie van de BBO was nodig om te voorkomen dat er weer op grote schaal geleend moest worden. De 
overheidsschuld kon niet verder oplopen zonder dat dit desastreuze gevolgen zou hebben. Volgens de CBA 
bedroeg de schuld in 2008 al 46% van het BBP. Tezamen met de toenemende kosten wegens vergrijzing 
betekende dit een enorme last voor toekomstige generaties. Voor de bevolking betekende de BBO, in 
combinatie met het uitblijven van indexering, verhoging van de AOV en AZV-premies, vermindering van 
fiscale aftrekposten, verhoging van de kosten van levensonderhoud (o.m. door verhoogde invoerrechten) in 
concrete een vermindering van de koopkracht. Het werd zo steeds moeilijker de financiële eindjes aan elkaar 
te knopen. 

Hoewel het kabinet Mike Eman-1 slechts voor de helft haar verkiezingsbelofte nakwam door de BBO in eerste 

instantie te halveren en vervolgens de verdere inlossing op de lange baan te schuiven, werd het verlies aan 

inkomsten al gauw ‘goed’ gemaakt door nieuwe premie- en belastingverhogingen. Bij elke aankoop betaalden 

burgers 2% B-AZV, een bestemmingsbelasting t.b.v. de AZV. De AOV-premie nam eveneens met 2% toe, 

terwijl de loongrens werd verhoogd van Afl. 65.000,- naar Afl. 85.000,-. Dit leverde de nodige extra inkomsten 

op voor de betrokken sociale fondsen waardoor de overheidsbijdrage minder werd. Bovendien moest de 

bevolking voortaan een heffing betalen voor de vuilnisophaaldienst en betaalden werknemers een premie 

voor de recent ingevoerde verplichte pensioenverzekering. Al met al leverden deze maatregelen de overheid 

de nodige besparingen/inkomsten op van meer dan Afl. 100 miljoen die feitelijk aan de economie onttrokken 

werd. Voor de bevolking betekenden deze extra heffingen een vermindering van haar koopkracht met 

omstreeks 10%.  

                                                           
407 Idem, p. 4 
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13- EEN DEFICIËNT BELASTINGSYSTEEM  

Reeds in 1989 constateerde de CAD de nodige tekortkomingen bij de Inspectie/Ontvanger der Belastingen408: 

 Er ontbrak een adequate administratieve organisatie, waarbij er nauwelijks sprake was van 
geformaliseerde interne controle. 

 Aangezien de invoerformulieren niet bewaard werden kon de CAD niet nagaan of de interne controle op 
de invoer van het computersysteem juist, volledig en tijdig werd uitgevoerd. 

 Een algemene instructie t.a.v. de verzamelloonstaten ontbrak waardoor functionarissen verschillende 
wijzen van controleren hanteerden. 

 Verminderingsbrieven die de Inspectie naar de Ontvanger stuurt inzake de inkomstenbelasting over de 
jaren 1987, ’88 en ’89 konden niet overlegd worden. 

 Door de Ontvanger der Belastingen werd geen controle uitgeoefend op betalingen op aangifte d.m.v. het 
afstemmen van de betalingslijsten met de bijbehorende aangifteformulieren. Hierdoor werden 
verschillende foutieve boekingen intern niet geconstateerd. 

In 1989 werden diverse acties uitgevoerd om het belastingbestand op te schonen. Op voorstel van de Directie 
der Belastingen werd door de Ministerraad op 11 november 1988 besloten om individuele belastingschulden 
uit de jaren 1977 en eerder tot een bedrag van Afl. 10.000,- af te schrijven. In 1989 werden in dit verband 
vorderingen tot een bedrag van Afl. 10,8 miljoen afgeschreven. In 1989 en 1990 bood de Directie der 
Belastingen wederom een groot aantal posten aan de MinFin aan ter afschrijving. Het ging dit keer om een 
totaalbedrag van Afl. 47 miljoen409. In de loop der decennia veranderde feitelijk niets aan deze gang van 
zaken. Nog in 2015 verkondigde de MinFin dat er ruim Afl. Afl. 2,2 miljard (oftewel meer dan de helft van de 
nationale schuld!) aan niet geïnde belastingen ‘op straat lag’. Daarvan moest zeker de helft worden 
afgeschreven. De RvA is hier bijzonder kritisch over: 

“Naar aanleiding van de aan de Raad ter hand gesteld ‘Stand van zaken openstaande belastingschuld per 31 
december 2014’ van de Belastingdienst (SIAD) moet de conclusie worden getrokken dat Aruba een zeer 
inefficiënt en onnodig gecompliceerd belastingstelsel en –systeem kent en dat de overheid onvoldoende in 
staat is de belastingen te innen. Volgens dit overzicht (zie tabel 18 zou er voor ruim Afl. 2,2 miljard aan 
openstaande belastingschulden bestaan”.  

Tabel 20: Openstaande belastingschulden 

(Bedragen in duizenden florin) Openstaand bedrag % Aantal klanten Gemiddeld/klant 

Winstbelasting 1.045.590,80 47,4 5.894 177.399,20 

Inkomstenbelasting 361.283,20 16,4 20.435 17.679,60 

Loonbelasting 133.178.70 6,0 3.027 43.996,90 

AP 143.193.90 6,5 12.330 11.613,50 

PA 127.850,80 5,8 3.142 40.690,90 

PZ 109.447,10 5,0 3.034 36.073,50 

ZP  131.037,10 5,9 17.342 7.556,10 

Overige 152.427,30 6,9 36.115 4.220,60 

TOTAAL 2.204.008,90 100,0 101.319 21.753,20 

Bron: SIAD 

Het merendeel van de openstaande  bedragen blijkt in de winstbelastingsfeer (bijna 50%) te zitten. Van een 
deel daarvan is het de vraag of deze nog wel inbaar zijn. Derhalve dienen maatregelen te worden genomen 
die primair gericht zijn op de vergroting van de effectiviteit van ons belastingstelsel, alsmede op het 
versterken van de belasting-naleving (compliance). Naast extra inspanningen om de achterstallige 
belastingschuld te innen deelt de RvA de opvatting van de regering dat een herziening van het 
belastingstelsel op korte termijn dringend noodzakelijk is410. 

Deze conclusie had de SER al bijna 15 jaar daarvoor getrokken411:  

“Verschillende studies hebben de noodzaak van belastinghervormingen aangetoond. Het stelsel is niet alleen 
verouderd, maar ook is de grondslag vrij eenzijdig gericht op de directe belastingen. Bovendien zijn talloze 
belastingvrijstellingen in de directe sfeer toegekend zodat ook bij deze poot sprake is van uitholling. Ook in de 
aanslag- en inningsfeer bestaan knelpunten, voornamelijk van personele aard. Om onder deze 
omstandigheden een redelijke mate van belastingopbrengsten te realiseren zijn de tarieven hoger dan 
noodzakelijk en gewenst. Tezamen met de hoge premies om de sociale zekerheid te financieren bestaat er een 
hoge arbeidswig (= het relatieve verschil tussen de arbeidskosten en het nettoloon). Dit brengt een aantal 
gevaren met zich mee: 

 Verslechtering van de internationale concurrentiepositie. 

 Minder werkgelegenheid, vooral onder laaggeschoolden. 

                                                           
408 CAD: Rapport CAD-930, d.d. 9 april 1991 
409 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het dienstjaar 
1989, p. 20, 21 
410 RvA: Kenmerk DWJZ/14-076, d.d. 13 maart 2015, p. 7 
411 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak. April 2002, p. 19 
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 Minder belasting- en premieopbrengsten door fiscale fraude. 
 Toename zwart werk en illegale werknemers. 

De gevolgen voor de economie zijn dermate groot dat hervorming op korte termijn noodzakelijk is.  
Uitgangspunten voor de hervorming zouden moeten zijn: verbreding en vereenvoudiging. De vereenvoudiging 
is noodzakelijk om het onderbezette apparaat te verlichten. De verbreding van de belastingheffing zal leiden 
tot een lagere belasting- en premiedruk en derhalve tot een lagere wig”412.  

De noodzaak van belastinghervorming wordt ook door andere (serieuze) instanties sterk aanbevolen:  
De belastingontvangsten in procenten van het BBP hebben, behoudens 1999 en 2000, een gestage daling 
vertoond. De positieve resultaten moeten evenwel worden toegeschreven aan eenmalige opbrengst 
genererende maatregelen. Dat van een dalend percentage sprake is terwijl juist van een stijgend 
percentage sprake zou moeten zijn is volgens het IMF te wijten aan (de eenvoud van) belastingontwijking 
c.q. belastingontduiking en de vele taxholidays. De belastinggrondslag is hierdoor in Aruba vrij smal. Het IMF 
beveelt daarom de volgende maatregelen aan in de fiscale sfeer413: 
1. Intensivering van de belastinginning 
2. Vereenvoudiging van het belastingstelsel 
3. Invoering van een omzetbelasting 
4. Geen nieuwe c.q. verlenging van taxholidays. 
 
En nóg eerder, namelijk in 1996, wees de Commissie van Lennep op de noodzaak van verbreding van de 
belastinggrondslag en meer belastingopbrengsten: “In Aruba genereren de indirecte belastingen een relatief 
bescheiden bedrag aan overheidsinkomsten. De directe belastingen kennen hoge marginale tarieven, maar 
ook veel ontheffingen. Een verbreding van de belastinggrondslag is daarom dringend gewenst. Ook zou de 
belastingheffing aan evenwicht winnen door de spoedige invoering van een eenvoudige omzetbelasting die 
het mogelijk maakt vooral ook de totale belastingopbrengst aanzienlijk te verhogen. De mogelijkheid wordt 
daarmee geschapen om de bestaande invoerheffingen en de hoge ineffectieve en zelfs contraproductieve 
marginale tarieven in de directe belastingen te verlagen”414.  
 
Deze voorstellen van de Commissie van Lennep leidden er o.m. toe dat er een nieuwe commissie werd 
ingesteld om e.e.a. uit te werken. In oktober 1997 presenteerde deze commissie haar rapport  
‘Modernisering Inkomstenbronnen Overheid’. In deze commissie hadden belangrijke Arubaanse financiële 
experts zitting. Zoals te doen gebruikelijk verdween ook dit rapport in een diepe overheidslade en bleven de 
voorstellen voor wat ze waren: voorstellen! 
 
Ondanks alle dringende adviezen en waarschuwingen is het belastingsysteem anno februari 2017 als vanouds. 

De speciaal aangestelde vakMinFin ondernam in 2015 een poging de adviezen voor belastinghervorming 

daadwerkelijk vorm te geven. De hulp werd ingeroepen van de Nederlandse belastingexpert, professor Willem 

Vermeend. Een belangrijk doel was het systeem te vereenvoudigen en effectiever te maken. Nadat het 

definitieve concept in 2016 werd gepresenteerd aan de Arubaanse regering werd het, in navolging van een 

eerder initiatief van dezelfde MinFin om de inning van de motorrijtuigenbelasting te vervangen door 

brandstofaccijns, door de premier van tafel geveegd. Dit wekte de nodige bevreemding aangezien Aruba 

verwachtte dat de introductie van de modernisering van het fiscaal stelsel vanaf 2016 fors meer inkomsten 

zou genereren en wel van Afl. 55 miljoen in 2016 oplopend tot Afl. 100 miljoen in 2018415. 

Niet alleen werd het hierdoor moeilijker om naar behoren te voldoen aan de recente wettelijk vastgelegde 

begrotingsnormen, maar ook de (eenvoudige) mogelijkheid van belastingontwijking en –ontduiking 

waarop het IMF reeds rond de eeuwwisseling op wees, wordt zodoende door de overheid in stand 

gehouden. 

 
  

                                                           
412 Idem, p. 19, 20 
413 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005, Augustus 2001, p. 6, 7, alsmede ‘Staffreport IMF 

2001’, p. 7 en p. 12 
414 Commissie van Lennep: Schuld of toekomst, Rapport van de tripartite commissie Schuldenproblematiek Nederlandse 
Antillen en Aruba, d.d. januari 1996, p. 33 in combinatie met p. 51  
415 CFT: Reactie op de door de Staten te behandelen begroting 2015, p. 4 
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14- DE SCHULDPROBLEMATIEK ALS GEVOLG VAN HET DEFICIËNTE FINANCIEEL BEHEER 

Normaal wordt de begroting opgesplitst in een begroting voor gewone dienst en een voor de kapitaaldienst. 

Voor de gewone dienst moeten de lopende inkomsten en uitgaven van het Land volgens de ‘gulden 

financieringsregel’ in evenwicht zijn. Alleen voor de kapitaaluitgaven, die gericht zijn op rendement waaruit 

de rente en aflossing van schulden kunnen worden terugbetaald, mag geleend worden. In Aruba is echter 

decennialang op steeds grotere schaal tegen dit uitgangspunt gezondigd. De overheid leende voor haar 

‘consumptieve uitgaven’ (met name personeel) op de gewone dienst. Aangezien die leningen geen 

rendementen opleverde voor de betaling van renteverplichtingen en aflossing, namen deze steeds verder in 

omvang toe. Dit werd steeds problematischer omdat Aruba al gauw het gevaar liep een punt te bereiken 

waar belastingverhogingen (alleen) geen oplossing boden voor haar schuldproblematiek.  

De sterke toename van de overheidsuitgaven leidde in de negentiger jaren al gauw tot de noodzaak op grote 
schaal gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden bij Arubaanse banken en instellingen die 
omvangrijke sommen geld beheerden zoals de pensioenfondsen. De grote overliquiditeit die gedurende de 
jaren ‘90 bij deze instanties bestond veranderde  hierdoor al gauw in een krapte op de lokale 
kapitaalmarkt416. Het duurde dan ook niet lang voor de overheid haar toevlucht zocht tot het aantrekken van 
buitenlandse leningen om haar tekorten te financieren. Hieraan kleven echter serieuze bezwaren: het brengt 
keiharde rente- en aflossingsverplichtingen met zich mee die zwaar kunnen drukken op de betalingsbalans. 
De voormalige directeur van de CBA stelde hierover dan ook in een studie over de beheersing van externe 
schuld: “However, unless the higher debt –servicing costs for the balance of payments are sustainable over 
the medium and longer term, a country will face external payments and debt-servicing difficulties; as a result, 
it has to adjust its policies, reduce expenditures and accept lower economic growth and welfare”417.  

Volgens dezelfde studie zijn vier voorwaarden van belang bij het aangaan van buitenlandse leningen: 
1. De lening moet gebruikt worden voor productieve investeringen  met een rendement tenminste gelijk aan 

de rente. 
2. De binnenlandse besparingen moeten op termijn voldoende zijn voor zowel de binnenlandse 

investeringen als de buitenlandse renteverplichtingen. 
3. Een groeivoet van de economie die hoger is dan de groeivoet van de bevolking. 
4. Het vermogen om over buitenlandse bronnen te beschikken, benodigd voor de rente- en 

aflossingsverplichtingen. 

Van een beleid op grond van bovenvermelde voorwaarden was echter geen sprake. De formulering van een 
gezond ‘buitenlandse-leningen-beleid’ is politiek gezien echter complex aangezien de economische gevolgen 
van een ongezond ‘buitenlandse-leningen-beleid’ zich pas op termijn zullen manifesteren. Zolang de politiek 
in Aruba vanuit een korte tijdhorizon opereert, zal dit de formulering en uitvoering van een gezond 
‘buitenlandse-leningen-beleid’ behoorlijk kunnen belemmeren418. 

De overheid zelf had een heel ander beeld van haar mogelijkheden. Zo ging de (AVP-)regering er in 1999 van 
uit dat zij financiële zelfstandigheid kon bereiken binnen een periode van 10 jaar. Daartoe werden afspraken 
gemaakt met Nederland om een fonds (FDA: Fondo Desaroyo Aruba) voor overheidsprojecten t.b.v. de 
economische ontwikkeling op te starten met financiële deelname van beide landen: Nederland zou Nfl. 220 
miljoen bijdragen en Aruba Afl. 180 miljoen419.  

De sanering van de Arubaanse schulden bij Nederland vormde een essentieel onderdeel van de te bereiken 
zelfstandigheid van Aruba. Dit resultaat moest eind 2009 bereikt worden. De omvang van de Arubaanse 
schuld aan Nederland bedroeg per 21-12-1999 in totaal Nfl. 274 miljoen. Volgens het op dat moment 
geldende aflossingsschema zou deze schuld pas in 2024 zijn afgelost. In 2009 zou er een restschuld zijn van 
Nfl. 119 miljoen. Als voorwaarde voor de sanering van de Arubaanse schulden bij Nederland gold het 
bereiken en handhaven van balanced budget. Dit impliceert een sluitende begroting waarbij de overheid 
alleen mag lenen voor aflossingsverplichtingen. Het te lenen bedrag in enig jaar mag dus niet meer bedragen 
dan de aflossingen. Het vaststellen of al dan niet sprake is van een balanced budget vindt plaats op basis van 
een verantwoording die aansluit op de jaarrekening van het Land Aruba. De verantwoording zal gepaard gaan 
met een door de CAD van Aruba afgegeven accountantsverklaring420.  

Noot SDBA: Zoals in al het voorgaande uitgebreid aan de orde is gekomen heeft Aruba tot  en met eind 2016 
nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring voor een jaarrekening ontvangen en zijn jaarrekeningen  
vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw tot 2012 nooit door de Staten behandeld. In 2012 kregen  de Staten een 
gecomprimeerd overzicht van niet door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen over een groot aantal 
jaren die  daarom slechts ‘globaal’ werd beoordeeld. Het CAft voorziet inmiddels dat op zijn vroegst in 2020 
een goedkeurende accountantsverklaring kan worden afgegeven… 

                                                           
416 Commissie van Lennep: Schuld of toekomst, Rapport van de tripartite commissie Schuldenproblematiek Nederlandse 

Antillen en Aruba, d.d. januari 1996, p. 8 
417 H. Mehran: External Debt Management, International Monetary Fund, Washington D.C. 1985, p. 5 
418 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak, April 2002, p. 16, 17 
419 Commissie Biesheuvel: Op afstand verbonden (Eindrapport van de Werkgroep ‘Uitvoering samenwerking Nederland-
Aruba’), d.d. 1 maart 2000, p. 5 
420 Idem, p. 47, 48 
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Een belangrijk aandachtspunt in het samenwerkingsprogramma t.b.v. de programmafinanciering middels het 
FDA vormde de ‘implementatie van het herstructureringsprogramma voor de overheidsfinanciën’. Dit richtte 
zich op het optimaliseren van de overheidsinkomsten, het verlagen van de overheidsuitgaven en de sanering 
van de overheidsschulden. De versterking van de Belastingdienst vormde hiertoe een belangrijke prioriteit. 

Ook van deze goede voornemens voor o.m. schuldsanering kwam niets terecht. Het financieringstekort en 
daarmee de overheidsschuld liepen verder op. In 2001 ging de Arubaanse regering daarom een omvangrijke 
buitenlandse lening aan. Ze was tevens bezig staatsobligaties in vreemde valuta te plaatsen. Volgens de 
beleidspresentatie ‘Curashi y disciplina’ zou de buitenlandse schuld per 31 december 2001 inmiddels Afl. 388 
miljoen hebben bedragen. Dit bedrag zou vervolgens verder toenemen om aan de bijkomende buitenlandse 
schuldverplichtingen te kunnen voldoen421.   

Aangezien Aruba en de Nederlandse Antillen aan het eind van de jaren ’90 in hetzelfde financiële schuitje 
zaten werd op 10 maart 1995 de Commissie Schuldenproblematiek Nederlandse Antillen en Aruba 
geïnstalleerd. De commissie kwam onder andere tot de conclusie dat ‘een groot aantal vooral structurele 
verbeteringen nodig is om de problemen rond de overheidsfinanciën duurzaam op te lossen. Slechts uitvoering 
van het totaal aan aanbevolen structurele maatregelen kan leiden tot een duurzaam gezonde financieel-
economische ontwikkeling’. Ten aanzien van de schulden stelde de commissie: ‘Voor wat betreft de schulden, 
deze kennen een slechte structuur. Een groot deel van de schuld is niet verhandelbaar en een belangrijk deel is 
niet marktconform gefinancierd. Daarnaast zorgen de verstrekte garanties en het wisselkoersrisico op de in 
buitenlandse valuta luidende buitenlandse schulden voor belangrijke budgettaire onzekerheid’.  

De hieruit volgende aanbevelingen van de ‘commissie Schuldenproblematiek’ liegen er niet om: 
‘Concreet richten de aanbevelingen zich op het creëren van een gunstige wisselwerking tussen economie en 
overheidsfinanciën. Daarvoor is een aantal belangrijke structurele hervormingen vereist. Voorts moet het 
instrumentarium van de overheid tot beheersing van het begrotingsproces drastisch worden verbeterd en 
tenslotte moet het politieke besef ontstaan dat normen voor behoorlijk economische gedrag niet 
straffeloos kunnen worden genegeerd. Overheidsschulden vloeien voort uit begrotingstekorten of uit 
ongeautoriseerde uitgaven. Schuldbeheersing is derhalve niet mogelijk zonder beheersing van de 
begroting’422.  
 
Ook deze commissie benadrukt het personeelsprobleem: ‘Het overheidsapparaat zal grondig moeten worden 
doorgelicht en afgeslankt nadat een kerntakenanalyse is uitgevoerd. Niet-kerntaken zullen moeten worden 
afgestoten of verzelfstandigd. De eventuele opbrengsten van privatisering zouden kunnen worden 
aangewend voor aflossing en schuld’. 
 
De commissie wijst er tevens op dat ‘voor het beheersbaar maken van de schuldensituatie een duidelijk 
inzicht in de omvang en samenstelling van de schulden een belangrijke vereiste is. Het is gewenst dat alle 
gegevens over alle uitstaande overheidsschulden in de toekomst op een centraal punt overzichtelijk en 
volledig worden bijgehouden en jaarlijks worden gepubliceerd. Ook de verplichtingen tegenover de ARA 
moeten worden nagekomen’423.  
 
De commissie verwijst hiermee naar de wettelijke verplichting zoals gesteld in artikel 34 van de 
Landsverordening Algemene Rekenkamer van Aruba (LARA) dat: 
1. de MinFin en de Regering verplicht zijn aan de ARA mededeling te doen van alle geldleningen, ten laste of 

onder waarborg van het Land aangegaan.  
2. de betreffende documenten op straffe van nietigheid voorzien zijn van een bewijs van registratie die door 

of namens de ARA wordt aangebracht.  

Het blijkt echter dat de toenmalige (AVP-)regering (èn CBA?) ook deze wettelijke verplichting schond: over de 
periode 1996 tot en met 1999 werden bij landsbesluit achtereenvolgens 15 schatkistpromessen uitgegeven 
tot telkens maximaal Afl. 32 miljoen. Deze hadden elk een looptijd van 3 maanden.  Behalve dat hiervan 
slechts 9 werden gepubliceerd, bleek tevens dat in strijd met artikel 8 van de eerder genoemde 
landsverordening geen sprake was van financiering van tijdelijke liquiditeitstekorten maar van langdurige 
tekorten424.  

Gezien de risico’s naar aanleiding van het toenemend aantal schulden en de omvang daarvan werd de 
Arubaanse overheid dringend aangeraden een zgn. ‘Sinking Fund’ in te stellen. Dit is een spaarfonds waarin 
de overheid jaarlijks een bedrag moest storten om zodoende te sparen voor de aflossing (in één keer) van de 
(bullet)leningen (zie p. 91). De regering ging akkoord met dit voorstel en vermeldde in het prospectus bij de 
emissie van de obligatielening van september 1995 dat de regering het voornemen had om voortaan alle 
op de kapitaalmarkt aan te trekken obligatieleningen via de zgn. ‘Sinking fund’-constructie aan te trekken. 
Aruba zou zodoende sparen gedurende en naar rato van de looptijden van de leningen middels maandelijkse 
stortingen op een geblokkeerde rekening van de CBA voor de terugbetaling van de obligatieleningen. 

                                                           
421 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak, April 2002, p. 16, 17 
422 ARA: Jaarverslag 1996-1999, d.d. 1 augustus 2001, p. 90, 91 
423 Idem, p. 91 
424 Idem, p. 102 
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Op basis van deze constructie zou over de periode vanaf de invoering van de ‘Sinking-fund’-constructie tot en 
met 31 december 1999 ruim Afl. 66,7 miljoen moeten worden gestort door het Land. Maandelijks zou 
omstreeks Afl. 1,6 miljoen moeten worden gestort in het fonds. In 1998 en 1999 werd echter slechts Afl. 1 
miljoen per jaar gestort. Hierdoor ontstond vanaf 1997 een betalingsachterstand die eind 1999 ruim Afl. 57,6 
miljoen bedroeg. Niet alleen werd nauwelijks geld gestort in het fonds, de regering onttrok ook nog eens Afl. 
10 miljoen in 1997 vanwege de ‘vigerende toestand van ’s Lands financiën’. Voor de ARA is onbekend hoe de 
bedragen die in het fonds gestort hadden moeten worden gestort  in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de Commissie Schuldenproblematiek, is aangewend425.  

Hoe slecht het er feitelijk met de Arubaanse financiën in het jaar 2000 voorstond blijkt wel uit de brief d.d. 7 
juni 2000 van de Royal Merchant bank and Finance Company Limited aan de Arubaanse regering waarin de 
bank aangaf de regering US$ 20 miljoen te lenen waarvan US$ 6 miljoen gebruikt zou worden om het ‘Sinking 
Fund’ op te zetten. M.a.w. zelfs het reserveringsfonds dat de regering voornemens was op te zetten om grote 
leningen t.z.t. mee af te lossen, moest met geleend geld worden opgezet. 

Het vreemde is dat ofschoon het prospectus bij de emissie van een obligatielening in 1995 de illusie wekt dat 
het Sinking Fund een wettelijk ingesteld fonds is, hier feitelijk geen sprake van was: het fonds is nooit 
wettelijk ingesteld en het grootste deel van de stortingen werd er al gauw aan onttrokken om 
financieringstekorten te dekken. Zodoende stierf het Fonds een stille dood en werd het principe van 
‘afbetalen van schulden’ omgezet in ‘verlengen van schulden’. Dit leverde alleen de betrokken banken 
voordelen op… 

Het is tragisch dat de opeenvolgende Arubaanse kabinetten geen lering hadden getrokken uit de financiële 
situatie op de Nederlandse Antillen. Zowel in het rapport van Lennep als in het rapport van de Commissie 
Schuldenproblematiek wordt een duidelijk beeld geschetst van de gevolgen van uit de hand gelopen 
schuldenproblematiek. Het laatst genoemde rapport zegt daar o.m. het volgende over: 

In 2002 bedroeg de totale schuld NAfl. 3,8 miljard voor de 5 Antilliaanse. Dit betekende een schuldquote van 
81% van het BBP. De rentelasten bedroegen 15% van de totale uitgaven en 20% van de totale 
belastinginkomsten. Voor eind 2003 werd zelfs een schuld voorzien van NAfl. 4,6 miljard (95% BBP). De 
rentelasten namen daardoor toe tot NAfl. 282 miljoen, wat overeenkomt met 17% van de totale uitgaven en 
25% van de belastinginkomsten426.  
 
Voor de Commissie was het duidelijk dat er grote veranderingen plaats moesten vinden:  
“Het scenario bij ongewijzigd beleid gaat er van uit dat de overheid geen verdere aanpassingen doorvoert om 
de overheidsfinanciën gezond te maken, waardoor de tekorten blijven stijgen. Het beslag op de kapitaalmarkt 
door de overheid wordt steeds groter en verdringt op den duur de particuliere investeringen. Samen met de 
stijgende risicopremie op overheidsleningen en een gedwongen restrictief monetair beleid zal de rente op 
zowel overheidsobligaties als leningen aan de private sector sterk oplopen. Het vertrouwen in de economie zal 
steeds verder afnemen en op gegeven moment zal deze ontwikkeling tot kapitaalvlucht leiden. De 
resulterende daling van de deviezen zet de waarde van d Antilliaanse gulden onder druk wat de inflatie 
aanwakkert. Door al deze onzekerheden glijdt de economie af in een diepe recessie”427. 
 
De commissie was echter somber v.w.b. de vooruitzichten van de Nederlandse Antillen om de 
overheidsschuld ook bij positieve veranderingen zelfstandig af te lossen: “De schuld en rentelasten in 
Nederlandse Antillen hebben een zodanige omvang bereikt dat ze niet meer zelfstandig binnen een redelijke 
termijn tot een houdbare omvang kunnen worden teruggebracht. Verlichting van de schuld en rentelasten kan 
hierdoor alleen worden bereikt door externe hulp. Koninkrijkspartner Nederland is hiervoor de meest logische 
kandidaat. Dit geldt des te meer omdat ruim 90% van de buitenlandse schuld bij Nederland uitstaat”428.  

                                                           
425 Idem, p. 111, 112 
426 Rapport van de Commissie Schuldenproblematiek: Op Weg naar Gezonde Overheidsfinanciën.  Politieke 

Daadkracht, Visie, Eigen Verantwoordelijkheid en de Wil Elkander bij te Staan, d.d. 25 juli 2003, p. 22, 24 
427, Idem, p. 42 
428 Idem, p. 37 

Inderdaad heeft Nederland bij het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen op 10-10-10 in de autonome 

landen Curaçao en Sint Maarten en de meer aan Nederland gebonden BES-eilanden (Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba) een groot deel van de schuld gesaneerd tot een peil waarover de rentelasten slechts 

5% bedroegen. Dit ging wel op voorwaarde van een streng financieel toezicht door het Koninkrijk.  

Mogelijk ging Aruba er van uit dat Nederland hetzelfde beleid t.a.v. Aruba zou toepassen, echter zonder 

daar de strenge voorwaarden van financieel toezicht aan vast te koppelen. Zij hield er echter geen 

rekening mee dat de financieel-economische omstandigheden sinds 2008 danig veranderden waardoor 

ook Nederland de broekriem strak moest aanhalen en zware maatregelen nam om de overheidsfinanciën 

binnen de perken te houden. Bovendien was het draagvlak binnen de Nederlandse politiek en 

gemeenschap voor omvangrijke geldovermakingen naar de Antilliaanse eilanden inclusief Aruba danig 

afgenomen  wegens de heersende verdenkingen dat dit voortdurend veroorzaakt werd door de grote 

mate van ondeugdelijk bestuur en corruptie op de eilanden. Bovendien was Aruba ondanks de nodige 

druk niet bereid enige vorm van financieel toezicht toe te staan. 
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Toch ondernam het Land Curaçao zelf enige actie ter verbetering: “Om de discipline in de openbare financiën 
te bevorderen en de inzichtelijkheid in financiële vraagstukken te vergroten is op 31 maart 2001 het 
Landsbesluit Budgetdiscipline Land afgekondigd waarin concrete regels, procedures en gedragsnormen zijn 
vastgelegd voor het omgaan met afwijkingen t.o.v. de begroting. Deze richtlijnen beogen de overheids-
uitgaven te beheersen om afwijkingen van de door het parlement vastgestelde begroting te voorkomen en 
overeenstemming van de begrotingsuitvoering met het budgetrecht van het parlement te realiseren”429.  
 

 
Aruba heeft vanaf het tweede jaar na de Status Aparte tot aan het jaar 2000 voortdurend stijgende 
inkomsten gekend (zie Jaarverslag 2014 CFT: economische groei Aruba 1987-2000: gemiddeld 7%/jaar. 
Daarna  tot en met 2014: gemiddeld. 0,5%/jaar). Deze inkomsten hebben de nog harder stijgende uitgaven 
echter niet bijgehouden. De schulden zijn daardoor voortdurend gestegen:  
 
Tabel 21: Schuldopbouw Aruba vanaf 1986 t/m 2016 onder de opeenvolgende regeringen 
 

 
Dit leidt tot omvangrijke aflossingsverplichtingen gedurende een groot aantal jaren: 

Tabel22: Aflossingsverplichtingen Aruba 2017-2039 

# JAAR AFLOSSING AFL. # JAAR AFLOSSING AFL. 

1 2017 414,252,156.25 13 2029 77,514,337.58 

2 2018 337,910,454.58 14 2030 38,083,257.94 

3 2019 376,420,867.87 15 2031 9,410,691.49 

4 2020 322,149,704.59 16 2032 10,049,304.08 

5 2021 391,051,687.28 17 2033 10,731,207.89 

6 2022 295,253,115.05 18 2034 11,390,522.33 

7 2023 253,740,614.49 19 2035 31,703,321.92 

8 2024 271,006,765.44 20 2036 12,930,672.48 

9 2025 300,428,006.96 21 2037 13,820,535.34 

10 2026 340,222,814.04 22 2038 14,771,884.37 

11 2027 82,973,297.83 23 2039 15,789,321.70 

12 2028 208,210,650.37  TOTAAL 4.161.152.514,50 

Bron: Directie Financiën  

 
In combinatie met de uit de hand lopende personeelskosten (zie het eerste rapport van Stichting Deugdelijk 
Bestuur Aruba: ‘Naar een rationeel personeelsbeleid in Aruba’) droeg het deficiënte financieel beheer een 
belangrijk aandeel aan de zorgwekkende overheidsfinanciën. De vraag die zich dan onvermijdelijk voordoet is 
hoe het komt dat Arubaanse kabinetten er ondanks alle adviezen, waarschuwingen en aanbevelingen 
gewoon op de door hen ingeslagen doch uitzichtloze weg doorgingen. Vooral omdat steeds duidelijker 
werd/wordt welke de gevolgen hiervan zijn voor de Arubaanse gemeenschap. 
 

                                                           
429 Idem, p. 32 
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15- SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN DEFICIËNT FINANCIEEL BEHEER 

De chronische begrotingstekorten hebben niet slechts de toename van schulden en daarmee oplopende 

renteverplichtingen tot gevolg. Doordat er in allerlei departementen voortdurend bezuinigd moet worden om 

de consequenties van begrotingstekorten te minimaliseren, tast dit de kwaliteit van belangrijke reguliere 

bestuurlijke verantwoordelijkheden aan. Het gaat hierbij onder meer om toenemende tekortkomingen en 

disfunctioneren op terreinen als onderwijs, infrastructuur, sociale en gezondheidszorg, justitie (criminaliteit 

v.s. veiligheid), milieu, ‘duurzaamheidswetgeving’ (bijv. wet- en regelgeving inzake overheidscorruptie, 

voorkomen van versluiering begrotingen en jaarrekeningen), collectieve fondsen (m.n. AZV, SVB die beide 

voor het probleem staan van de vergrijzingsproblematiek), enz. Het voortdurend geldgebrek op al deze en 

andere departementen heeft er toe geleid dat de ontwikkeling op velerlei gebied tot staan is gebracht. 

Overheidswerknemers kunnen vaak op beperkte schaal de boel draaiende houden. Vooral op sociaal gebied 

zien sociale werkers de situatie voortdurend verslechteren en luiden zij al lang de noodklok.  

Waar een dergelijk ‘beleid’ uiteindelijk toe leidt hebben we kunnen zien bij het UE-lid Griekenland. Net na 

het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn 

voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden 

gepresenteerd. Het begrotingstekort van Griekenland bedroeg in 2009 feitelijk 15,6 procent van het BBP, in 

plaats van 3,7 procent, zoals tot dan toe werd aangenomen. De ministers van financiën van andere 

eurolanden en de Europese Commissie reageerden woedend toen bleek dat de Grieken jarenlang hadden 

gelogen over hun financiële positie. Door onzekerheid over de financiële positie van het land, nam de rente 

op Griekse staatsobligaties toe. Zo werd het voor de Griekse overheid lastiger om geld te lenen op de 

kapitaalmarkten. De steeds hogere rente die Griekenland op staatsleningen moest betalen, vergrootte het 

risico dat Griekenland de schuld niet meer kon terugbetalen. Herfinanciering van de Griekse staatsschuld 

werd zo steeds moeilijker. 

 

De totale ineenstorting van het land, nadat het uiteindelijk de rekeningen niet meer kon betalen van een uit 

de voegen gegroeid ambtenarenapparaat, een onhoudbaar pensioensysteem, een niet functionerend 

belastingsysteem waar ontduiking aan de orde van de dag was, enz. werd alleen voorkomen na ingrijpen door 

de EU-landen. Om te voorkomen dat meerdere zwakke eurolanden in de problemen zouden komen, besloten 

de eurolanden en het IMF om Griekenland te hulp te schieten. Eind maart 2010 werden de eurolanden het 

eens over de opzet van een reddingsplan voor Griekenland. De hulp zou bestaan uit een combinatie van 

leningen van het IMF en van de eurolanden. 

 

De Griekse schulden vormden in 2016 omstreeks 200% van het BBP, waarna deze volgens het scenario van de 

Europese instellingen tot 2022 geleidelijk aan zullen worden afgebouwd tot 160 procent van het BBP. Het IMF 

gaf eerder aan dat de schuld van de Grieken niet houdbaar is. De hulp die geboden moest worden bedroeg 

244,6 miljard Euro (Afl. 500 miljard!) en werd uitsluitend verleend nadat Griekenland onder zware druk van 

haar EU-partners en het IMF het ambtenarenapparaat saneerde, de pensioenen zwaar versoberde en het 

belastingsysteem effectiever maakte. Daarnaast moest het land belangrijke overheidsbezittingen privatiseren 

en werd er zwaar bezuinigd in alle overheidsdiensten. De leningen werden pas overgeboekt nadat 

Griekenland de bezuinigingsmaatregelen doorvoerde die de eurolanden eisten. Inmiddels bedraagt de totale 

Griekse schuld aan Europa € 310 miljard, oftewel €28.182,- (bijna Afl. 60.000,-) per Griek. 

De bezuinigingsmaatregelen waren een klap voor de economie van Griekenland en de Griekse bevolking. In 

2010 daalden de lonen in de publieke sector met gemiddeld 15 procent. Bij staatsbedrijven was dat zelfs 30 

procent. De pensioenen werden met 10 procent gekort. Er kwam maar geen einde aan de stijgende 

werkloosheid in Griekenland. In november 2014 lag de werkloosheid op 28 procent van de beroepsbevolking 

en de jeugdwerkloosheid zelfs op 61,4 procent. De bezuinigingsmaatregelen van de Griekse regering leidden 

daardoor tot heftige protesten onder de bevolking. Voor vele Griekse burgers en met name gepensioneerden 

betekende deze omslag bittere armoede. 

Maar ook in onze regio bestaan gelijksoortige situaties in welvarend geachte naties. Zo is ook Puerto Rico 

verzeild geraakt in een situatie die heeft geleid tot een massale uittocht van geschoolde burgers wegens de 

uitzichtloze situatie waarin de opeenvolgende regeringen de gemeenschap hebben gemanoeuvreerd. 

Inmiddels heeft Puerto Rico meer tijd gekregen om een herstructureringsplan in te dienen voor de 

overheidsfinanciën. Het gaat hierbij om een totale schuldenlast van maar liefst US$ 72 miljard, bijna Afl. 130 

miljard op een bevolking van 3,5 miljoen*. Ondanks de vele protesten van de eilandbewoners moeten 

overheidsdiensten zwaar versoberd worden. Met name de zorgkosten moeten het zwaar ontgelden: hoewel 

die al behoorlijk zijn verlaagd moeten er nog eens bijna 30% extra worden gesneden aangezien het land de 

zorgkosten niet meer kan opbrengen.  

*Per inwoner bedraagt de schuldenlast in Puerto Rico Afl. 37.142,85. Net iets meer dan de individuele 

schuldenlast van de Arubaanse burgers eind 2015 die toen omstreeks Af. 36.183,- bedroeg. Inclusief de 

extra schuldenlast van de PPP-projecten en andere ‘off-budget-schulden’ waar de Arubaanse regering de 

bevolking mee opgezadeld heeft, bedraagt de schuld per Arubaanse inwoner eind 2017 ruim Afl. 43.860,-. 
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Inmiddels is Aruba van de 56e plek in 2005 op de lijst van landen met de hoogste staatsschulden in amper 10 

jaar tijd opgeklommen naar een plek onder de eerste 20 (van de 128 weergegeven430) landen wegens de 

verdubbeling van de staatsschuld. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. 

Men kan schuld zien als het uitstellen van belastingbetaling tot een latere datum (tot zelfs naar volgende 

generaties, die in eerste instantie niets met die schuld te maken hebben), want uiteindelijk kan de staat het 

grootste deel van zijn uitgaven alleen dekken door het heffen van belastingen. Daartegenover kan de staat 

hetzelfde bereiken door haar uitgaven te verminderen. Dit kan door na te gaan welke taken werkelijk als een 

overheidstaak beschouwd moeten worden.  

In Aruba hebben de opeenvolgende regeringen zich een uitgebreide overheidstaak toegemeten. Adviezen 

van de Comision Financiero, de SER, de NCPF, het IMF e.a. om naar een rationelere overheidstaak en –

omvang te gaan hebben niets uitgehaald. De (personeels)kosten rezen gedurende 30 jaar steeds verder de 

pan uit en legden een zware druk op de overheidsfinanciën. Vandaar dat alle adviserende en controlerende 

instanties al die jaren dringend wezen op de noodzaak van reductie van het personeelsbestand als enig 

overgebleven optie om tot duurzame overheidsfinanciën te geraken. De grote vrees voor ‘electorale 

gevolgen’ bij de politieke partijen hield noodzakelijke beslissingen echter decennialang tegen. Voor de 

gemeenschap bracht dit onaanvaardbare sociale, financiële en economische gevolgen met zich mee. Deze zijn 

grotendeels benoemd in het rapport ‘Naar een rationeel personeelsbeleid’, p. 22 t/m 28 (zie 

www.deugdelijkbestuuraruba.org onder ‘Ons onderzoek’).  

Zoals uit dit rapport duidelijk blijkt is ook het financieel beheer systematisch ondeugdelijk geweest. Mede 

door het gebrek aan beheersing van de overheidsfinanciën is de collectieve sector veel te groot geworden. Er 

was geen enkele rem. Dit bracht grote financieel-economische ‘schade’ toe aan Aruba. Maar ook het nalaten 

van de invoering van een nieuw belastingsysteem waardoor Aruba ruim Afl. 100 miljoen per jaar extra aan 

inkomsten kon genereren en belastingontduiking op grote schaal kon tegengaan lever(de)t de nodige schade 

op. Hetzelfde geldt voor de uitholling van de SVB-fondsen van meer dan Afl. 0,5 miljard, de grote 

tekortkomingen bij de opzet van de AZV, die reeds vanaf het begin zorgde voor een ‘valse start’, enz. enz. 

Vanzelfsprekend heeft het wanbeleid op deze twee gebieden ernstige gevolgen gehad: 

 een te groot ambtenarenapparaat leidt altijd tot inefficiënties in de dienstverlening: langs elkaar heen 
werkende instanties, gemakzucht ("een ander doet het wel") en daarmee tot slechtere dienstverlening 
aan burgers en bedrijven; 

 de belastingdruk is hoger dan zou kunnen/moeten. Dat leidt tot afwenteling via hogere looneisen zowel 
bij de overheid (=nog hogere uitgaven) als  in de private sector (=minder rendement, minder 
investeringen, minder werkgelegenheid). Per saldo lijdt de economische groei onder een te hoge 
lastendruk; 

 door de enorme personeelsuitgaven kwamen jarenlang de noodzakelijke investeringen in zachte en harde 
infrastructuur niet van de grond. Onderwijs is hiervan wel het meest tragische voorbeeld. Zwak onderwijs 
heeft ernstige gevolgen voor de (ontwikkeling van de) maatschappij; 

 door de jaren heen is het tekort van de overheid (veel) te hoog geweest. Een hogere staatsschuld 
betekent hogere rentelasten en dus weer een opwaartse druk in de uitgaven. Net als bij de voorgaande 
punten zit er dus een zichzelf versterkend effect in. De rentestand zal door die schuldenberg ook relatief 
hoog blijven. Uiteindelijk betalen het bedrijfsleven en de burger die hogere rente ook. Deze extreme rente 
brengt o.m. voor de consumentenkrediet de nodige maatschappelijke ellende. Feitelijk is hier sprake van 
een ‘selfinflicted dysfunctional economy; 

 tenslotte gaat het om de vraag of er nog financiers te vinden zijn voor de staatsschuld. Op lange termijn 
wordt het vertrouwen ondermijnd en dat betekent dat de rente verder stijgt. Maar het kan ook betekenen 
dat de vaste verhouding met de dollar op de tocht komt. Dat leidt zonder meer tot devaluatie en een 
enorme inflatie.  

De hoogte van de schulden in relatie tot het BBP maakt lenen door financiële instellingen hoogst riskant. Toch 

heeft dit slechts in beperkte mate geleid tot (veel) hogere rentetarieven zoals dat in veel andere landen wèl 

gebeurde. Die kregen daardoor steeds grotere moeite om te voldoen aan hun rente- en aflossings-

verplichtingen. De reden voor de lagere stijging van de rentetarieven is niet zozeer vanwege het vertrouwen 

van financiële instituties in de capaciteit van Aruba om aan haar verplichtingen te voldoen. Veeleer moet dat 

vertrouwen toegeschreven worden aan het feit dat Aruba deel uit maakt van het Koninkrijk met het 

financieel draagkrachtige Nederland als belangrijkste partner. De recente ‘ingreep’ in 2014 van het Koninkrijk 

om de verdere ontsporing van de overheidsfinanciën een halt toe te roepen wordt door beleggers dan ook 

gezien als een vorm van redden van een hopeloze situatie. Door in te grijpen bleef het vertrouwen in Aruba 

toch nog overeind. Voor Aruba is dit een goede reden om nooit het Koninkrijk te verlaten. De eventuele 

weigering van de Arubaanse overheid om nog langer aan het financiële toezicht mee te werken en/of de 

mogelijke intentie van een (nieuwe) regering om een eind te maken aan het ‘financiële toezicht’ zou Aruba 

met haar inmiddels twijfelachtige reputatie binnen afzienbare tijd onherroepelijk verlagen tot de junk-status 

met alle gevolgen van dien voor de bevolking.   

 

                                                           
430 www.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar-staatsschuld (laatst bewerkt: 22 oktober 2015) 

http://www.deugdelijkbestuuraruba.org/
http://www.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar-staatsschuld
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16- MOTIEVEN VOOR DE HANDHAVING VAN EEN DEFICIËNT FINANCIEEL BEHEER 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de opeenvolgende kabinetten heel goed op de hoogte waren van de 
voortdurende tekortkomingen in het financieel beheer en de gevolgen daarvan voor de overheidsfinanciën 
en de economie van het Land. Onwetendheid in deze kan dus geen rol hebben gespeeld. Bovendien heeft de 
ARA reeds vanaf 1987 decennialang jaarlijks gewezen op de dringende noodzaak van de implementatie van 
een door haar opgesteld verbeterplan. Het is vreemd dat regeringen, ondanks voortdurend herhaalde goede 
voornemens, er keer op keer niet in slaagden noemenswaardige verbeteringen door te voeren. Dit kan niet 
worden toegeschreven aan onkunde van bewindslieden aangezien er ook bestuurders met ogenschijnlijke 
kennis van financiële zaken aan het bewind waren. Evenmin kan tekortschietende kwaliteit van het 
Departement van Financiën als oorzaak worden aangevoerd: het CAft was zeer te spreken over de 
professionaliteit en de medewerking die door de medewerkers bij de Directie Financiën is getoond431. 
Bovendien heeft de Cft in vrij korte tijd na de aanvang van haar werkzaamheden in juli 2014 de nodige 
verbeteringen geconstateerd in elementen van het financieel beheer (zie hiervoor p. 60). Blijkbaar zijn de 
aanhoudende tekortkomingen dus meer het gevolg geweest van ontoereikende aansturing door de 
verantwoordelijke bestuurders. Het kan dan ook niet anders dan dat de handhaving gedurende ruim 30 jaar 
van een tekortschietend financieel beheer het gevolg was van een bewuste politieke keuze van de partijen 
c.q. bestuurders die deel uitmaakten van de regering.  

In meerdere rapporten van de ARA spreekt deze haar zorg uit voor de gevolgen van de deficiënte financiële 
administratie: de mogelijkheden van diefstal en fraude nemen daardoor toe (zie p. 26, punt 3). Ondanks 
ernstige fraudegevallen waarbij het in een aantal geruchtmakende zaken zelfs ging om bedragen tussen de 
Afl. 1 en Afl. 10 miljoen florin, werden er toch geen maatregelen genomen om de kwaliteit van de financiële 
administratie te verbeteren. Zelfs het vonnis in de zaak Fondo Desaroyo nobo San Nicolaas, waarbij het OM 
de toenmalige premier van Aruba had aangeklaagd wegens fraude op grond van verschillende en 
overeenkomende getuigenverklaringen en deze uiteindelijk werd vrijgesproken, onder meer vanwege het 
ontbreken van goedgekeurde jaarrekeningen en een inzichtelijke financiële administratie waardoor bewijs 
van strafbare feiten onmogelijk was432, leidde niet tot enige verbetering. Het had er dan ook alle schijn van 
dat ‘de politiek’ er belang bij had de financiële administratie zo ondoorzichtig mogelijk te houden zodat 
malversaties niet bewezen konden worden.  

Deze nalatigheid van het Parlement om verbetering van de financiële administratie te eisen werd nogmaals 
herhaald in 2005/6 toen de rechter de eis van het OM voor een hoge straf voor de fraudeur van Afl. 10 
miljoen bij het Landslaboratorium danig verminderde aangezien de minister naliet in te grijpen na herhaalde 
signalen voor de aan de gang zijnde malversaties. 

Vanwege de hoge positie van betrokkenen en/of de grote bedragen waar het bij een aantal zaken om ging, 
bestaat er enige bekendheid bij het grote publiek over het bestaan van corruptie binnen de overheid. Het lijkt 
er echter op dat malversaties door overheidspersoneel een chronisch probleem is. Zo blijkt dat 16 jaar nadat 
de ARA de overheid in haar jaarrekening 1997-2000 wees op de toenemende malversaties wegens het 
gebrekkige financiële beheer, er tot november 2016 weinig bleek te zijn veranderd: volgens de directeur van 
het Departement voor Human Resources komen gemiddeld per jaar 20 overheidsmedewerkers in problemen 
met integriteit. Een groot deel daarvan wordt ontslagen433. Informatie over het werkelijke aantal en de 
bedragen die daarbij in het spel zijn, c.q. verduisterd worden zijn bij instanties als het OM echter niet of zeer 
moeilijk publiekelijk toegankelijk/beschikbaar. De gemeenschap, die zoals altijd weer voor de kosten 
opdraait, blijft daardoor in het ongewisse over de werkelijke omvang van het probleem. Daarmee werken dit 
soort instanties er eveneens aan mee de situatie zoals die is in stand te houden. 

Maar ook de klaarblijkelijke weigering van de regering om de noodzakelijke belastinghervorming door te 
voeren waardoor belastingontwijking en –ontduiking eenvoudig konden/kunnen plaatsvinden, geeft de 
sterke indruk dat de prioriteiten van de regering niet bij het algemeen belang lagen/liggen.  

Wat wèl het belang is van ‘de politiek’ om de klaarblijkelijke chaos en de grote tekortkomingen in de 
financiële administratie zo lang (mogelijk) te handhaven, een deugdelijke controle op het financieel beheer 
achterwege te laten en die in combinatie ernstige financieel-economische gevolgen met zich meebrengen 
voor de Arubaanse gemeenschap laat zich slechts raden. Het is daarom aan ‘de politiek’ zelf om haar 
werkelijke motieven voor dit ‘beleid’ met deugdelijke argumenten te onderbouwen. 

  

                                                           
431 Cft, Reactie op de vastgestelde begroting 2015, uitvoeringsrapportage eerste kwartaal, voortgangsrapportage 2014-
2018 en leningsverzoek Aruba, d.d. 4 juni 2015, p. 2 
432 Strafvonnis Gerecht in eerste aanleg van Aruba, Zaaknr: 335/05, d.d. 11 maart 2008, p. 7, 8 
433 Amigoe d.d. 4 november 2016, p. 3 
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17- DEUGDELIJK OPENBAAR FINANCIEEL BEHEER, EEN NOODAAK 

Het lijkt er inmiddels op dat het CAft (nog) onvoldoende aan de verwachtingen voldoet. Mogelijk komt dit 

door de fixatie op het behalen van de wettelijke norm voor het financieringstekort. Te weinig komt de 

duurzaamheid van de openbare financiën aan bod dat onder zware druk staat van de structurele overmatige 

personele uitgaven en de renteverplichtingen. Ondanks decennialange waarschuwingen van de RvA, de ARA, 

de SER, de CBA, de IMF, de CF, de NCPF, Commissie van Lennep en andere commissies en nu ook de CAft, 

weigert de regering blijkbaar pertinent om de personeelsproblematiek structureel aan te pakken. Deze 

houding werd reeds in 2015 voorspeld door het IMF: “Elections scheduled for 2017 pose an additional risk to 

achieving these targets”434. Dit heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de duurzaamheid van de openbare 

financiën, maar ook voor de sociaaleconomische gezondheid van de Arubaanse gemeenschap.  

 

Toch kan het zo niet langer. Grote incidentele meevallers hebben er op moeilijke momenten voor gezorgd dat 
Arubaanse kabinetten het jaar weer zonder al te grote kleerscheuren kon halen. Jammer genoeg zijn daarbij 
enorme hoeveelheden goed geld feitelijk over de balk gesmeten, met name ten behoeve van electoraal 
gewin (benoeming c.q. handhaving overtollig personeel). Alleen al in dit nieuwe millennium gaat het in amper 
15 jaar om bijna Afl. 1 miljard (!) die bij deugdelijk financieel beheer zeer in het voordeel van de hele 
gemeenschap had kunnen worden aangewend. 

Tabel 23: Overzicht belangrijkste publiekelijk bekende ‘incidentele meevallers’ vanaf 2000 

# JAAR INCIDENTELE 
MEEVALLER Afl. 

MOTIEF INCIDENTELE MEEVALLER  SURPLUS/TEKORT 
BEGROTING Afl. 

NA ‘VERWERKING’ 

1 2001 306.900.000,- Nieuwe rekenrente APFA → ‘vrijval’ van deel schuld  + 208.300.000,- 

2 249.100.000,- Verzelfstandiging SETAR + 65.700.000,- 

3 200.000.000,- Opbrengst verkoop Plant Hotel + 50.000.000,- 

4 115.000.000,- Dadingsovereenkomst Valero  Nog steeds tekort!  

5 2015 60.500.000,- ‘Kado’ SVB: collect. sector pas in 2016 vastgesteld Tekortnorm OK 

6 2016 27.000.000,- Settlement payment Valero Tekortnorm OK 

7 2016 40.000.000,- Verkoop Fuels Marketing & Supply (Valero)  

     

 TOTAAL 998.500.000,- Dekken van (consumpt.) begrotingsgaten i.p.v. productieve investeringen 

 

Volgens Transparancy International en The Legatum Prosperity Index zijn de 10 landen waar overheids-

corruptie het minst voorkomt (en dus de kwaliteit van het bestuur het meest ontwikkeld is) Denemarken, 

Nieuw Zeeland, Noorwegen, Zweden, Singapore, Canada, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Duitsland. 

Niet toevallig zijn dat ook de welvarendste landen waar de kwaliteit van dienstverlening door de overheid 

hoog wordt ingeschat en de burgers het meest tevreden zijn over de gang van zaken. Het gaat daarbij niet 

alleen om een goedlopende economie, maar ook om zaken als veiligheid, persoonlijke vrijheid, vrije 

ondernemerschap, de kwaliteit van het overheidsbestuur, opvoeding en onderwijs en het sociaal kapitaal, 

inhoudende de sociale cohesie en betrokkenheid van mensen en de netwerken binnen familie en 

gemeenschap.  

Aruba staat (nog) niet op de perceptielijst van Transparancy International. Toch gelden dezelfde 

uitgangspunten ook voor ons Land. Al enige jaren is de economische groei nihil na een beperkt aantal jaren 

groei wegens overmatige overheidsuitgaven die de financiële positie van Aruba danig hebben verzwakt. De 

schuldpositie en de renteverplichtingen die daarvan het gevolg zijn, zullen de komende jaren/decennia een 

grote beperking betekenen voor de economische groei. Vanzelfsprekend heeft dit ernstige gevolgen voor het 

algemeen welvaartsgevoel van de bevolking. Deze situatie is echter niet het gevolg van ‘externe oorzaken’. 

In Aruba is politieke patronage op het gebied van personeelsbeleid, uitgifte van terreinen, toekenning van 

projecten al decennialang een integraal onderdeel van de politiek. Daarnaast was/is het financieel beheer 

zeer deficiënt en werd er nauwelijks moeite gedaan om het daadwerkelijk te verbeteren.  In de loop van 30 

jaar heeft dit alles gezorgd voor een financiële aderlating van miljarden florin en voor een enorme schuld-

opbouw. Vanzelfsprekend blijven noodzakelijke ontwikkelingen op belangrijke beleidsgebieden dan uit.  

Natuurlijk is het niet alleen de politiek die alle schuld draagt. De druk van een (groot?) deel van het stemvolk 

voor privileges als banen en bevorderingen (zie: ‘Naar een rationeel personeelsbeleid’) blijkt voor veel politici 

te groot. Ook de voordelen die getrokken kunnen worden middels een chaotisch en ondoorzichtige financiële 

administratie en een deficiënt belastingsysteem kunnen voor een bepaalde groep heel groot zijn. Het is 

echter kwalijk dat veel van deze praktijken, zeker op de langere termijn, uiterst negatief voor de 

gemeenschap uitpakken. De noodzaak voor een daadwerkelijke omslag is dan ook bijzonder urgent. 

  

                                                           
434 IMF: Country Report No 15/116, Mei 2015, p. 8 
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18- AANBEVELINGEN VOOR EEN DEUGDELIJK OPENBAAR FINANCIEEL BEHEER 

Het grote aantal jaarlijks herhaalde aanbevelingen voor verbetering van het financieel beheer gedurende de 

afgelopen decennia geeft duidelijk aan dat bestuurders er geen enkele behoefte aan hadden het deficiënte 

financiële beheer daadwerkelijk te verbeteren. Veel aanbevelingen zijn in het voorgaande reeds aan de orde 

gekomen (aangegeven in groene tekst). Daarbij valt op dat de aanbevelingen van de RvA, de ARA, de CF, de 

NCPF, de C(A)ft, enz. veel overeenkomsten vertonen. Toch hadden deze alle blijkbaar onvoldoende 

overtuigingskracht voor de achtereenvolgende kabinetten.  

(Voormalige) Bestuurders kunnen echter niet ontkennen dat zij op de hoogte waren van de problematiek op 

het gebied van financieel beheer. Niet voor niets werden regelmatig commissies ingesteld om de situatie te 

analyseren en met nieuwe aanbevelingen te komen. Aangezien de meeste aanbevelingen blijkbaar 

onwenselijke electorale gevolgen konden hebben werden deze vervolgens wederom naast zich neergelegd. 

Daarmee liepen de problemen verder uit de hand. Feitelijk was hier sprake van een ernstige inbreuk op 

normen van deugdelijk bestuur. Deze bepalen namelijk onder meer dat de overheid de haar ter beschikking 

staande personele, financiële en materiële middelen op doelmatige, rechtmatige en effectieve wijze beheert 

en accepteert dat door onafhankelijke constitutionele organen toezicht wordt uitgeoefend op haar 

personeel, financieel en materieel beheer435.  

Deze vanzelfsprekend lijkende uitgangspunten werden notabene door de door de (AVP-)regering ingestelde 

Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur verder uitgewerkt in concrete aanbevelingen. De werkgroep kwam tot 

stand naar aanleiding van het Koninkrijkssymposium in 1995 waar ‘de politiek’ publiekelijk erkende dat met 

name de politieke patronage een belangrijke rol speelde in het politiek beleid en bijzonder negatieve 

gevolgen had voor de kwaliteit van het bestuur en dus ook voor de gemeenschap436. De toenmalige (AVP-) 

regering achtte de implementatie van alle aanbevelingen van de Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur 

dusdanig belangrijk dat zij zich verbond deze integraal uit te voeren middels het Protocol 2000, getekend met 

een aantal vakbonden en gedragen door alle werkgeversorganisaties van Aruba437. Echter, zelfs deze 

belangrijke schriftelijke toezegging van de regering bleek niets waard. Geen enkele zinvolle aanbeveling voor 

de verbetering van de kwaliteit van het bestuur werd in wetgeving uitgevoerd waardoor de vele 

tekortkomingen gewoon bleven bestaan. De problemen liepen hierdoor vanzelfsprekend nog verder uit de 

hand.  

Ter illustratie volgen hieronder de aanbevelingen van de werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur met 

betrekking tot het financieel beheer438: 

Een behoorlijk financieel beheer is een van de elementen van een goed bestuur. Voor zover het ambtelijk 

apparaat in deze tekort schiet beveelt de werkgroep aan om, gelet op de bijzondere verantwoordelijkheid 

welke rust op de hoofden van dienst en andere leidinggevenden, te komen tot een regeling waarbij 

functionarissen, verantwoordelijk voor het doen van uitgaven zonder dat daarvoor ruimte op de vastgestelde 

begroting is, persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele begrotingsoverschrijdingen.  

De controle door de CAD, de ARA en de Landsrecherche maken een belangrijk onderdeel uit van het 

integriteitsproces. Naast het voorzien in een optimale bemanning, dient het beleid van de regering erop 

gericht te zijn de aanbevelingen van deze instanties op te volgen. 

De ARA is belast met de controle op het geldelijk en materieel beheer van het Land in de ruimste zin. De 

werkgroep is van mening dat de ARA bij de uitoefening van haar verantwoordelijkheid als controleur van de 

uitvoerende macht een belangrijke - aanvullende - bijdrage dient te leveren aan de waarborging van kwaliteit, 

deugdelijkheid en zuiverheid van het bestuur. Voor het leveren van die bijdrage moeten de voorwaarden 

aanwezig zijn waaronder de ARA haar taak effectief, onafhankelijk, objectief en in vrijheid kan verrichten. De 

werkgroep stelt de volgende maatregelen voor ter verdere versterking en waarborging van de 

onafhankelijkheid en objectiviteit van de ARA: 

 De ARA dient zo groot mogelijke vrijheid te worden gelaten voor wat betreft haar begroting. Indien de 

voorstellen van de ARA met betrekking tot haar begroting goed zijn onderbouwd, ware deze begroting 

zonder meer overeenkomstig die voorstellen vast te stellen. Indien de regering of de Staten amendering 

van het begrotingsvoorstel wensen, dient daartoe niet te worden overgegaan zonder voorafgaand overleg 

met - en bij voorkeur met instemming van - de ARA.  

 Binnen de kaders van de overeengekomen personeelsformatie en van de daarmee samenhangende 

beschikbare financiële middelen dient de Algemene Rekenkamer bevoegd te zijn zelf haar personeel te 

benoemen.  

                                                           
435 Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur, Rapport Calidad, d.d. 1997,  p. 42 
436 Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba, Naar een rationeel personeelsbeleid, d.d. 1 augustus 2016, p. 5, 6 
437 www.deugdelijkbestuuraruba.org, zie onder ‘Belangrijke documenten en links’, ‘Protocollen en afspraken’ 
438 Werkgroep Deugdelijkheid van Bestuur, Rapport Calidad d.d. 1997, p. 63 

http://www.deugdelijkbestuuraruba.org/
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 Uitdrukkelijk ware in de taakomschrijving van de ARA op te nemen dat zij een verantwoordelijkheid heeft 

tot het bijdragen aan de kwaliteit van bestuur van Aruba in brede zin. Niet alleen de financiële 

rechtmatigheid en doelmatigheid van het bestuur dienen te worden gecontroleerd, ook moet de Algemene 

Rekenkamer onderzoeken kunnen doen naar de bestuurlijke zuiverheid en integriteit. Dat geldt in het 

bijzonder ten aanzien van 'kwetsbare' beslissingen en handelingen van bestuur en 

overheidsfunctionarissen. 

 Voor een optimale uitoefening van haar taak dient er een directe betrokkenheid te worden gecreëerd 

tussen de Algemene Rekenkamer en de financiële huishouding van de overheid.  

 Zoals reeds vermeld zal de Algemene Rekenkamer ook een meer pro-actief beleid dienen te voeren. 

 

Zoals reeds eerder aangegeven (p. 44 en 45) bestonden er twijfels omtrent de noodzakelijke 

onafhankelijkheid van de ARA jegens de regering. Ofschoon uitgebreide kritische analyses publiekelijk niet 

meer beschikbaar zijn zoals daarvoor het geval was, valt ook in de laatste rapporten van de ARA op dat 

aanbevelingen aan bestuurders en Statenleden blijkbaar op een muur van onverschilligheid stuiten. Ook weer 

ter illustratie volgen hieronder de belangrijkste aanbevelingen van de ARA aan de regering en de Staten vanaf 

2012 waaruit wederom blijkt dat er nauwelijks tot geen sprake is van enig leerproces onder bestuurders en 

Statenleden: 

Op grond van de bevindingen en conclusies van het onderzoek naar de jaarrekening 2012 heeft de Algemene 

Rekenkamer de volgende aanbevelingen geformuleerd439:  

 1. Wij bevelen de regering aan om de commitment aan de verdere verbetering van het financieel beheer 
verder vorm te geven, door op bestuurlijk niveau concrete en meetbare doelstellingen te formuleren, vast te 
stellen en deze aan de Staten te presenteren. De verbetering van het financieel beheer zal ook zijn vertaalslag 
hebben op de kwaliteit van de jaarrekening van het Land. De minister van Financiën dient hier, als motor van 
het verbetertraject draagvlak voor te creëren en hierop toe te zien.  

 2. Wij bevelen de minister van Financiën aan, om er op toe te zien dat voldaan wordt aan de wettelijke 
termijnen van de aanbieding aan de Staten van zowel de jaarrekening als de begroting van het Land.   

 3. Wij bevelen de minister van Financiën aan, om als toezichthouder van het algemeen financieel beleid, de 
nodige maatregelen te treffen, opdat dreigende begrotingsoverschrijdingen tijdig en conform de wettelijke 
procedure worden voorgelegd aan de Staten, zodat deze zijn budgetrecht kan uitoefenen.   

 4. Wij bevelen de minister van Financiën aan om bij de verdere verbetering van de kwaliteit van de 
jaarrekening, te zorgen voor een uitbreiding van de inhoudelijke toelichting. De toelichting dient vooral de 
Staten, voldoende inzicht te geven in de uitvoering van het, in de begroting gepresenteerde, financieel beleid. 
Ook de vermogenspositie van het Land dient te worden toegelicht. Wij geven in overweging mee om de 
jaarrekening (net zoals de begroting) voor wat betreft beleidsinformatie uit te breiden.   

5. Wij bevelen de Staten aan om met de regering concrete afspraken te maken over de periodieke oplevering 
van tijdige, deugdelijke en toegelichte informatie over het gevoerde financieel beleid en over de verdere 
verbetering van het financieel beheer.   

En vervolgens: 

Op basis van de bevindingen van ons onderzoek naar de Jaarrekening 2013 presenteert de Algemene 

Rekenkamer de volgende aanbevelingen440:  

 Aan het kabinet/ de ministers:  

 Toon daadkracht door zonder uitstel en als eerste prioriteit, zorg te dragen voor het op orde brengen van 

het financieel beheer van het Land. De in dit onderzoeksrapport gepresenteerde gevolgen van de 

zwaarwegende structurele tekortkomingen in het financieel beheer, maken duidelijk dat de commitment 

van het gehele kabinet nodig is, om overheidsbreed verbeteringen tot stand te brengen. 

 Voorkom begrotingsoverschrijdingen en houd uitgaven binnen de geautoriseerde begroting en 

afgesproken financiële kaders. Leef bij het zichtbaar worden van dreigende overschrijdingen de in 

Comptabiliteitsverordening 1989 voorgeschreven procedures na.  

 Vergroot inzicht in het uit te voeren beleid door concrete en meetbare beleidsdoelstellingen met de 

budgettaire gevolgen, tijdig te presenteren in de begroting en leg hier in de jaarrekening in voldoende 

mate verantwoording over af.   

                                                           
439 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2012, d.d. 28 april 
2014, p. 23, 24 
440 ARA: ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2013, d.d. 26 
augustus, 2014, p. 9, 10 
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Aan de minister van Financiën:  

 Creëer draagvlak bij alle betrokkenen voor de structurele aanpak van de verbetering van het financieel 

beheer en zorg hierbij voor de duidelijke afstemming op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Stem 

hierbij, ook tussen de ministeries, de inzet van kwalitatieve mankracht en beschikbare middelen goed af. 

Wij verwijzen naar onze eerdere onderzoeksrapporten over de jaarrekeningen van het Land, voor 

specifieke aanbevelingen omtrent de te ondernemen stappen.   

 Draag zorg voor de structurering van het begrotings- en verantwoordingsproces. Zorg hierbij voor de 

naleving van de wettelijke termijnen bij de oplevering van zowel de begroting als de jaarrekening zodat de 

begrotingscyclus effectief verloopt. 

 Scherp controle op budgetdiscipline aan en neem waar nodig maatregelen ter voorkoming van 

begrotingsoverschrijdingen. 

 Draag zorg voor juiste, volledige en toegelichte informatie over de realisatiecijfers in de jaarrekening van 

het Land. Concretiseer hierbij afspraken met de Staten omtrent de op te leveren 

verantwoordingsinformatie. Neem bij de te maken afspraken de behoefte aan goede beleidsinformatie 

mee.  

 Aan de Staten:  

 Hou de voortgang en uitvoering van de verbetering van het financieel beheer en de beheersing van 

overheidsuitgaven nauwlettend in de gaten.   

 Roep bij zowel uitblijven van verbeteringen in het financieel beheer als bij onvoldoende beheersing van de 

begrotingsuitvoering, verantwoordelijke ministers ter verantwoording en ga hierbij het toepassen van 

sancties niet uit de weg.  

 Concretiseer afspraken met de regering omtrent de benodigde verantwoordingsinformatie en neem 

correctieve acties bij te late oplevering van zowel de begroting als de jaarrekening van het Land.  

 

Gevolgd door: 

Op basis van de bevindingen van het onderzoek naar de Jaarrekening 2014 presenteert de ARA de volgende 

aanbevelingen aan de ministers, in het bijzonder de minister van Financiën441:   

 Het is belangrijk vast te houden aan plannen om het financieel beheer te verbeteren en de aanpak te 

concretiseren in overleg met de Staten. De verbeteringen in het financieel beheer zijn in grote mate 

gerelateerd aan de beheersing van de overheidsfinanciën.  

 De spoedige afwikkeling van het wetgevingstraject is hierbij een noodzaak. Het is van essentieel belang de 

verslaggevingsvoorschriften vast te stellen ten behoeve van het samenstellen van de jaarrekening, zodat 

de daadwerkelijke controle van de jaarrekening op termijn gerealiseerd kan worden.  

 Bij het opstellen en de uitvoering van de begroting dient de nadruk gelegd te worden op de beheersing 

van de kosten om zodoende aan de afgesproken normen te voldoen. Hierbij kan aan de hand van 

tussentijdse realisatiecijfers de begrotingsrealisatie worden bijgestuurd.   

 Het is van belang wettelijke voorschriften na te leven en hierbij bijzondere aandacht te besteden aan de 

bedoeling van de wetgever, vooral wat betreft de rechten van de Staten. Transparantie jegens de Staten, 

is hierbij een vereiste.  

De aanbevelingen naar de Staten toe zijn als volgt:  

 Maatregelen dienen genomen te worden om de uitholling van het budgetrecht een halt toe te roepen. 

Van de regering dient de naleving van comptabiliteitsvoorschriften, voornamelijk de oplevering van 

begrotingsdocumenten binnen de wettelijke termijnen, geëist te worden. Hierdoor wordt ook de 

noodzaak voor de toepassing van artikel 11 CV 1989 beperkt.  

 Het is belangrijk dat de, reeds in Statenmoties, opgenomen maatregelen ter uitoefening van de 

controlerende en toezichthoudende taak, daadwerkelijk worden nageleefd. De door de regering gemaakte 

afspraken betreffende het verduurzamen van de openbare financiën dienen scherp in de gaten gehouden 

te worden en de naleving ervan afgedwongen te worden.  

 De mogelijkheid om de verantwoordelijke minister(s) op te roepen voor het afleggen van verantwoording 

bij het niet naleven van wettelijke voorschriften en gemaakte afspraken, dient aangegrepen te worden. 

Het opleggen van sancties zou hierbij niet geschroomd dienen te worden. 

 

                                                           
441  ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2014, d.d. 

31 augustus 2015, p. 7, 8 (30, 31) 
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En uiteindelijk:  

Op basis van de bevindingen van ons onderzoek naar de Jaarrekening 2015 presenteert de Algemene 

Rekenkamer de volgende aanbevelingen aan alle ministers442: 

 de totstandkoming van duurzame overheidsfinanciën bij het maken van beleidskeuzes niet uit het oog te 

verliezen. De regering dient prioriteiten te stellen, risicoafwegingen te maken en deze te motiveren in de 

begroting;  

 verantwoording af te leggen over beleidsvoornemens en het behalen van doelstellingen, ook in de 

jaarrekening van het Land. Het aanleveren van toegankelijke en transparante informatie over de besteding 

van publieke middelen is van groot belang;  

 wettelijke voorschriften bij de begrotingsuitvoering na te leven. Bij de naleving hiervan dient het verband 

te worden gelegd met de toezichthoudende taak van de Staten;  

 gebruik te maken van de beschikbare instrumenten om de begrotingsuitvoering te monitoren en te 

beheersen. De URK is hier een voorbeeld van. Het communicatieproces dient daar waar nodig versterkt te 

worden om begrotingsoverschrijdingen te voorkomen. Ook is het belangrijk om bewustwording te creëren 

zodat de verantwoordelijkheden, zoals deze in de wet zijn toegewezen, nageleefd worden.   

 Aan de minister van Financiën & Overheidsorganisatie in het bijzonder wordt aanbevolen om:  

 als toezichthouder van de besteding van Landsgelden, alert te blijven op de naleving van wettelijke 

voorschriften bij de begrotingsuitvoering;   

 er op toe te zien dat de verbeteringen in het financieel beheer conform de vastgelegde systematiek wordt 

uitgevoerd en om nauw toezicht te houden op de voortgang van de verbeteringen. Het is belangrijk om te 

zorgen voor tijdige aan- en bijsturing en het ter beschikking stellen van de benodigde middelen en 

capaciteit;  

 een formatieplan voor te leggen aan het kabinet voor de formalisering van de bureaus van de ministers. Er 

dient gezorgd te worden voor een mate van standaardisatie, waar naar toegewerkt kan worden.  

 Aan de Staten wordt aanbevolen om:  

 sterk te letten op de prioriteitstelling en keuzes van de regering, met het oog op duurzame 

overheidsfinanciën. De Staten dient risicoafwegingen en goed onderbouwde informatie van de regering te 

ontvangen op basis waarvan de afwegingen tot toekenning van gelden kunnen worden gemaakt;   

 niet te tolereren dat het budgetrecht wordt aangetast. De bij wet aangeboden maatregelen kunnen 

worden gebruikt om de minister(s) indien nodig, ter verantwoording te roepen;  

 afspraken te maken met de regering over de benodigde beleidsinformatie en om tot stand te brengen dat 

de regering ook in de jaarrekening verantwoording aflegt over het gevoerde beleid (in relatie tot de 

kosten). Het is belangrijk om, daar waar nodig, te zorgen voor aanpassingen in de wetgeving om hier bij de 

behandeling van de jaarrekening de nadruk op te leggen;  

 nauw betrokken te blijven bij reeds in gang gezette processen, zoals de verbetering van het financieel 

beheer. De Staten kan gebruik maken van de instrumenten die ter beschikking zijn gesteld om de 

begrotingsuitvoering vanuit haar oogpunt te blijven monitoren.   

Een vergelijking van deze aanbevelingen met die uit de allereerste rapporten van de ARA zoals o.m. 

weergegeven op p. 39 en 40 toont aan dat er in essentie helemaal niets is veranderd in de 30 jaar na de 

ingang van de Status Aparte…  

                                                           
442 ARA: Rapport onderzoek jaarrekening Land Aruba 2015, d.d. 1 november 2016 , p. 47, 48 
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19- CONCLUSIE 

Het is niet voor te stellen dat er gedurende 30 jaar geen enkel kabinet/parlement niet naar behoren op de 
hoogte was van de grote tekortkomingen in het financieel beheer. De eensluidende bevindingen, 
waarschuwingen en aanbevelingen spreken daarvoor een te duidelijke taal.  
 
Het is evenmin aannemelijk dat er gedurende een dergelijk lange periode structureel onvoldoende 
gekwalificeerd personeel gevonden kon worden om de kwaliteit van het financieel beheer op orde te 
brengen. Daar kon op eenvoudige wijze (al dan niet tijdelijk) in voorzien worden door gebruik te maken van 
het herhaalde aanbod van onze grootste Koninkrijkspartner om technische bijstand te verlenen. 

De conclusie is daarom onvermijdelijk dat ‘de politiek’ er geen enkel belang bij had en dus dat de politieke wil 
ontbrak om het financieel beheer daadwerkelijk te verbeteren. Dit had onder meer tot gevolg dat de enorme 
hoeveelheden belastinggeld die jaarlijks werden geïnd, zeer ontoereikend werden geadministreerd en ook 
dat deugdelijke controle daarop ontbrak. In de loop der jaren leidde dit niet alleen tot de nodige 
fraudegevallen binnen het overheidsapparaat, maar ook tot omvangrijke schulden en renteverplichtingen 
voor het Land. 

Het is onbegrijpelijk dat de herhaalde waarschuwingen en adviezen uit de vorige eeuw van praktisch alle 
instanties om het gecompliceerde en achterhaalde belastingsysteem te vereenvoudigen en te verbeteren in 
de wind werden geslagen. Daarmee werd niet alleen de mogelijkheid geëlimineerd om op een eerlijker 
manier veel meer belastinginkomsten te genereren maar ook om de uitgebreide mogelijkheden voor 
belastingontduiking in belangrijke mate te beperken.  

Op grond van het voorgaande kan niet anders worden vastgesteld dan dat vanaf de intrede van de Status 
Aparte de Arubaanse bestuurders, bijgestaan door het parlement, stelselmatig de belangrijke norm voor 
deugdelijk bestuur (en in het bijzonder deugdelijk financieel beheer) geweld hebben aangedaan, te weten: 
“De overheid dient de haar ter beschikking staande personele, financiële en materiele middelen op doelmatige 
wijze te beheren en op effectieve wijze in te zetten voor vulling van haar taken en verantwoordelijkheden. Zij 
moet accepteren dat door daartoe aangewezen constitutionele organen advies wordt uitgebracht en toezicht 
wordt uitgeoefend op deze doelmatigheid en effectiviteit”443. 

Dit is een ernstige zaak, temeer omdat hier ontegenzeggelijk sprake is van ondeugdelijk bestuur gedurende 
ruim 30 jaar waardoor ernstige financiële schade is berokkend aan de Arubaanse gemeenschap. Deze schade 
bestaat echter niet alleen uit hoge overheidsschulden en renteverplichtingen die ook op het conto komen 
van toekomstige generaties. Onverantwoorde beslissingen op grond van electorale overwegingen met 
betrekking tot de sociale fondsen (AZV, SVB en APFA) hebben ook die organisaties voor grote uitdagingen 
geplaatst. 

Het is daarom de stellige overtuiging van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) dat doorgaan op de 
traditionele weg onder de huidige omstandigheden geen optie is. Politieke partijen en (voormalige) 
bestuurders die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de actuele toestand mogen daarom niet 
meer in de gelegenheid worden gesteld om nòg langer schade aan te richten aan ons Land.  

Daarom pleit Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) dringend voor de instelling op korte termijn van een 
Zaken-, c.q. Takenkabinet gedurende 8 jaar. Dit kabinet krijgt -niet gehinderd door ‘electorale 
verplichtingen’-  als belangrijkste taken om: 

 De geactualiseerde aanbevelingen van Rapport Calidad integraal uit te voeren met als belangrijke 
actiepunten in het kader van dit rapport: 
- Het financieel beheer in de ruimste zin van het woord op orde te brengen; 
- Nieuwe wetgeving, inclusief sanctiemaatregelen, te ontwikkelen met de nadruk op een sluitend 

systeem van ‘checks & balances om herhaling van de gemaakte ‘fouten’ in het verleden te voorkomen; 
- De huidige ‘decorumrol’ van adviserende en controlerende staatsorganen om te zetten in een meer 

proactieve en krachtige rol; 

 Een nieuwe rechtsorde te ontwikkelen waarin meer inhoud wordt gegeven aan principes van een meer 
participatieve democratie waarin bestuurders en volksvertegenwoordigers duidelijk van elkaar gescheiden 
zijn en als zodanig meer inhoud (kunnen) geven aan hun staatsrechtelijke taak. 

 Een intensieve bewustwordingscampagne voor de bevolking op te zetten met aandacht voor de principes 
van de democratische rechtsstaat en de eigen verantwoordelijkheid van elke burger in het realiseren 
daarvan. 

SDBA benadrukt ten slotte dat niet alleen ‘de politiek’ alle verantwoordelijkheid draagt voor de huidige 
penibele situatie. De druk van burgers en ondernemingen voor privileges is evenzeer schadelijk geweest voor 
Aruba. Onder meer met het oog op het huidige personeelstekort bij het Openbaar Ministerie is het echter 
zinloos om juridisch/strafrechtelijk uit te zoeken in welke mate elke betrokkene heeft bijgedragen aan de 
huidige situatie. SDBA hoopt dan ook in goed overleg met alle betrokkenen te komen tot een algemeen 
aanvaarde oplossing en een nieuwe weg voor Aruba op basis van breed gedragen normen van deugdelijk 
bestuur.  

                                                           
443 Rapport Calidad, d.d. Oktober 1997, p. 42 



WETTELIJK VASTGESTELDE UITERLIJKE INLEVERDATUM BEGROTING AAN PARLEMENT: 1 SEPTEMBER = 4 MAANDEN VOORAFGAANDE AAN HET BEGROTINGSJAAR 
DAARTOE MOET HET UITERLIJK OP 1 AUGUSTUS WORDEN INGELEVERD BIJ DE RvA T.B.V. EEN GEDEGEN ANALYSE 

BEGROTINGS-
JAAR 

INGELEVERD 
BIJ RvA  → 

MAANDEN 
LAAT (RvA) 

ALGEMENE OPMERKINGEN T.A.V. DE KWALITEIT VAN DE 
LANDSBEGOTING VOLGENS DE RvA 

GEVOLG/BEZWAAR VOLGENS RvA 

1- 2001 ? (Bijtijds!) OK Toelichtingen ontbreken; zorgen over groei fin. behoefte Zorgen over onttrekken van fondsen aan controle Staten (BIF) 

2- 2002 27-02-2002 8 Zorg om grote stijging kosten,m.n. personeel-intrest-tekort Zorg voor toenemende schuldpositie: Afl. 1,2 miljard (-kortl.s.) 

3- 2003 11-11-2002 3,5 Toelichting-overzichten ontbreken; raming ABB voorbarig Mogelijke aanzienlijk hogere financieringstekorten →  Balans 

4- 2004 29-07-2003 OK Grotendeels kopie van 2003; veel info ontbreekt;  Realiteitszin laag; voldoet niet aan vereisten deugd. bestuur 

5- 2005 30-07-2004 OK Veel inh. tekortkomingen bij deelontwerpen; kopie v. 2004 Idem; sterke toename rentelasten + schuld, o.m. door bulletl. 

6- 2006 27-03-2006 8 Samenraapsel v. onderdelen, onsamenhangend, visieloos MinFin heeft onbevoegd collega’s gemachtigd tot uitgaven 

7- 2007 28-08-2006  1 Samenraapsel v. onderdelen, onsamenhangend, visieloos Voorwaardelijk karakter begroting tast realiteitswaarde aan 

8- 2008 07-08-2007 OK  Samenraapsel v. onderdelen, onsamenhangend, visieloos Volgorde v. begrotingsbehandeling tast het budgetrecht aan 

9- 2009-1 14-08-2008 0,5 Zeer onvolledig, te veel onzekerheden, geen toets mogelijk De vele onzekerheden hebben gevolgen voor de fin.behoefte 

10- 2009-2 05-10-2009 5 Veel kostenoverschrijdingen → begrotingswijzig. achteraf! Het fin.tekort is 60% hoger dan oorspronkelijk geraamd! 

11- 2010-1 23-03-2010 8 Kwaliteit & realiteitszin onder de maat; heel incompleet Risico wegens uitval Afl 80 miljoen BBO + incid. Af.135 mil. Val 

12- 2010-2 23-02-2011 8 Overschrijdingen met terugwerkende kracht goedkeuren?? Wegens onrechtmatigheid van uitgaven niet goedkeuren! 

13- 2011-1 14-03-2011 7,5 Fin. kaders onrealistisch: “econ. groei van 10%” → is lager! Voldoet wederom niet aan voorschriften tbv deugd.fin.beheer 

14- 2011-2 22-11-2011 7 Toelichting op wijzigingen is zeer summier + inconsequent Motief verhoging/verlaging uitgaven niet duidelijk 

15- 2012-1 09-09-2011 1 Lage realiteitsgehalte; belangrijke wettelijke overtredingen Regering leeft wetgeving niet na → slechte voorbeeldfunctie 

16- 2012-2 09-11-2012 6,5 Realiteitsgeh. laag: econ. groei -1,7% ipv voorziene +8,2%! Financieringstekort hoger → 8,35% ipv 4,5% → pas beleid aan 

17- 2013-1 12-03-2013 8 Lage realiteitsgeh.; toelichting voor grote verschillen afw. Onvold. aandacht voor SVB→in gevarenzone; hoog fin.tekort 

18- 2013-2 12-11-2013 7 Idem + grote verschillen tussen 1e en suppl. begroting Veel hoger tekort heeft gevolg voor begroting 2014: extra bez. 

19- 2014-1 09-05-2014 10 Staatsrechtelijke bezwaren-onvolwaardig-budgetrecht neg. In comb. met Landenrapport IMF’13 basis voor KB Fin.onderz. 

20- 2014-2 02-10-2014 5 Voor het eerst zijn adviezen van RvA (+CFT!!) verwerkt! Positief advies was nodig i.v.m. KB Fin. onderzoek (Real. Begr.) 

21- 2015-1 26-01-2015 6 Weinig toelichtingen en cijfermatige onderbouwingen Realisme onbekend; onvold. daadkracht → toename kosten 

22- 2015-2 20-11-2015 7 Bal.Budget-Akkoord systematiek wederom doorbroken Uitgavenkader Afl. 1.35 miljard substantieel overschreden 

23- 2016-1 12-10-2015 2 Twijfel aan realiteitsgehalte: te hoge schatting inkomsten  Twijfel aan haalbaarheid van tekortnorm; aanv. maatr. nodig 

24- 2016-2 17-11-2016 6 Niet realistisch: econ. krimp van -1,3% i.p.v groei van 3,8% Belastingink. lager dan begroot; dekking uitg. door incid. opbr. 

25- 2017-1 01-08-2016 OK Realiteitsgehalte laag; econ.groei te hoog ingeschat Verwachte inkomsten te hoog, uitgaven te laag ingeschat 
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Contactpersoon

Doorkšesnummerís)
E-mail
Daium

Ons kenmerk

Postbus 1163 Oranjestad, Aruba Havenstraat 2
Oranjestad

Aan de Voorzitter van de Staten van Amba Amba

Mevrouw drs M.G. Ras Tel +297 521 4100
LG. Smith Blvd 72 Fax +297 521 4190
Oranjestad om .arubaßsetarnetaw

Procureur-Generaal
mr. N. Iörg
33
advocaat-gene1'aal@omamba.aw
ls imi 2008
577/ 2008

Onderwerp Parlementair onderzoek naar openbare aanbestedingen

Ecellentie,

Bij brief van 17 april j.1. heb ik mij tot u gewend met het verzoek tot het
entameren van een parlementair onderzoek naar de praktijk van
aanbestedingen.
Tot op heden heb ik van u niets vemomen. Zelfs is me onbekend of mijn brief
wel door u is ontvangen.
Kunt u mij op de hoogte stellen van de stand van zaken?
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Postbus 1 1 83 Oranjes|d, Afuba
Aan de Voorzitter van de Staten van Aruba
mw. drs. M.G. W'yatt-Ras
E.G. Smith Boulevard 72
Oranjestad
Alhler
Havenstraat 2
Omnjestad
Aœba
Tel +297 521 4100
Fax +297 521 4190
om.aœba@setarnetaw
Onderdeel
Contaoeaoon
Doorkiesnummeës)
E-mail
Oatum
Proc|e|-Generaal
mr. X.F. Pietersz
131/132
Procmem-Generaa|d|mamba.aw
10 jttli 2008
1105/2008
5/085/07-08
uw brief van 4 juli jl.
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagetn)
Ondefwem
Zeer geachte mevrouw de Voorzitter,
Uw bovengenoemde brief is een mededeling dat de brieven van 17 april 2008
met kenmerk 577/2008 en de rappelbhef van 18 juni 2008 met kenmerk
577/2008 van mijn voorganger, mr. N. Jörg, gewezen wnd. Procmeur-Genemi,
in behandel|g zijn.
lk heb van uw mededeling kennis genomen. Ik hecht er echter aan u mede te
delen dat-geheel los van de |houdeljke kant van de brief van 17 aptil 2008 -
staatsrechte|jk bezien de Staten het prerogatief hebben om geblnaik te maken
van de wettelijk geregelde bevoeg|eid én ver|-oorde|j|eid een
p|lementire enquete te houden. In het licht wan de leer van de scheiding der
machten (de trias politica) als beginsel van een democradsche rechtstaat, heeft
het geen pas dat zijdens het Openbaar Ministerie enige stllring gegeven wordt
aan de Staten met betrekking tot een mogelijke uitoefe|ng van genoemde
bevoegdheid. Ik acht het dan ook rkiet nodig dat u mij op de hoogte dient te
houden van de door de Staten te nemen maatregelen in deze, zoals de brief
van rnijn voorganger dat verzoek't.
Met gevo ens wan hoogacht|g,
...- --.. .. <:
Mr F. Pletersz '
. Procureur-Generai
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