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Voorwoord 

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

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

economische prestaties. Pogingen om de financiële situatie te verbeteren leidden voornamelijk tot 

belasting- en premieverhogingen die slechts kortdurende effecten hadden. Blijkbaar waren er krachten 

aan het werk die de Arubaanse openbare financiën structureel negatief beïnvloed(d)en. 

Een analyse van bestaande rapporten van officiële Arubaanse adviserende en controlerende organen 

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

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

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

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

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

dat in concreto betekent voor de samenleving.  

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

ambtenarenapparaat. Dit had de nodige negatieve gevolgen zoals uit de hand gelopen personeelskosten 

en een lage arbeidsproductiviteit. Politieke patronage heeft ook altijd een grote rol gespeeld bij de 

uitgifte van terreinen en het verlenen van vergunningen en projecten.  

Op de tweede plaats was het financiële beheer gedurende 30 jaar lang steeds erbarmelijk en chaotisch. 

Op één na kon op geen enkele jaarrekening tot nu toe een accountantscontrole worden toegepast. Geen 

enkele jaarrekening heeft dan ook ooit een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen.  Het 

Parlement heeft daardoor nooit uitvoering kunnen geven aan een van haar belangrijkste controletaken. 

Typerend is wel dat het Parlement daar (praktisch) nooit haar onvrede over heeft uitgesproken. 

Tenslotte is de veelheid aan dubieuze projecten gedurende elke kabinetsperiode een bron (geweest) van 

zorg in de gemeenschap. Dit bracht de nodige twijfels aan de integriteit van bestuurders met zich mee. 

Het ging daarbij echter niet alleen om het omzeilen en overtreden van allerlei bepalingen van onder 

meer de Comptabiliteitsverordening, maar ook om de vele mislukkingen van projecten die de Arubaanse 

gemeenschap enorm veel geld hebben gekost. 

Al met al hebben alleen al deze drie elementen van ondeugdelijk bestuur de Arubaanse gemeenschap 

gigantisch veel geld gekost. Daarbij gaat het niet om enkele of zelfs honderden miljoenen, maar om 

miljarden florin gedurende 30 jaar Status Aparte. Deze schadepost kan echter niet op het conto worden 

geschreven van een enkele partij. Elke partij die ooit vanaf 1986 een bestuurdersrol heeft gespeeld, 

heeft wel in min of meerdere mate een of meerdere van deze elementen toegepast en daarmee een 

bijdrage geleverd aan de verslechtering van de financiële situatie. Wil Aruba naar gezonde 

overheidsfinanciën, dan kan dat alleen wanneer besturen op de traditionele wijze onmogelijk wordt 

gemaakt en er eindelijk voor wordt gekozen om te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. 

Dit rapport is het eerste in een serie dat duidelijk beoogt te maken op welke wijze uitvoering is gegeven 

aan onderdelen van de genoemde elementen. Voor alle duidelijkheid zij gesteld dat de rapporten 

hoofdzakelijk inventarisaties zijn van hetgeen in de afgelopen 30 jaar door betrokken nationale en 

internationale organisaties over het specifieke thema naar voren is gebracht. Daarbij is niet getracht een 

verklaring te geven voor bijvoorbeeld de discrepantie in gegevens aangezien de verschillende 

organisaties zelf steeds aangeven dat er geen uniformiteit bestaat in de cijfers van overheidsinstanties. 

Als eerste is gekozen voor het Personeelsbeleid als onderdeel van de politieke patronage wegens de 

enorme kosten voor de gemeenschap en het effect daarvan voor de ontwikkeling van Aruba. Vervolgens 

komt het Financieel Beheer aan bod waarbij duidelijk wordt dat gedurende 30 jaar op systematische 

wijze inzicht in, controle op en verbetering van het financieel overheidsbeleid werden gedwarsboomd. 

Het derde (Transparantie) en vierde (Parlementair functioneren) thema illustreren hoe deze belangrijke 

democratische controlemogelijkheden werden/worden toegepast om de rechtsstaat te ondermijnen ten 

behoeve van persoonlijk en/of partijgewin. In het vijfde rapport (Sociaaleconomisch Beleid) wordt 

duidelijk dat de gevolgde economische strategie geen duidelijke sociale voordelen opleverde voor de 

gemeenschap. Tenslotte geeft het zesde en laatste rapport (Integriteit) een overzicht van (en voor zover 

mogelijk, de modus operandi die werd toegepast bij het realiseren van) dubieuze projecten. 

Hoewel ter zake doende recente informatie nauwelijks publiekelijk beschikbaar is, hopen wij dat onze 

thematische rapporten leiden tot meer inzicht voor een kritischer gemeenschap die daarop hogere eisen 

stelt aan de kwaliteit van het Arubaanse bestuur. 

Armand Hessels, voorzitter Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba 
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Samenvatting 

Het ambtenarenapparaat is altijd een punt van zorg geweest. De omvang, lage arbeidsproductiviteit en 

de ernstige financieel-economische gevolgen maken momenteel een herziening van het ‘traditionele’ 

personeelsbeleid noodzakelijk. 

Het personeelsbeleid wordt voor een belangrijk deel bepaald door politieke patronage. De erkenning 

hiervan door de overheid tijdens het Koninkrijkssymposium in 1995 leidde tot de hoop op verbetering. 

Deze hoop werd al gauw de bodem ingeslagen door de overheidspraktijk: een rationeel personeelsbeleid 

bracht te grote electorale risico’s met zich mee. 

Achtereenvolgens schetsen de SER, CAD, de Comision Financiero, de National Comission on Public 

Finance (NCPF), het IMF, de CBA, de C(A)FT en de Hoge Colleges van Staat -Raad van Advies en ARA- 

vanuit hun eigen optiek een beeld van het personeelsprobleem. De verschillende analyses maken 

duidelijk dat de overheid decennialang indringend gewezen is op de ernstige financieel-economische 

gevolgen van haar personeelsbeleid. Dit maakte echter weinig indruk. Dit gold in dezelfde mate voor de 

vaststelling dat op grote schaal de hand werd gelicht met wettelijke bepalingen aangaande 

personeelsbenoemingen. Zelfs een grote internationale instantie als het IMF maakt zich inmiddels geen 

enkele illusie over de realisatie van haar adviezen voor verbetering: “Elections scheduled for 2017 pose 

an additional risk to achieving these targets”1. 

Vooral de SER maakt duidelijk hoe schadelijk het personeels- (en financieel)beleid  van de overheid is: de 

politieke patronage in de potentieel winstgevende overheidsbedrijven in de jaren ’90 van de vorige eeuw 

leverde dusdanige maatschappelijke schade op dat onmiddellijke verzelfstandiging dringend geboden 

was. Nadat de belangrijkste bedrijven verzelfstandigd waren zette de overheid haar traditionele 

personeelsbeleid zonder enige terughoudendheid voort in de overblijvende overheidsdiensten. 

Vanzelfsprekend had dit ernstige gevolgen voor de omvang en kosten van het ambtenarenapparaat. 

Dit wordt duidelijk uit het verloop van het overheidspersoneel vanaf 1988 tot en met 2015 (Bijlage 1). 

Opvallend is (voor zover er analyses beschikbaar zijn!) dat jaarlijks grote begrotingsoverschrijdingen 

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

vele jaren terugwerkende kracht. Dit had niet alleen belangrijke negatieve financiële gevolgen voor het 

land, maar ook voor het pensioenfonds.  

Dit leidt vanzelfsprekend tot de vraag in welke mate er inmiddels sprake is van overtollig personeel. 

Eerste schattingen van de hoeveelheid overtollig personeel geven aan dat Aruba de Status Aparte is 

ingegaan met 25% teveel aan personeel. Een recente vergelijking tussen Aruba en Curaçao laat zien dat 

er in Curaçao 1 ambtenaar  33,5 inwoners ‘bedient’ terwijl deze verhouding in Aruba 1:18,5 bedraagt. 

Een gelijke verhouding als in Curaçao zou betekenen dat 2.500 ambtenaren (43%) in Aruba overtollig 

zijn. Dit betekent aan niet-noodzakelijke uitgaven een jaarlijks bedrag van omstreeks Afl. 250 miljoen, 

oftewel Afl. 1,25 miljard in amper 5 jaar aan niet-noodzakelijke personeelskosten. Maar…ook de 

indirecte kosten van het gevoerde personeelsbeleid zijn aanzienlijk terwijl de bevolking zelf eveneens de 

gevolgen draagt door een verminderde welvaart, koopkracht en dienstverlening door de overheid.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Al met al is de toegepaste vriendjespolitiek in het personeelsbeleid dusdanig schadelijk voor Aruba 

gebleken dat op korte termijn een rationeel personeelsbeleid dringend noodzakelijk is. Dat is een 

politieke keuze. Die is echter niet vrijblijvend. Behalve om financieel-economische overwegingen maakt 

de inbreuk op het eerste artikel van de Staatsregeling verder uitstel inacceptabel. 

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

personeelsbeleid te verbeteren. De gezamenlijke vakbonden hebben tijdens het Koninkrijkssymposium 

het veelzeggende voorstel gedaan om de benoeming van personeel uit handen van de overheid te halen. 

Allereerst moet echter vaststaan welke de kerntaken van de overheid zijn. Het uiteindelijk resultaat zal 

ongetwijfeld in het voordeel zijn van de Arubaanse samenleving en daar gaat het uiteindelijk om.  

                                                           
1 IMF: Country Report No 15/116, Mei 2015, p. 8 
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NAAR EEN RATIONEEL PERSONEELSBELEID VAN DE ARUBAANSE OVERHEID 

 

INLEIDING 

Reeds vanaf de aanvang van de Status Aparte in 1986 vormde het ambtenarenapparaat in Aruba een 

punt van zorg. Deze zorg is in de loop der jaren slechts toegenomen. Daarbij gaat het niet alleen om de 

omvang van het personeelsbestand van de overheid, de lage arbeidsproductiviteit en daarmee het 

negatieve imago, maar vooral om de financieel-economische gevolgen die dit met zich meebrengt. Het 

beslag hiervan op de totale begroting van Aruba is inmiddels dermate hoog dat een herziening van het 

‘traditionele’ personeelsbeleid op korte termijn dringend noodzakelijk is.  

Achtereenvolgens wordt een beeld geschetst van het personeelsprobleem zoals dat onder meer door de 

politiek zelf is onderkend alsmede door de verschillende advies- en controleorganen als de Sociaal 

Economische Raad (SER), de Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) de Raad van Advies (RvA), de Comision 

Financiero, de National Commission on Public Finance (NCPF), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), 

de Centrale Bank van Aruba (CBA) en het C(A)FT. Tevens wordt aandacht geschonken aan de financieel-

economische gevolgen van het gevoerde personeelsbeleid. Tenslotte komen voorstellen aan de orde van 

Rapport Calidad, Protocol 2000, de NCPF en de gezamenlijke vakbonden in 1995 voor een rationeel 

personeelsbeleid door de Arubaanse overheid. 

 

1- HET PERSONEELSPROBLEEM ALS ONDERDEEL VAN POLITIEKE PATRONAGE  

Op 26, 27 en 28 april 1995 vond in Aruba het Koninkrijkssymposium plaats met als centrale thema: 
‘Deugdelijkheid van bestuur in kleine landen’. Vanuit de wens de waarborgen te scheppen voor 
deugdelijk bestuur onder alle omstandigheden, organiseerde de regering van Aruba in het kader van het 
40-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, op initiatief van de 
Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland, mr. A.G. Croes, dit symposium. Het onderwerp 
‘Deugdelijkheid van bestuur in kleine landen’ geeft aan dat het erom gaat die elementen en 
instrumenten te identificeren die kunnen bijdragen tot optimalisering van het bestuur. Aan het eind van  
zijn toespraak sprak de toenmalige premier van Aruba dan ook de wens uit “dat het op gang gebrachte 
proces voor onze landen zal uitmonden in fundamentele wijzigingen en kwaliteitsverbetering op 
bestuurlijk niveau, waarbij de deugdelijkheid van onze besturen binnen onze kleinschalige samenleving 
beter gewaarborgd zal zijn”2. 
 
De voormalige premier van de Nederlandse Antillen, wijlen mr. M. A. Pourier gaf bij de symbolische 
opening van het Koninkrijkssymposium op 15 december 1994 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een scherpe typering van het politieke patronage-
systeem dat in de kleinschalige samenlevingen in het tropisch deel van het Koninkrijk kon floreren: 
 
“Het politieke patronagesysteem dat tot voor kort voorgoed in onze politieke cultuur leek vastgeroest, is 
een ruilhandel waarbij politici de kiezer materiële voordelen biedt in ruil voor politieke macht. Dit systeem 
werd mede gevoed door de grote sociale ongelijkheid, die de mensen het gevoel gaf dat ze alleen door 
politieke patronage vooruit konden komen in het leven. Het patronagesysteem heeft ongetwijfeld een 
zeer slechte invloed gehad op de kwaliteit van het bestuur op onze eilanden en in zekere zin zelfs op de 
mentaliteit van onze mensen, die immers het verband niet meer zagen tussen eigen inzet en persoonlijke 
vooruitgang. Politieke benoemingen van ondeskundige vrienden tot in leidinggevende functies toe 
ondermijnde de kwaliteit van het bestuursapparaat. De kiezer kreeg op zijn beurt meer belangstelling 
voor politieke beloftes dan voor zakelijke beleidsvoornemens van de partijen. 
 
Hierdoor kwamen weer juist die mensen aan de macht die zich graag met dergelijke praktijken inlieten en 
verder in veel gevallen onbekwaam of ongeschikt bleken voor een bestuurlijke taak. De vicieuze cirkel was 
dus rond. Het kwalijke aspect van deze situatie leek in de jaren '70 en '80 irrelevant, aangezien de off-
shore voor grote inkomsten zorgde en ook de ontwikkelingshulp uit Nederland royaal was. Het 
toenmalige Nederlandse streven om de eilanden onafhankelijk te maken had in die tijd meer 
belangstelling van Nederland dan de kwaliteit van het bestuur op onze eilanden. Al met al werd de 
grootschalige verspilling van publieke middelen om de patronage te kunnen financieren, gecompenseerd 
door bovengenoemde geldstroom. Pas toen de welvaart uitbleef en de bevolking de gevolgen van het 
patronagesysteem in de eigen beurs voelde, drong langzaam het besef door dat men op de verkeerde 
weg was”3. 
 

                                                           
2 ‘Deugdelijkheid van bestuur in kleine landen’, Koninkrijkssymposium april 1995 Aruba, p. 20 
3 Idem, p. 9-10 
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Ook toenmalig premier van Aruba, mr. J. H. A. Eman, gaf tijdens dezelfde gelegenheid een schets van de 
problematiek: “Microstaten overal ter wereld worstelen jarenlang met het dilemma hoe het hoofd 
geboden kan worden aan een realiteit waarin persoonlijke relaties, sociale controle en het steunen van 
een bepaalde politieke partij vaak de doelmatigheid, efficiency en rechtszekerheid van het 
bestuursoptreden kunnen ondermijnen. Met aanwijzing van deze realiteit die aantoont hoe ver van 
elkaar verwijderd staatsrechtelijke theorieën en de dagelijkse politieke praktijk kunnen zijn, wordt 
geenszins getracht de realiteit goed te praten, maar richting te geven voor het zoeken naar een 
benadering die hetzelfde doel nastreeft en meer aansluit bij de sociale, politieke en culturele realiteit van 
onze gemeenschappen en een grotere kans van slagen heeft”4. 
 
In zijn voorwoord tijdens het Koninkrijkssymposium zelf stelde hij het probleem nog scherper: “Het 
brengen van veranderingen in dit traditioneel en cultureel gegroeide politiek-maatschappelijk stelsel is 
niet alleen moeilijk, maar leidt meestal ook tot politieke zelfmoord. Verandering en 
vernieuwingsbewegingen kunnen op hun aanhang steunen tot op het moment dat zij daadwerkelijk een 
begin van uitvoering zien. ‘Good government’ blijkt in onze kleinschalige samenleving dan ook inderdaad 
te vaak ‘bad politics’ te zijn. Het overtuigen van individuen om een deel van wat zij als hun eigen recht 
beschouwen op te geven teneinde de ruimte te creëren voor de bestuurder om onafhankelijker van de 
persoonlijke belangen van haar achterban zijn beleid te laten vaststellen en uitvoeren zal slechts 
geleidelijk aan met een mentaliteitsverandering kunnen geschieden5.  
 
Als bijkomstig probleem stelt hij: “De wetgevende macht en de rechterlijke macht spelen een bijzondere 
rol in de controle en toezicht, die mede deugdelijkheid van bestuur dienen te garanderen. De verzwakking 
van de controlerende macht van het parlement is een internationaal fenomeen. De politieke discipline 
van de coalitie versus oppositie heeft ook in ons parlement een inbreuk gemaakt op de werkelijke 
scheiding van machten en derhalve op de effectiviteit van de parlementaire controle”6.  
 
Uiteindelijk geeft hij onder meer als suggestie voor een aanpak van het probleem: “Slechts als men zich 
vanuit de samenleving realiseert wat de waarde is van de abstracte normen van deugdelijk bestuur voor 
een rechtsstaat, zal de samenleving zelf ook als beste erop toezien dat haar deze rechten niet worden 
ontnomen en dat zij zich verzet tegen pogingen om inbreuk hierop te plegen. De basiskennis en 
overtuiging van wat een behoorlijk bestuur betaamt, kan niet beperkt blijven tot een groep kenners van 
het handboek van Konijnenbelt”7. 
 
De erkenning door ‘de politiek’ van politieke patronage waaronder ‘het personeelsprobleem’ vormt de 
basis voor welke verbetering dan ook op dit gebied. Het waren echter niet alleen politici die zich bewust 
waren van deze problematiek. Ook de sociale partners maakten zich ernstig zorgen en wezen jarenlang 
op de negatieve gevolgen van het politieke patronagesysteem voor Aruba. Zij riepen er dan ook 
regelmatig en zelfs in sterke bewoordingen toe op om een einde te maken aan personeelsbeleid op basis 
van politieke patronage. 
 

 

2- EEN GLOBALE SCHETS VAN HET PERSONEELSPROBLEEM VOLGENS DE SER  

 

De Sociaal-economische 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. 

 

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

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

saneren. Essentiële voorwaarde voor een succesvolle sanering is de eliminatie van politieke patronage”8. 

De SER spreekt daarnaast haar bezorgdheid uit over de “drastische verslechtering van de 

arbeidsproductiviteit in de publieke sector, waardoor thans sprake is van een zorgwekkende situatie”9.  

 

De zorg van de SER wordt voornamelijk gevoed door de constatering dat “ondanks de gestage stijging 

van de overheidsinkomsten sedert de Status Aparte, de overheidsfinanciën tot 1993 steeds tekorten 

hebben getoond. Hoewel in 1993 en 1994 een bescheiden surplus is gerealiseerd, valt er sedert 1995 

                                                           
4 Idem, p. 13 
5 Idem, p. 19 
6 Idem, p. 13 
7 Idem, p. 13 
8 Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een knelpuntenanalyse. Maart 1998, p.2 
9 Idem, p.4 
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een stijgend tekort te signaleren. De stijging van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door 

toename van de personeelskosten. Deze zijn deels toe te schrijven aan de partiële compensatie van het 

cumulatieve koopkrachtverlies bij de ambtenaren en deels aan toename van het ambtenarenbestand”10. 

 

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

opeenvolgende regeringen heeft er toe geleid dat het ambtenarenbestand niet alleen te groot is, doch 

ook dat veel ambtenaren in te hoge loonschalen zitten. Daarnaast is sprake van een groot aantal 

consultants die feitelijk als ambtenaar werken, echter met een veel hogere beloning”11. 

 

Een bijkomend probleem is dat er zelfs bij de controlerende instanties geen goed beeld is van het 

personeelsbestand terwijl geconstateerd werd dat bestuurders bij personeelsbenoemingen op allerlei 

manieren de hand licht(t)en met wettelijke vereisten. 

 

 

3- DE KWALITEIT VAN HET  PERSONEELSBELEID VOLGENS DE CAD EN DE ARA  

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 rapport12. 

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 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 CAD13. 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. 

In haar eerste rapport na de ingang van de Status Aparte constateert de ARA, mede naar aanleiding van 

de informatie haar aangereikt door de Centrale Accountantsdienst (CAD) dat “veel personele gegevens in 

de vorm van personeelskaarten en dossiers ontbraken, c.q. onvolledig waren. De interne controle bij de 

Directie Personeel en Organisatie (DPO) vertoonde leemtes”14. In het daaropvolgend rapport gaat de 

ARA dieper op de problematiek in. Zij haalt daarbij de bevindingen van de CAD aan (CAD rapport A-909 

dd. 29 augustus 1990): 

                                                           
10 Idem, p.11 
11 Idem, p.14 
12 www.gobierno.aw/bestuur-organisatie/centrale-accountantsdienst-cad_41031/ 
13 Uit: Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba, spec. Art. 24 
14 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het 
dienstjaar 1987, p. 19 
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- De registratie en verwerking van de personele gegevens (op personeelskaarten door DPO) vertonen 

ernstige tekortkomingen. Ruim 1/3 van alle personeelskaarten ontbreekt en van de aanwezige kaarten 

is circa 1/3 deel niet bijgewerkt. 

- Er vindt geen of onvoldoende afstemming plaats tussen de gegevens van DPO en overige diensten. 

- Bij de verwerking van de salarissen wordt geen gebruik gemaakt van een standenregister. Het gebruik 

van een standenregister is een essentieel controlemiddel voor de controle op de juistheid en 

volledigheid van de verwerkte salarisgegevens. 

- Iedere medewerker van de afdeling salarisadministratie heeft steeds dezelfde afdelingen onder 

zijn/haar hoede, waardoor de interne controle in gevaar komt. 

 

 De CAD doet dan ook een aantal aanbevelingen ter verbetering van de situatie. Deze werden echter 

geen van alle opgevolgd15. Ofschoon lonen en salarissen van het overheidspersoneel een zware belasting 

vormden voor het Land Aruba, werden ook in daaropvolgende jaren geen verbeteringen aangebracht.  

 

Dat er meer dan 10 jaar later niets noemenswaardigs is veranderd blijkt uit het deelonderzoek zoals 

weergegeven in het ‘Onderzoek naar de Jaarrekeningen van het Land 2001 – 2004’. De ARA schrijft o.m.: 

“De belangrijkste bevindingen zijn als volgt:  

 Nagenoeg alle benoemingen in de onderzochte periode (maar uit eigen wetenschap weet de 

Rekenkamer dat dit geldt voor nagenoeg alle benoemingen bij de overheid) werden pas achteraf 

geformaliseerd, waardoor alle betalingen inzake deze benoemingen tot het moment van formalisering 

als onrechtmatig kunnen worden bestempeld. Bovendien bevatten niet alle landsbesluiten alle 

gegevens, zoals voorgeschreven door de wet.  

 Wegens het uitblijven van de herziening van de sterk verouderde Bezoldigingsregeling Aruba 1986 

(BRA) werden wijzigingen in rangenstelsels en bezoldigingen voor bepaalde diensten opgesteld, 

voorgelegd aan de ministerraad en na goedkeuring hiervan uitgevoerd, vooruitlopend op de 

formalisering van de wijziging. Het gevolg hiervan is dat overheidspersoneel op basis van 

conceptrangenstelsels en de daaraan gekoppelde bezoldigingen werd ingeschaald in afwijking van de 

geldende BRA.   

 Toelagen werden toegekend zonder wettelijke grondslag (zoals huishuur/internettoelage) of onder 

verruiming van het toepassingsgebied van de wettelijke bepaling, zoals het geval is bij artikel 25 van de 

Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA). Dit artikel, bedoeld om bijzondere prestaties van 

ambtenaren te belonen, is in de loop der jaren van toepassing verklaard op arbeidscontractanten en 

diende ook als grondslag bij het toekennen van persoonlijke toelagen aan ambtenaren, in afwachting 

van de herziening van de BRA, of bij het overbruggen van inkomensachteruitgang van voormalige 

arbeidscontractanten bij benoeming tot ambtenaar.  

 Ook kwam het voor dat personeel in dienst werd genomen op basis van een arbeidsovereenkomst als 

hij/zij een verklaring van goed zedelijk gedrag niet kon overleggen of was veroordeeld door de rechter.  

 Beleidsadviezen in het kader van het besluitvormingsproces over het in dienst nemen van 

overheidspersoneel bleven achterwege, met name bij arbeidscontractanten, of werden aangeboden 

nadat de beslissing was genomen. Bovendien zijn de verstrekte beleidsadviezen veelal niet compleet. Zo 

kwam het voor dat vereiste documenten (diploma’s, verklaring van goed zedelijk gedrag) pas ná de 

indiensttreding werden ingeleverd, waardoor de ministerraad zich in een later stadium weer moest 

buigen over bijvoorbeeld de inschaling.  

 Taken (taakverdeling), doelstellingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de DPO en het BPO 

waren niet helder geformuleerd. Er was een gebrek aan communicatie tussen deze overheidsdiensten, 

waardoor het aan de coördinatie van de taakuitvoering ontbrak.  

 Over de kerntaken van de overheid is nog geen beslissing genomen, nadat het rapport hieromtrent aan 

de ministerraad is aangeboden in juli 2007. Er bestond geen goedgekeurd en actueel formatieplan voor 

het gehele overheidsapparaat en voor de meeste afzonderlijke diensten. De taak- en 

functiebeschrijvingen met de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle 

functies binnen de overheid zijn niet aanwezig.  

 Er was geen sprake van een eenduidig personeelsbeleid, uitmondende in schriftelijk vastgelegde 

beleidsrichtlijnen en procedureregels. Beslissingen werden vaak gebaseerd op eerdere soortgelijke 

gevallen en zijn dus ad hoc, want een landsbesluit/ministeriële beschikking van enig ander personeelslid 

is niet aan te merken als beleidsrichtlijn. Van een beleidsrichtlijn wordt verwacht dat deze eenduidig is 

uitgewerkt, bijvoorbeeld wat de regeling inhoudt, wie, waarvoor en wanneer in aanmerking kan 

komen, welke procedures daarbij gevolgd moeten worden en welke (financiële) gevolgen de regeling 

heeft voor het Land.  

                                                           
15 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het 
dienstjaar 1988, p. 21 
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 In de onderzochte jaren was het niet vereist dat vóór het in dienst nemen van personeel werd nagegaan 

of er in de begroting voldoende krediet hiervoor beschikbaar was, met begrotingsoverschrijdingen op 

personeelskosten als gevolg.   

 Niet alle personeelsdossiers waren aanwezig. De aanwezige dossiers waren niet altijd compleet. Zo 

ontbrak in verschillende dossiers het Personeelszaken (PZ)formulier en sporadisch ook de verklaring van 

goed zedelijk gedrag en (gewaarmerkte) diploma’s.  

 Het beleid op personeelsgebied is blijkens de memorie van toelichting bij de begrotingslands-

verordeningen voor de onderzochte jaren gericht op de structurele verlaging en beheersing van 

personeelsuitgaven door de jaarlijkse groei hiervan te beperken tot maximaal 2%. Deze doelstelling 

werd in 2001 gehaald, als gevolg van de daling van de bijdrage aan het APFA met AWG 13,5 miljoen, 

dit is een daling van 41% ten opzichte van 2000. De vorderingen die zijn gemaakt met de voorgenomen 

maatregelen ter bereiking van de structurele verlaging en beheersing van de personeelsuitgaven zijn 

als volgt:  

o Er is een afvloeiingsregeling tot stand gekomen in 1996.   

o Voor overheidspersoneel dat ná 1 mei 2005 in dienst is getreden geldt een pensioenregeling, 

gebaseerd op het gemiddelde inkomen gedurende de diensttijd in plaats van de laatste twee 

dienstjaren.   

o Het rapport inzake kerntakenanalyse is verschenen in juli 2007. Een besluit hieromtrent is 

uitgebleven. Uit het verloop van de personeelskosten over de dienstjaren 2000-2004 en de jaarlijkse 

groei blijkt dat de getroffen maatregelen nog niet hebben geleid tot verlaging noch beheersing van 

de personeelskosten. Op hoofdkostensoortniveau 4100 wordt de jaarlijkse groei van maximaal 2% 

alleen in 2002 gehaald. Op de som van hoofdkostensoorten 4100 en 4200 is, zoals hiervoor reeds 

naar voren is gekomen, alleen in 2001 een groei van minder dan 2% gehaald”16.    

 

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

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

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

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

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

meer gedetailleerd cijfermatig overzicht volgt onder 9- Het personeelsprobleem in beeld, A. Het verloop 

van het overheidspersoneel vanaf 1-1-1986 tot en met 31-12-2015 (p. 15).  

Hoewel het personeelsbestand door alle instanties wordt aangemerkt als het grootste probleem van 

Aruba, zet de ARA  haar gedetailleerde weergave van de groei van het personeelsbestand vanaf eind 

1988 niet voort na het jaar 2004. Ondanks het ruimhartig personeelsbeleid van de overheid en jaarlijkse 

waarschuwingen en verzoeken, bleef de ARA zelf verstoken van voldoende gekwalificeerd personeel en 

kon zij direct vanaf het begin van de Status Aparte niet voldoen aan haar wettelijke verplichting voor wat 

betreft een gedegen controle van het financiële doen en laten (w.o. analyses van het personeelsbeleid) 

van de overheid. Hierdoor ontbreekt alle transparantie in het gevoerde personeelsbeleid. Indicaties voor 

de ongebreidelde groei van het personeelsbestand en de daarmee samengaande hoge personeelskosten 

door de jaren heen zijn echter te verkrijgen via de analyses van andere financieel-economische instanties 

en de begrotingsanalyses door de Raad van Advies (RvA) en de C(A)FT.  

 

4- DE ‘COMISION FINANCIERO’ EN DE NCPF OVER HET PERSONEELSPROBLEEM 
 

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”17.   

 

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 

                                                           
16 Rapport inzake het onderzoek naar de Jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het Land Aruba over de 
dienstjaren 2001-2004, p. 32-33-34 
17 Comision Financiero, Formacion 2001-2005, d.d. 24 oktober 2001, p.1 
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(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”18. 

 

Alvorens deze opdracht uit te voeren stelde de nieuwe (MEP-)regering in 2001 de Comision Financiero in 

om een analyse van de financiële situatie te maken en met adviezen te komen om het 

financieringstekort duurzaam te elimineren. 

 

Ten aanzien van de personeelskosten windt de Comision Financiero er geen doekjes om. Gezien het 

grote aandeel hiervan in de totale uitgaven is zij van mening dat het accent bij de versobering hierop 

moet komen te liggen. De jaren daarvoor waren grote hoeveelheden werknemers in dienst genomen. 

Om de enorme hoeveelheden benoemingen enigszins georganiseerd te plaatsen werd het 

overheidsapparaat flink uitgebreid met departementen c.q. diensten c.q. staats n.v.’s. De Comision 

Financiero merkt daarover het volgende op: “In de afgelopen jaren zijn door de regering diverse diensten 

opgericht waarbij het onduidelijk is wat voor taken deze diensten moeten uitvoeren. Deze diensten 

werden veelal gebruikt om een groot aantal personen in dienst te nemen. Aanbevolen wordt het 

bestaansrecht van deze diensten te evalueren”19. De SER is het hier volledig mee eens: “…in door de 

regering openbaar gemaakte documenten zijn (een aantal van) deze diensten erg kostbaar gebleken. 

Opheffing van deze diensten zonder bestaansrecht zal derhalve een wezenlijke bijdrage leveren aan het 

saneringsproces van de overheidssector”20. 

 

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 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”21. 
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”22.  
 
Net als de ARA onderkent ook de NCPF de beperkingen voor een goede analyse wegens inconsistente 
data t.a.v. de hoeveelheid personeel. De cijfers zijn dan ook aangepast op basis van een meer beperkter 
concept van het ambtenarenbestand (te weten, zonder de later geprivatiseerde bedrijven). De NCPF 

                                                           
18 Idem, p. 4 en 5 
19 Idem, p.19 
20 SER: ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’, april 2002, p. 32. 
21 Report of the National Commission on public finance, februari 2007, p. 3 
22 Idem, p. 5 

De situatie was dusdanig ernstig dat de Aruba Trade & Industry Association (ATIA) op 5 juni 2001 in 

een open brief aan de Staten verzocht om een parlementaire enquête in te stellen naar het 

personeelsbeleid van de (AVP-)regering gedurende de afgelopen jaren (uit: EEN KWESTIE VAN 

MENTALITEIT, Bestuur en integriteit op Aruba, 17 juni 2002, p. 7, vergrootte versie) 

. 
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constateert een groei van het overheidspersoneel van 2.778 in 1986, naar 3.714 in 2000 tot 4.401 in 
200523.  
 
Het eigenaardige is dat de NCPF in haar “Government Personnel statistics’ andere cijfers hanteert. Zij 

begint dat overzicht met de volgende opmerkingen: “Structural limitations have been identified 

pertaining to the consistencies of the data available of the government, including data regarding the 

number of personnel. The Commission, for the purposes of this Report, has compiled personnel statistics 

in order to be able to analyze the size of the government and its personnel. Statistics have been compiled 

on a best effort basis from the Directorate of Finance, the Central Bureau of Statistics (CBS), the 

Department of Personnel and Organization (DPO) as well as the Department of Education. The statistics 

displayed in this report might not match other data either in published reports or other forms, either 

because of differences in classifications or inconsistencies in sources”24. 

COLLECTIVE SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Legal entity Government of Aruba (Alg. Dienst) 4388 4332 4468 4723 4969 4963 

Subsidized entities* 1361 1424 1456 1495 1525 1613 

Total collective sector 5749 5756 5924 6218 6494 6576 

* provisional 

Source: Compiled by the Commission using sources of the Directorate of Finance, Department of Personnel and 
Organization, Central Bureau of Statistics and Department of Education 
  

 
De totale uitgave aan salarissen voor het gehele overheidspersoneel (6.576 in 2005) is met een 
gemiddeld percentage van 6,3% toegenomen van Afl. 374,9 miljoen in 2000 tot Afl. 505,2 miljoen in 
2005, oftewel een toename van in totaal 34,8%. Deze stijging is ondanks de personeelsstop in 2001! 
Indien de totale personeelskosten worden afgezet per hoofd van de bevolking, dan scoort Aruba in 
vergelijking met een zgn. ‘peer-group’ als hoogste, namelijk US$  2.760,- tegenover US$ 1.400,-. Bijna het 
dubbele! De NCPF beschouwt de personeelskosten, vergeleken met de ‘peer-group’ dan ook als relatief 
hoog. De indruk bestaat daarbij dat een groot deel van de personeelskosten wordt besteed aan het lager 
personeel25. 
 
De NCPF legt er de nadruk op dat de personeelskosten structureel moeten worden beperkt om de 
overheidsuitgaven in te dammen. Zij dringt er dan ook op aan om de kerntakenanalyse (KTA) zo spoedig 
mogelijk af te ronden omstreeks juli 2007*.  

 
In afwachting van de KTA beveelt de NCPF de overheid aan om de omvang van de publieke sector niet 
meer te doen toenemen. De groei van de personeelskosten mag niet meer bedragen dan 3% in plaats 
van het huidige jaarlijkse gemiddelde van 6,3%. Daartoe moeten o.m. de secundaire 
arbeidsvoorwaarden versoberd worden, de automatische groei van de personeelskosten ingeperkt en de 
operationele processen verbeterd. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk aangezien de eerder genomen 
maatregelen onvoldoende zijn gebleken om het begrotingstekort weg te werken26. 

 
Ofschoon de ambtenarensalarissen werden bevroren en er een personeelsstop was ingevoerd vanaf 2001, 
namen de personeelskosten toch toe. Behalve de groei van het personeelsbestand werd deze toename 
ook in de hand gewerkt door de periodieke verhogingen van de salarissen, aanpassingen en promoties 
alsmede door extra kosten als gevolg van het pensioensysteem en de AZV-premies27. 

 
In 2005 bedroegen de personeelskosten 76,8% van de totale overheidsuitgaven, exclusief de rente- en 
aflossingsverplichtingen. Dat is ruim 10%-punten meer dan de 66,1% in 2000. Deze toename vond plaats 
ondanks de toekenning van extra vrije (ATV-)dagen als compensatie vanaf 2000 in plaats van een 
salarisverhoging voor ambtenaren en gesubsidieerde instellingen. De hogere personeelskosten zijn 
hoofdzakelijk het gevolg van de secundaire arbeidsvoorwaarden, waaraan de overheid een zeer hoge 
bijdrage levert. Wil men er in slagen de overheidsuitgaven in te perken, dan moeten de 
personeelskosten structureel worden ingedamd vanwege haar hoge aandeel in de totale 
overheidsuitgaven. Dit zal in de KTA verder moeten worden uitgewerkt. Verder geeft de NCPF een aantal 

                                                           
23 Idem, p. 6 en 7 
24 Idem, p. 49 
25 Idem,  p. 6 en 7 
26 Idem, p. 7 
27 Idem, p. 16 en 17 

* Na afronding van de KTA door KPMG werd deze door de toenmalige MEP-regering in ontvangst 
genomen en vervolgens in een diepe lade weggelegd. Uitvoering van de adviezen bracht voor de 
betrokken regering te grote electorale risico’s met zich mee. Ook door daaropvolgende regeringen 
werd geen/nauwelijks gebruik gemaakt van het duur betaalde rapport. 
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adviezen om de automatische groei van de personeelskosten verder in te dammen28. Een aantal hiervan 
komt naar voren in 12- Naar een rationeel personeelsbeleid. 
 
Tot nu toe hebben met name analyses van het personeelsbeleid van de eerste 20 jaar van de Status 
Aparte de revue gepasseerd. Over de laatste 10 jaar zijn soortgelijke onderzoeksgegevens van de SER, 
CAD en de ARA niet (meer) publiekelijk beschikbaar. Toch kan een indruk worden verkregen van het 
personeelsbeleid van de overheid uit rapporten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de 
Centrale Bank van Aruba (CBA), alsmede van de Raad van Advies (RvA) en de Commissie (Aruba) 
Financieel Toezicht C(A)FT.  
 

5- HET PERSONEELSPROBLEEM VOLGENS HET IMF EN DE CBA 

 

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

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

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

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

imbalances already have adverse macroeconomic implications and a widening government financing 

requirement risks, compromising eventually the enviable financial and monetary stability of Aruba’29. 

Het IMF dringt dan ook aan op het terugdringen van de lopende uitgaven op korte termijn om 

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

een gerationaliseerd (i.e. van partijpolitiek gevrijwaard) personeelsbeleid30. 

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

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

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

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

the labor market. Moreover, salaries in the public administration are close to 40 percent higher than in 

the private sector. These trends, combined with a minimum wage which is about 37 percent of the 

average wage in the private sector, will generate wage pressures in the economy and may hurt Aruba's 

competitiveness in the medium run”31 

Twee jaar later constateert het IMF dat er nog steeds niets is gedaan met haar advies m.b.t. de omvang 

van het ambtenarenapparaat. Zij gaat daarbij verder dan de NCPF enige jaren daarvoor: “Rationalize the 

civil service. The share of personnel costs in total government expenditure is high compared to other 

islands in the region. Limiting growth in personnel costs to 3 percent per year over the medium term, as 

recommended by the National Committee on Public Finance (NCPF), does not appear to be feasible 

without a reduction in the size of the civil service as wages are likely to grow faster than average inflation 

over the medium term”32.  

Het zal geen verbazing wekken dat 6 jaar later de overheid nog steeds geen effectieve acties heeft 

ondernomen ten behoeve van een rationeler personeelsbeleid: “Although all categories of current 

spending grew, public sector wage related costs were the main driver of the rise”33. Daarom stelt het IMF 

ook dat de verlaging van de uitgaven met name plaats moet vinden door te snijden in de 

personeelskosten. Dit is te realiseren door een combinatie van een permanente reductie in het aantal 

ambtenaren en een herziening van het salarisbeleid in de overheidssector34. 

Het IMF blijkt over dezelfde volharding te beschikken als bijvoorbeeld de ARA door haar adviezen 2 jaar 

hierna nogmaals te herhalen: “On the expenditure side, given the large side of the wage bill, a key 

priority is to introduce measures to permanently reduce wage-related expenses. Efforts should focus on 

slowing wage drift due to automatic raises and promotions for time in grade, as well as modifying public 

sector worker’s benefits and allowances”35. De reden hiervoor is simpel: “Without additional measures 

and steadfast implementation, deficits would remain elevated and debt would continue ta trend upwards 

over the medium term”.  

                                                           
28 Idem, p. 17 en 18 
29 IMF, preliminary conclusions Aruba, june 2001 
30 Uit: SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005, Augustus 2001, p. 6 
31 IMF: Kingdom of the Netherlands-Aruba: 2005 Article IV Consultation; Concluding Statement of the Mission, 19 

januari 2005 

32 IMF: Kingdom of the Neth.-Aruba: 2007 Article IV Consultation Concluding Statement of the Mission, 4 dec. ‘07 

33 IMF: Country Report No 13/259, Aug. 2013, p. 13 
34 Idem, p. 16 
35 IMF: Country Report No 15/116, Mei 2015, p. 9 
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Het IMF maakt zich echter geen illusies dat de overheid ook dit keer haar adviezen niet in de praktijk zal 

brengen: “Elections scheduled for 2017 pose an additional risk to achieving these targets”36. 

 

In haar ‘State of the economy’ van 2012 geeft de CBA aan dat “De totale uitgaven op kasbasis in 2012 

30,9 % bedroegen van het GDP, hetgeen een stijging is vergeleken met de 28,9% in 2011. Dit komt neer 

op een toename van Afl. 87,5 miljoen (oftewel 6,6%). Dit is vooral toe te schrijven aan de verhoging van 

de personeelskosten met Afl. 45,3 miljoen37. 

Hoe ernstig het effect van de voortdurend stijgende personeelskosten wel niet zijn komt in de volgende 

‘State of the economy’ van 2013 duidelijk naar voren: “In het eerste kwartaal van 2013 bedroegen de 

totale uitgaven op kasbasis Afl. 318,9 miljoen (Q1 2012: Afl. 324,1 miljoen). Dit was vnl. toe te schrijven 

aan de verlaging van de overdracht aan de AZV van Afl. 18,8 miljoen, alsmede een verlaging van Afl. 16,8 

miljoen op de zgn. ‘Restpost’. Maar deze bezuinigingen werden gedeeltelijk teniet gedaan door een 

toename van de personeelskosten (+ Afl. 18,8 miljoen) en de renteverplichtingen (+ Afl. 9,2 miljoen). De 

overheid had hierdoor een begrotingstekort. De begrotingstekorten en de economische contractie 

droegen bij aan de groei van de nationale schuld. De overheidsschuld bereikte de Afl. 3 miljard aan het 

eind van het eerste kwartaal van 2013, vergeleken met Afl. 2,7 miljard één jaar eerder. Op de 

middellange termijn is deze hoogte van de schuld niet houdbaar naarmate de renteverplichtingen een 

belangrijker aandeel van de begroting opeisen. Dit vormt een groeiend risico voor toekomstige 

economische ontwikkelingen38. 

 

6- RECENTE OBSERVATIES VAN DE RAAD VAN ADVIES TEN AANZIEN VAN HET PERSONEELSBELEID 

Ingevolge artikel IV.1 van de Staatsregeling van Aruba wordt de Raad gehoord over de voorstellen van 
wet die door de regering aan de Staten van Aruba worden gedaan. Aangezien de Landsbegroting de 
vorm heeft van een wetsvoorstel wordt ook over voorstellen van begrotingen advies gevraagd aan de 
Raad van Advies. De Raad beoordeelt daarbij verschillende aspecten van de begroting. Zij beoordeelt 
daarbij onder meer de juridische kant (bijv. de rechtmatigheid) als de financieel-economische gevolgen 
van overheidsbeleid zoals die in de begroting naar voren komen.  
 
Wij beperken ons in dit kader tot hetgeen de Raad de laatste jaren ten aanzien van het personeelsbeleid 
naar voren brengt. Het gaat er hierbij o.m. om na te gaan of het personeelsbeleid van de overheid, zoals 
dat in de rapporten van de ARA beschreven staat, de laatste jaren noemenswaardig is veranderd. Uit de 
observaties van onder meer de Comishon Financiero, de NCPF, het IMF en de CBA is reeds komen vast te 
staan dat de jaarlijks groeiende omvang van het ambtenarenapparaat een voortdurende punt van zorg 
was. Het is nu interessant na te gaan of de overheid middels een leerproces er in geslaagd was haar 
inschatting voor de groei van het personeelsbestand tijdens 1 jaar middels de begroting beter vorm te 
geven. Helaas blijkt dit nog steeds niet het geval. De Raad schrijft daar over in haar advies m.b.t. de 
suppletoire begroting van (26 november) 2013:  
“De personeelskosten nemen bij het onderhavige ontwerp ten opzichte van de Landsbegroting 2013 met 

Afl. 18,8 miljoen oftewel 5,5% toe (Afl. 343,8 miljoen tegen Afl. 362,6 miljoen). De memorie van 

toelichting geeft als één van de redenen voor deze toename aan dat bij het opstellen van de ontwerp-

Landsbegroting 2013 onvoldoende rekening is gehouden met de verwerking van de opgebouwde 

werkvoorraad aan landsbesluiten waarin de rechtspositie van het personeel wordt geregeld. Deze 

verwerking wordt nu in de voorgestelde begrotingswijziging doorgevoerd. Hiernaast leest de Raad in de 

artikelsgewijze toelichting ook dat de personeelskosten door gratificaties, bevorderingen en aanname 

van personeel (met terugwerkende kracht) verhoogd dienen te worden. Dit laatste bevreemdt de Raad. 

De personeelskosten (en werkgeversbijdragen) zijn in de Landsbegroting 2013 geautoriseerd op basis 

van een personeelsstop: voor het dienstjaar 2013 zijn er geen vacatures geraamd. De Raad vraagt zich 

dus af waarom niet wordt toegelicht waarom dit nodig is en waarom wordt afgeweken van dit 

voorgenomen beleid. De Raad adviseert derhalve in de toelichting hierop in te gaan en ter 

verduidelijking en volledigheid een personeelsstaat (inclusief mutaties in het begrotingsjaar) toe te 

voegen aan de toelichting”. De Raad verbaast zich er in dit kader over “dat de Landsbegroting 2013 pas 

op 7 juni 2013 is vastgesteld en vraagt zich derhalve af hoe binnen een korte periode hierna een verschil 

in personeelskosten bij deze diensten van bijna Afl. 20 miljoen wordt geconstateerd”39. 

                                                           
36 Idem, p. 8 
37 CBA: The state of the economy, jan-dec. 2012, p. 6 
38 CBA: The state of the economy, jan-june 2013. p. 9 
39 RvA: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 7 juni 2013 tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34), p. 6 
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Het chronisch gebrek aan inzicht in de samenstelling van het overheidspersoneel komt goed tot uiting in 

de observatie van de RvA in juni 2014 dat zij “met instemming heeft kennisgenomen van het feit dat bij 

de onderhavige begroting (van 2014) voor het eerst een personeelsstaat van het Land is bijgevoegd”. 

Maar zij voegt er meteen aan toe dat daarbij “vooral in het oog springt de omvang van het 

personeelsbestand van de bureaus van de ministers, waarbij de Minister van Financiën het minste aantal 

personeelsleden opvoert (5) en de Minister van Algemene Zaken het hoogste aantal (137)”. Dit 

onderschrijft voor de RvA de noodzaak van formatieplannen voor de ministeries, die zijn gebaseerd op 

een deugdelijke kerntakenanalyse. Voor de RvA blijkt uit de personeelsstaat (tabel 1) dat de ministers 

niet tot nauwelijks op het personeelsbestand zullen bezuinigen40. 

Tabel 1: Personeel bureaus ministers 

MINISTERIE BEGIN 2014 EIND 2014 EIND 2015 

Bureau Min. Alg. Zaken, Wetensch., Innovatie, Duurz. Ontw 137 134 124 

Bureau Min. Ruimt. Ontw., Infrastructuur en Integratie 73 73 68 

Bureau Min. Toerisme, Transport, Primaire Sector, Cult. 27 27 26 

Bureau Min. Econ. Zaken, Communicatie, Energie & Milieu 38 38 36 

Bureau Min. Volksgezondheid, Bejaardenzorg & Sport 19 16 17 

Bureau Min. Sociale Zaken, Jeugdbeleid & Arbeid 11 11 12 

Bureau Onderwijs & Gezinsbeleid 21 19 19 

Bureau Min. Justitie en Verslavingszorg 43 42 41 

Bureau Min. Financiën & Overheidsorganisatie 5 5 5 

TOTAAL 378 365 348 

Bron: Bijlage IV bij de ontwerp-Landsbegroting 2015 

In een meer recente rapportage aan de Gouverneur stelt de Raad van Advies dat “De te hoge autonome 

groei van de overheidskosten mede worden veroorzaakt door de jaarlijkse automatische stijgingen van 

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeve van de kwaliteit van dienstverlening aan de burgers. De Raad bepleit daarom een 

meerjarenplanning op te zetten om de risico’s van de ad hoc maatregelen die de overheid momenteel 

neemt en die het functioneren van de operationele diensten juist in gevaar zullen brengen, zoveel 

mogelijk te minimaliseren”41. De Raad is het echter eens met de Centrale Bank van Aruba dat “in het 

streven naar duurzame overheidsfinanciën besparingen op sociale lasten (pensioenen en 

gezondheidszorg) en de kosten van het overheidsapparaat het meest effectief en het minst schadelijk 

voor de economie zijn”42.  

Feitelijk geeft de Raad hiermee aan dat ‘zachte’ maatregelen als natuurlijk verloop en vrijwillige VUT (die 

in 2015 werden ingezet) onvoldoende effect hebben om de overheidsfinanciën ‘duurzaam’ te maken. 

Zoals uit de tabellen 2B en 2C blijkt is het effect daarvan op de totale personeelskosten minimaal, 

namelijk Afl. 2.616.114,- (d.w.z. iets meer dan Afl. 2,5 miljoen), oftewel nog geen 0,4% van de 

personeelskosten van 2015 die bijna Afl. 700 miljoen bedroegen. Rekening houdend met de 

overeengekomen indexeringsronden vanaf 2017 zullen de personeelskosten onherroepelijk verder stijgen 

en het effect van de moeizaam doorgevoerde bezuinigingen en zelfs de voorziene extra inkomsten ad Afl. 

50 miljoen per jaar wegens de mogelijk heropende raffinaderij, volledig teniet doen. Dit is een 

rechtstreekse bedreiging voor de noodzaak van een surplus op de begroting in 2018 en de jaren daarna 

om de schulden en daarmee de rente structureel te verlagen. 

 

  

                                                           
40 RvA: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2014 d.d. 2 juni 2014, p. 12 
41 RvA, Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land 
voor het dienstjaar 2015  d.d. 23 februari 2015, p. 11 en 12 
42 Idem, p. 8 
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Tabel 2B: ‘EENVOUDIGE’  BEGROTING ARUBA 2015 ZONDER LENING 

Omschrijving Inkomst.  2015 Kosten 2015 SALDO 2015 

Belasting, dividend, etc. 1.160.414.100   

Personeel  698.275.114  

Goederen & diensten  251.259.100  

Intrest  202.330.100  

Subsidies (geen salaris!)  82.825.600  

TOTAAL 1.160.414.100 1.300.266.017 -139.851.917 

Bron: Ontwerp-Begroting Aruba 2015  

 

Tabel 2C: ‘EENVOUDIGE’  BEGROTING ARUBA 2016 ZONDER LENING 

Omschrijving Inkomst.  2016 Kosten 2016 SALDO 2016 

Belasting, dividend, etc. 1.243.332.000   

Personeel  695.659.000  

Goederen & diensten  272.562.000  

Intrest  209.424.000  

Subsidies (geen salaris!)  52.878.000  

TOTAAL 1.243.332.000 1.230.523.000  + 12.809.000 

Bron: Ontwerp-Begroting Aruba 2016 

 

Opmerking: 

Volledigheidshalve moet aangemerkt worden dat niet alle ‘werkvergoedingen’ onder Personeelskosten 

staan vermeld. Onder de post (Goederen &) Diensten staan legio betalingsverplichtingen aan 

partijgetrouwen(?) wegens adviezen, propaganda, enz. die vaak een veel hogere vergoeding toucheren 

dan onder een ‘normaal’ dienstverband mogelijk zou zijn. 

 

 

7- COMMENTAAR VAN DE C(A)FT M.B.T. HET PERSONEELSPROBLEEM 

Reeds in haar eerste (oppervlakkige!) begrotingsonderzoek stelt de CFT vast dat “de kosten van het 

ambtenarenapparaat (meer dan 50% van de hele begroting) disproportioneel zijn. Ondanks de 

bestaande personeelsstop lijkt hier een onbeheersbare situatie te zijn ontstaan met nauwelijks een 

krimp in het apparaat terwijl deze wel begroot is”43. De CFT dringt dan ook aan op verlaging van de 

personeelsuitgaven aangezien die een obstakel vormen voor andere belangrijke overheidsverplichtingen: 

“Minder consumptieve uitgaven zijn sowieso noodzakelijk omdat de toenemende salaris- en 

rentebetalingen een dermate groot beslag leggen op de ruimte onder het uitgavenkader, dat andere 

belangrijke overheidsuitgaven niet meer aan bod komen”. De CFT beveelt daarom aan de personeelsstop 

strikt te handhaven44 

De daaropvolgende en diepergaande analyse schetst een scherper beeld van het personeelsprobleem: 

“De begroting vertoont een te hoge autonome groei mede als gevolg van de jaarlijkse automatische 

stijging van lonen en salarissen (als gevolg van de bezoldigingssystematiek) van overheidspersoneel en 

de indexering van de lonen en salarissen.  Na 2018 zullen de uitgaven daarom weer sterk oplopen, ook 

omdat het effect van het huidige maatregelenpakket dan uitgewerkt is. Het ambtenarenapparaat is te 

groot –ook in vergelijking tot omringende landen. Vergroting van de efficiency van het ambtelijk 

apparaat zal tot besparingen moeten leiden zonder dat de dienstverlening aan de burgers daaronder 

hoeft te lijden, terwijl tegelijkertijd controlerende organen versterkt moeten worden45. 

Ook de CFT constateert dat personeelsbenoemingen nog steeds een hoge prioriteit hebben in 
het overheidsbeleid: “De overheidsuitgaven zijn tussen 2009 en 2014 met ongeveer 10% 
toegenomen terwijl de belastingontvangsten sinds 2009 slechts een stijging van 6% lieten 
zien. Het nominale BBP is in dezelfde periode met 7% toegenomen. Vooral 
personeelsuitgaven hebben een sterke toename laten zien van ongeveer 20%; gedeeltelijk 
veroorzaakt door een forse toename van het aantal werknemers en contracten in dienst van 

                                                           
43 CFT: Secretariaatsrapport Onderzoek begroting 2014 d.d. 20-7-2014, p. 3 
44 Idem, p. 6 en 7 
45 Idem, p. 3 



16 
 

de overheid (met 6,5%), terwijl bovendien sprake was van een sterke toename van het 
gemiddeld inkomen (8,5%) en van de werkgeverspremies (3,5%) 46. 

De CFT verwijst in dit verband tenslotte naar het rapport van de NCPF uit 2007 dat hetzelfde 
beeld laat zien. Ondanks de dringende waarschuwingen van dat rapport blijkt echter dat de 
hoge personeelsuitgaven sinds het verschijnen van dat rapport alleen maar zijn toegenomen. 
Dit leidde tot de conclusie van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum in 
2011 van een overheid die vooral ‘consumeerde’  (pp 73)47. 

Volgens de C(A)FT zijn de door de overheid en vakbonden overeengekomen indexeringen 
(uitmondend in de zgn. autonome groei) bijzonder problematisch:  “Eerder is immers al 
gesignaleerd dat de structuur van de overheidsuitgaven zodanig is vormgegeven dat zelfs zonder 
politieke afweging, de uitgaven een sterke autonome groei kennen. Als deze autonome groei niet 
aangepakt wordt, zal ieder kabinet jaarlijks geconfronteerd worden met toenemende uitgaven met 
een druk op het tekort en de schuld als gevolg. Kortom, zelfs als alle voornemens die gepresenteerd 
zijn in de Ontwerpbegroting 2015 uitgevoerd worden, zal de regering in 2019 en verder nog altijd 
geconfronteerd worden met omvangrijke taakstellingen.  

Bovendien zal dit verder toenemen door de invoering van de reparatiepremie voor ambtenaren (als 

onderdeel van het pensioenpakket), welke vanaf 2017 zal worden geïndexeerd. De loon- en 

prijsgevoelige uitgaven en de rentelasten leiden, bij een tekortdoelstelling, vanzelf tot een crowding 

out van andere uitgaven die mogelijk een grotere bijdrage leveren aan de economische structuur 

van het land. Het CFT beveelt dan ook aan om de structurele groei van de overheidsuitgaven een 

halt toe te roepen door diverse (automatische) indexeringen stop te zetten”48.  

Net als al haar ‘voorgangers’ die gelijksoortige adviezen gaven m.b.t. inkrimping van het 

personeelsbestand, constateert ook het C(A)FT dat dit blijkbaar een brug te ver is voor de 

regering: “Het CAft maakt zich zorgen over het achterblijven van de maatregelen op het gebied van 

personeel, met name in de categorieën ‘Halvering arbeidscontractanten en natuurlijk verloop’ en 

‘Hervorming APFA pensioenregeling’. Wat gedetailleerder: De maatregelen op het gebied van 

personeelskosten lopen echter nog steeds fors achter op schema (36%). Dit is zorgbarend aangezien deze 

maatregelen ruim 30% van de totale target aan de uitgavenkant betreffen. Het CAft maakt zich met 

name zorgen over de achterstand in de categorieën ‘Halvering arbeidscontractanten en natuurlijk 

verloop’ en ‘Hervorming APFA pensioenregeling’ 49. 

 

 

8- FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN HET GEVOERDE PERSONEELSBELEID NADER BEZIEN 

 

De SER stelt in haar rapport ‘Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998 – 2002; een 

knelpuntanalyse’ dat “in de Arubaanse praktijk kiezersvriendelijke argumenten, te weten nationaal 

belang en bescherming van de kleine man, het meeste gewicht hebben gehad met betrekking tot de rol 

van de overheid in de economie. Het gevolg van dit door opeenvolgende regeringen gevoerde beleid is 

geweest, dat de betrokkenheid van de overheid in (het productieproces van) de economie te groot is 

geworden en daardoor het beslag op de productiefactoren arbeid en kapitaal”50. 

 

De SER geeft verder aan “dat de reeds zorgwekkende situatie van de publieke sector in 1996 en in de 

eerste helft van 1997 verder is verslechterd, hetgeen thans negatieve repercussies heeft op de 

particuliere sector” 51. Zij vermeldt dat “de hoge personeelskosten in 1997 nog verder gestegen zijn, 

evenals de overige uitgaven. Een van de oorzaken van de gestegen personeelskosten is de toename van 

het aantal ambtenaren, ondanks de lumpsumregeling (afvloeiingsregeling) en de personeelsstop bij de 

overheid”52. De forse stijging in salarisuitgaven in 1995 is hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

lumpsumregeling. De bedoeling van deze lumpsumregeling was, te komen tot een structurele verlaging 

van de salariskosten. De cijfers van 1996 en1997 in tabel 1 laten evenwel duidelijk zien dat hiervan geen 

sprake is geweest, doch dat de salarisuitgaven juist structureel verder zijn gestegen, m.n. door de 

                                                           
46 Idem, p. 9 en 10 
47 Idem, p. 10 
48 Reactie op de concept-ontwerpbegroting 2015 van Aruba d.d. 29-12-14, p. 2 en 3 

49 C(A)FT, Reactie op de 2e uitvoeringsrapportage 2015 Aruba d.d. 11-9-2015, p. 3 
50 Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een knelpuntenanalyse. Maart 1998, p. 14 
51 Idem, p.8 
52 Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een knelpuntenanalyse. Maart 1998, p.9 
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voortdurende politieke patronage. De (eveneens kostbare) VUT-regeling van 1989 vertoonde in de 

praktijk dezelfde resultaten”53. 

 

Tabel 1: Overheidsfinanciën 1994 – 1997 (kasbasis in mln.) 

 1994 1995 1996 1997 

ONTVANGSTEN 546 603 645 638 

W.v. belastingen 441 459 492 498 

Niet-belastingen 85 117 126 105 

Schenkingen 20 27 28 35 

UITGAVEN 541 612 694 708 

W.v. salarissen 273 320 287 340 

Investeringen 44 46 55 28 

KASTEKORT (-) +5 -9 -49 -71 

NETTO LENINGEN -1 36 30 57 

W.v. buitenland 1 1 -19 -20 

Binnenland -2 35 +49 77 

BETALINGSACHTERSTAND 52 37 73 90 

Bron: C.B.A. Quaterly bulletin 1997-III 

 

Op grond van bovenstaande cijfers stelt de SER dat “de uitgaven tussen 1994 en 1996 fors zijn gestegen 

en in 1997 gestabiliseerd. Gezien het grote (kas)tekort moet aan structurele uitgavenverlaging prioriteit 

worden gegeven54. Het kastekort heeft ook grote negatieve gevolgen voor de betalingsbalans. De SER 

beveelt dan ook aan om het kastekort van de overheid zo spoedig mogelijk te elimineren om een verdere 

daling van de deviezenvoorraad tegen te gaan55. 

 

Het personeelsbeleid van de overheid heeft daarnaast ook negatieve implicaties op de Arubaanse 

kapitaalmarkt: “De laatste jaren heeft de overheid een omvangrijk beroep gedaan op de op zich qua 

omvang bescheiden kapitaalmarkt (zie tabel 2), resulterend in een steeds hogere intrest op de 

overheidsleningen. Naast het aspect van een hogere intrest komt de financiering van particuliere 

investeringen met lokaal geaccumuleerd kapitaal onder druk. Aan dit zgn. ‘crowding out’ effect dient ook 

een eind te komen. Het beroep dat de overheid op de lokale kapitaalmarkt zou mogen doen, dient 

afgebakend te worden door het particulier inkomenssaldo (het saldo van de particuliere besparingen en 

investeringen)56. 

 

Het hoge beroep dat de overheid doet op de lokale kapitaalmarkt is ook een belangrijke factor in de 

rentestand: “hoe hoger het beroep, des te hoger de rente en met een hogere rente komen zowel 

investeringen als consumptie onder druk te staan”57. 

 

Tabel 2: Kapitaalsleningen overheid 1994 – 1997 (x mln.) 

 1994 1995 1996 1997 

LENINGEN 2,7 36,9 67,6 79,8 

TERUGBETALINGEN 4,4 2,4 18,3 12,9 

NETTO (1,7) 34,5 49,3 66,9 

Bron: CBA, Quaterly Bulletin 1997 III 

 

De SER wijst er in dit verband op dat “een niet gering gedeelte van deze leningen is gebruikt voor 

consumptieve doeleinden. Dit laatste druist in tegen de aanbevelingen van zowel het IMF, de CBA als van 

de Commissie van Lennep”58. Volgens de SER dient daarom een van de prioriteiten van het  

regeringsbeleid een herbezinning op de rol van de overheid in de economie te zijn. Van belang hierbij is 

o.m. een herstructurering van het overheidsapparaat. 

 

Ook in haar rapport ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’ van april 2002 benadrukt 

de SER wederom hoe nadelig de gevolgen van politieke patronage (in het bijzonder het 

personeelsbeleid) zijn in Aruba: “De excessieve omvang van het ambtenarenapparaat met erg hoge 

                                                           
53 Idem, p.9 en 10 
54 Idem, p.9 
55 Idem. p.10 
56 Idem, p.13 
57 SER: ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’, april 2002, p. 18 
58 SER: Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een knelpuntenanalyse. Maart 1998, p.15 
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gemiddelde personeelskosten en een gebrek aan hoger opgeleid personeel zijn hoofdzakelijk daaraan 

toe te schrijven”59. Als gevolgen van dit beleid benoemt de SER onder meer: 

 een negatief effect op de lopende rekening van de betalingsbalans door een fiscaal tekort; 

 lagere investeringen c.q. bestedingen van de particuliere sector door de (lokale) financiering van de 

overheidstekorten (‘crowding-out effect); 

 een rem op de economische groei wegens een grote omvang van de overheidssector. Belastingen 

moeten namelijk verhoogd worden om de omvangrijke overheid te financieren. 

 

Het is voor de SER dan ook een uitgemaakte zaak dat er van een gezond financieel economisch beleid 

geen sprake kan zijn, zolang de partijpolitieke belangen niet op de achtergrond worden geplaatst60. 

 

In een recent rapport geeft ook de RvA haar visie op enige aspecten die het gevolg zijn van een groot 

ambtenarenapparaat, namelijk dat de stagnatie in de groei mede wordt veroorzaakt doordat de 

economische productiviteit niet in verhouding staat met de kosten. De Raad acht de ‘cost of doing 

business’ in Aruba hoog en beschouwt dat als een bron van zorg, mede voor de private sector. De 

overheid draagt aan de hoge kosten bij door onder meer: 

- steeds complexer wordende arbeidswetgeving; 

- hoge administratieve kosten; 

- langdurige en omslachtige procedures; 

- continue verhoging van de collectieve lastendruk; 

- een problematische procedure voor de afgifte van (verblijfs)vergunningen61. 

 

Deze factoren komen typisch voor in landen met een (te) groot ambtenarenapparaat dat per definitie 

zorgt voor de zgn. ‘red-tape’. Dit benadeelt het investeringsklimaat voor (internationale) ondernemers. 

 

  

                                                           
59 SER: ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’, april 2002, p. 7 
60 SER: ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’, april 2002, p. 8 
61 RvA, Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2014, d.d. 2 juni 2014, p. 8 

Hoe funest de politieke patronage (en in het bijzonder het personeelsbeleid) voor Aruba is wordt 

duidelijk in het SER-rapport ‘Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005’ van Augustus 

2001 (p. 15 en 16). De SER benoemt daarin drie terreinen waar politieke patronage dermate hoge 

maatschappelijke schade veroorzaakt, dat naar het oordeel van de Raad onmiddellijke 

verzelfstandiging dringend is geboden. Het gaat om het toerisme, telecommunicatie en de 

posterijen. De SER oefent sterke kritiek uit op het feit dat het moeizaam bereikte akkoord voor 

verzelfstandiging van het toerismebeleid wederom verzand is in de politieke arena, waardoor het 

toerismebeleid verlamd is door een gebrek aan financiering en besluitvaardigheid.  

Ook het monopolistisch bedrijf SETAR heeft sterk te lijden gehad van politieke patronage. 

Ondanks forse investeringen in apparatuur en uitbreiding van het personeel laat de kwaliteit nog 

veel te wensen over, is de dienstverlening nog ronduit slecht en zijn de telecommunicatiekosten te 

hoog. Tekenend noemt de SER de manipulatie van de financiële middelen van het bedrijf in het 

toenmalige politieke conflict. 

Ook bij de posterijen was er sprake van het op grote schaal benoemen van personeel waarbij 

partijkwalificaties belangrijker waren dan werkkwalificaties. De kwaliteit van de postbezorging 

heeft hieronder erg te lijden gehad. De SER stelt dan ook dat pas wanneer politieke patronage 

geëlimineerd wordt, de telecommunicatiedienst en de postbezorging de verdere economische 

ontwikkeling van Aruba niet meer zullen frustreren, maar juist stimuleren. 

Net als jaren daarvoor de WEB om dezelfde reden werd verzelfstandigd, evenals de luchthaven, 

de vuilnisophaaldienst en allerlei andere overheidsbedrijven jaren daarna, blijft het in de praktijk 

nog problematisch dat de opeenvolgende regeringen er door de jaren heen blijk van hebben 

gegeven niets te hebben geleerd van deze ervaringen. Daardoor is de financieel-economische 

situatie van het Land Aruba dusdanig verslechterd dat de kwaliteit van de algemene 

dienstverlening achteruit is gegaan en er ernstig getwijfeld kan worden aan haar 

terugbetalingscapaciteit.  
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9- HET PERSONEELSPROBLEEM IN BEELD 

 

A- HET VERLOOP VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL VANAF 31-1-1988 TOT 31-12-2015 

 

In haar rapport ‘Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998 – 2002; een knelpuntanalyse’ stelt de 

SER dat “een vergelijking van de cijfers van o.a. het IMF, Directie Financiën, Dienst Personeel en 

Organisatie (DPO) en de Centrale Bank (CBA) over zowel de personeelsuitgaven als over het aantal 

ambtenaren onderling erg grote verschillen vertonen. Het is daardoor niet mogelijk aan te geven hoeveel 

personen (ambtenaren, parttimers, arbeidscontractanten, consultants, enz.) voor de overheid werken en 

hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn62. Ook andere adviescommissies zoals de NCPF en controle-

instanties  zoals de ARA lopen tegen dezelfde tekortkomingen aan. Om toch een beeld te kunnen 

schetsen van de ontwikkelingen in het ambtenarenbestand zijn gegevens gebruikt van het jaarverslag 

van de Rekenkamer (ARA) en de personeelstotalen die geregistreerd zijn door DPO (zie tabel 3). 

 

Tabel 3: Ambtenarenbestand Algemene Dienst 1990 - 1997 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 

ARA 2.611 2.669 2.797 2.958 3.245 3.400 3.373 3.044   

DPO        3.290 3.498 3.591 

Bron: Rekenkamer jaarverslag 1995 en DPO 

*) Stand per eind juli 1997 

 

De Rekenkamer beschikte in 1998 nog niet over gecontroleerde cijfers van 1996 en 1997 en DPO is pas in 

1995 begonnen met de registratie aan de hand van de salarisadministratie. Door de niet-verklaarde 

discrepantie van de cijfers over 1995 zijn de twee reeksen niet te koppelen63. 

 

Het overzicht van tabel 3 betreft slechts het ambtenarenbestand van de Algemene Dienst. Het werkelijke 

ambtenarenbestand meteen na de Status Aparte was echter veel hoger: verschillende diensten waren 

nog volledig overheidsbedrijf. Daarnaast werden semi-overheidsbedrijven als de SETAR eveneens 

gebruikt om personeel te plaatsen. Dit levert dan het volgende (beperkte) beeld op: 

 

Tabel 4: Aantal personeelsleden in overheidsdienst (zonder de semi-overheidsinstellingen als de SETAR) 

OMSCHRIJVING EIND 1988 EIND 1989 EIND 1990 EIND 1991 EIND 1992 

Algemene dienst 2.611 2.669 2.797 2.958 3.245 

Onderwijzend personeel (openbaar) 245 245 256 260 266 

L.H.D. (LuchtHaven Dienst) 135 132 150 151 184 

D.O.W. (Dienst Openbare Werken) 515 319 236 233 279 

W.E.B. (Water & Energie Bedrijf) 269 213 279 273 261 

L.O.P. (Landsbedrijf Ontw Projecten) - - - 5 6 

TOTAAL 3.775 3.578 3.718 3.880 4.241 

Bron: ARA, Jaarverslag 1992, p. 75 

 

Vanzelfsprekend had de stijging van het aantal personeelsleden gevolgen voor de personeelsuitgaven. 

Indien de totale personeelsuitgaven worden omgeslagen per ambtenaar, dan is duidelijk te zien (Tabel 5) 

dat in 1992 de gemiddelde kosten per ambtenaar sterk stijgen. Dit heeft te maken met o.m. de 

herinvoering van de vakantietoelage, benoeming van extra personeel, enz. 

 

Tabel 5: Globale totale en gemiddelde personeelsuitgaven  

JAAR WERKELIJKE  
PERSONEELSUITGAVEN AFL. 

AANTAL AMBTENAREN GEMIDDELDE 
PERSONEELSUITGAVEN AFL. 

1988 131.600.000 3775 34.860 

1989 136.200.000 3578 38.070 

1990 148.700.000 3718 40.000 

1991 155.600.000 3880 40.100 

1992 197.100.000 4241 46.470 

Bron: ARA, Jaarverslag 1992, p. 73 

 

 

                                                           
62 SER: ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’, april 2002, p. 14 
63 Idem, p. 15 
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Opmerkingen: 

 De totale groei van de personeelsuitgaven (exclusief V.U.T.-uitkeringen) in de periode 1986 tot en met 

1992 bedraagt ruim 60%!64 

 Terwijl de post bezoldigingen in 1992 o.a. als gevolg van het aantrekken van personeel op grote schaal 

is toegenomen met ruim Afl. 20 miljoen t.o.v. 1991, daalt de post overwerk slechts met Afl. 0,5 miljoen. 

De ARA spreekt hier haar verbazing over uit65. 

 Per 31 december 1992 werd W.E.B. verzelfstandigd, zodat het personeel niet meer valt aan te merken 

als ambtenaar66. 

 

Een bijkomend probleem was dat de toename van het personeelsbestand ‘niet voorzien’ en dus ook niet 

begroot was. De begrotingsoverschrijdingen waren dan ook substantieel door de jaren heen:  

 

Tabel 6: Begrotingsoverschrijdingen personeelskosten in de beginjaren van de Status Aparte  

JAAR BEGROTE PERSONEELS-
UITGAVEN IN AFL. 

WERKELIJKE PERSONEELS-
UITGAVEN IN AFL. 

AFWIJKINGEN T.O.V. DE 
BEGROTING IN AFL. 

1988 125.000.000 139.200.000 14.200.000 

1989 133.400.000 152.800.000 19.400.000 

1990 146.300.000 160.200.000 13.900.000 

1991 149.100.000 162.400.000 13.300.000 

1992 173.800.000 201.900.000 28.100.000 

TOTAAL*   88.900.000 

Bron: ARA, Jaarverslag 1992, p. 74     

*Totaal van SDBA 

Hoewel er jaarlijks sprake was van forse begrotingsoverschrijdingen v.w.b. personeelsuitgaven, werd 

nimmer een analyse gemaakt van deze begrotingsoverschrijdingen67 

 

Regeringen hadden ook de grootste moeite om realistische begrotingen op te stellen v.w.b. overwerk. Zo 

werd in 1991 voor ‘Overwerk’ Af. 25.000,- begroot maar bedroegen de werkelijke kosten Afl. 9,2 

miljoen68.  

 

Daarnaast werden ook op grote schaal bevorderingen toegekend met een groot aantal jaren (tot wel 6 

jaar) terugwerkende kracht: 

 

Tabel 7: Een 5-jarig overzicht van bevorderingen met terugwerkende kracht 

JAAR MAANDEN 
ACHTERSTALLIG 

AANTAL BEVORDERDE 
PERSONEELSLEDEN 

TOEGEKEND BEDRAG WEGENS 
TERUGWERKENDE KRACHT  IN AFL. 

1988 8.204 536 1.230.600 

1989 9.560 485 1.434.000 

1990 11.279 596 1.691.900 

1991 7.725 488 1.158.800 

1992 7.295 496 1.094.250 

TOTAAL* 44.063 2.601 6.609.550 

Bron: ARA, Jaarverslag 1992, p. 77          

* Aanvulling SDBA 

 

De grote hoeveelheid bevorderingen hadden niet alleen directe gevolgen voor ’s Lands financiën, maar 

ook voor het pensioenfonds van de ambtenaren. Dit komt naar voren in 9L- Gevolgen van het 

personeelsbeleid voor de pensioenfondsen. 

 

  

                                                           
64 ARA: Jaarverslag 1992, p. 72 
65 ARA: Jaarverslag 1992, p. 73 
66 ARA: Jaarverslag 1992, p. 72, 73, 74, 75 
67 ARA: Jaarverslag 1993, p. 86 
68 ARA: Rapport inzake de onderzoeken naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1990-1996, p. 60 
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In de volgende tabellen wordt de verdere groei van het personeelsbestand weergegeven: 

 

Tabel 8: Aantal personeelsleden in overheidsdienst (zonder de semi-overheidsinstellingen als de SETAR) 

OMSCHRIJVING EIND 1993 EIND 1994 EIND 1995 EIND 1996 EIND 1997 

Algemene dienst 3.400 3.373 3.044 3.256 3.487 

Onderwijzend personeel (openbaar) 273 301 347 292 333 

L.H.D. (LuchtHaven Dienst) 185 188 193 227 - 

D.O.W. (Dienst Openbare Werken) 280 273 207 197 197 

L.O.P. (Landsbedrijf Ontw Projecten) 5 6 6 6 5 

TOTAAL 4.143 4.141 3.797 3978 4022 

Bron: ARA, Jaarverslag 1996-1999, p. 115 

 

Opmerking: 

De afname van het totale aantal overheidspersoneel in 1995 is een gevolg van de lumpsumregeling, die 

het Land Aruba ruim Afl. 25,1 miljoen heeft gekost, waarvan Afl. 1,7 miljoen niet in de salarisadmini-

stratie was opgenomen69.   

 

Tabel 9: Aantal personeelsleden in overheidsdienst (zonder de semi-overheidsinstellingen als de SETAR) 

OMSCHRIJVING EIND 1998 EIND 1999 EIND 2000 EIND 2001 EIND 2002 

Algemene dienst 3.556 3.612 3.852 3.800 3.974 

Onderwijzend personeel (openbaar) 195 222    

D.O.W. (Dienst Openbare Werken) 189 185    

L.O.P. (Landsbedrijf Ontw Projecten) 5 5    

TOTAAL 3945 4024    

Bron: ARA, Jaarverslag 1996-1999, p. 115   

 

Opmerkingen: 

 Ten opzichte van 1995 is in 1999 een toename bij de Algemene dienst te zien van 568 personeelsleden, 

oftewel 18,7%70. 

 Hieruit blijkt dat ondanks het besef bij de opeenvolgende regeringen dat er sprake was van overtollig 

personeel, goede voornemens om daar concreet iets aan te doen en twee kostbare lumpsumregelingen 

(de VUT in 1989 en de lumpsumregeling in 1995), het reguliere ambtenarenbestand alsmaar blijft 

stijgen 71. Volgens de SER hebben deze spaarzame acties die bedoeld waren om de publieke sector te 

saneren, uiteindelijk meer kwaad dan goed gedaan72. 

 

Tabel10: Aantal personeelsleden in overheidsdienst (zonder de semi-overheidsinstellingen als de SETAR) 

OMSCHRIJVING EIND 2003 EIND 2004 EIND 2005 EIND 2006 EIND 2007 

Algemene dienst 4.192 4.360 ? ? ? 

Onderwijzend personeel (openbaar)      

D.O.W. (Dienst Openbare Werken)      

L.O.P. (Landsbedrijf Ontw Projecten)      

TOTAAL      

Bron: ARA, Jaarverslag 1996-1999, p. 115   

 

Opmerking: 

 De eerstvolgende jaarrekening ziet het daglicht pas op 28 december 2010. Het betreft het ‘Rapport 

inzake het onderzoek naar de Jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 

dienstjaren 1997-2000.  

 Dit zeer verlate rapport geeft in haar samenvatting aan dat de jaarrekeningen over de betrokken jaren 

“niet (efficiënt) te controleren zijn, omdat niet kan worden gesteund op de gebrekkige administratieve 

organisatie en interne controle van het overheidsapparaat, terwijl de financiële administratie vele 

tekortkomingen vertoont”73. Deze opmerking komt in nauwelijks gewijzigde vorm in alle 

jaarverslagen van de ARA vanaf 1987 voor... 

                                                           
69 ARA: Rapport inzake de onderzoeken naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1990-1996, p. 59 
70 ARA: Jaarverslag 1996-1999, p. 115 
71 SER: ‘Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak’, april 2002, Idem, p. 15 
72 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001 – 2005, Augustus 2001, p.10 
73 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de Jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1997-2000, p. 3 
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 Gezien de andere systematiek komen vanaf deze jaarrekening geen gedetailleerde overzichten meer 

van het personeelsbestand en –verloop. Toch wordt duidelijk dat er geen noemenswaardige wijzigingen 

zijn opgetreden in het personeelsbeleid van de overheid. Niet voor niets benoemt de ARA deze onder de 

“ Meest saillante voorbeelden van begrotingsoverschrijdingen”: 

 

Tabel 11: Begrotingsoverschrijdingen (beperkt tot het thema salarissen personeel) 

Omschrijving 1997 1998 1999 2000 TOTAAL (4 JAAR) 

Salarissen & toelagen 16.848.934 5.209.961 7.452.765 17.174.795 46.686.455 

overwerkvergoedingen 4.635.538 5.277.069 4.998.756 3.978.285 18.889.648 

TOTAAL* 21.484.472 10.487.030 12.451.521 21.153.080 65.576.103 

Bron: Rapport inzake het onderzoek naar de Jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land 

Aruba over de dienstjaren 1997-2000, p. 19 

*Totalen van SDBA 

Opm.  

Uit de tabellen 6 (p. 11) en 11 blijkt dat het begroten niet tot de sterkste kwaliteiten van de ministerraad 

hoorde en dat er ook geen leereffect over de jaren heen heeft plaatsgevonden. 

 

B- TOTALE EN GEMIDDELDE KOSTEN VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL  

Tabel 12 geeft een overzicht van het personeelsbestand van de overheid en de personeelskosten van de 

afgelopen 20 jaar. Bij de totale personeelskosten gaat het om al het personeel dat haar inkomsten 

ontvangt van de overheid, dus inclusief (onderwijzend) personeel in dienst van stichtingen, leden van 

hoge colleges van staat, enz. Het personeel in Algemene Dienst betreft diegenen die in 

overheidsdepartementen werkzaam zijn en gecategoriseerd worden als ambtenaar. Zoals door alle 

instanties eerder aangegeven verschillen alle opgaven ten aanzien van het personeelsbestand van elkaar. 

Toch zijn die verschillen niet dusdanig dat er geen trends waarneembaar zijn of geen conclusies 

getrokken kunnen worden.  

Tabel 12: OVERZICHT PERSONEEL & PERSONEELSKOSTEN 1995-2016 

JAAR PERSONEEL 
ALG.DIENST 

PERS.KOSTEN 
ALG. DIENST AFL. 

GEM. KOST P/P 
ALG. D.  AFL.* 

TOTAAL 
PERSONEEL 

TOTALE PERS. 
KOSTEN AFL. 

1995 3.318 248.700.000 74.955 3.797 304.000.000 

1996 3.054 232.000.000 75.966 3.978 286.500.000 

1997 3.226 254.100.000 78.766 4.022 312.400.000 

1998 3.528 242.100.000 68.622 3.945 318.900.000 

1999 3.484 251.300.000 72.130 4.024 336.900.000 

2000 3.562 285.200.000 80.067 ? 374.900.000 

2001 3.788 279.400.000 73.759 5.763 370.900.000 

2002 3.738 327.700.000 87.667 6.426 431.400.000 

2003 3.990 331.900.000 83.183 6.300 437.800.000 

2004 4.152 443.600.000 106.840 6.585 566.300.000 

2005 4.333 370.100.000 85.414 7.025 505.200.000 

2006 4.492 401.600.000 89.403 6.853 542.200.000 

2007 4.316 388.000.000 89.898 6.805 530.400.000 

2008 4.195 431.900.000 102.956 6.659 580.400.000 

2009 4.122 425.400.000 103.202 6.990 579.200.000 

2010 4.212 444.200.000 105.461 6.965 602.600.000 

2011 4.092 468.700.000 114.541 7.031 626.000.000 

2012 4.058 520.500.000 128.265 7.389 684.700.000 

2013 4.319 526.500.000 121.903 7.515 694.700.000 

2014 4.485 480.800.000 107.202 6.900 647.300.000 

2015 4.141   6.750 698.275.114 

2016 3.995    695.659.000 

Bron: samengesteld uit Begrotingen, rapporten ARA, de Directie Human Recources, de CBA (Statistical 

Digest 2014, p. 109-110), Informatie t.b.v. formatieproces 2009 van Directie Financiën, Op weg naar 

duurzaam houdbare overheidsfinanciën (Nota Financiën 2004 behorende bij Landsbegroting 2014, d.d. 

19 mei 2014), Info Dir. Financiën (Presentatie 2013 tbv Sociale Dialoog)  

* Berekend door SDBA 
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Opm SDBA: Vergelijking van de verschillende cijfers en bedragen maken duidelijk dat er geen consistentie 

tussen de verschillende bronnen is. Zo geven de gemiddelde kosten van het totale personeel heel andere 

uitkomsten dan die van de Algemene Dienst. De vraag is waar de werkelijkheid ligt… 

Volgens cijfers van Directie Financiën hebben de werknemers in de publieke sector juist vanaf de 

wereldwijde economische en financiële crisis van 2008 bijna elk jaar koopkrachtcompensatie ontvangen, 

namelijk in 2008, 2009, 2011, 2012 en 2013. Deze koopkrachtcompensatie besloeg niet alleen de inflatie 

van 2008 tot en met 2013 die zodoende volledig is gecompenseerd, maar ook de periode van 2002 tot en 

met 2007 en daarvoor. De personeelskosten zijn verder jaarlijks toegenomen met ongeveer 2% als 

gevolg van periodieke verhogingen en bevorderingen welke onderdeel zijn van de salarisstructuur van de 

overheid. Ook zijn de werkgeversbijdragen in deze periode sterk gestegen (hogere kosten voor de APFA-

pensioenregeling en werkgeversbijdragen AOV en AZV). Verder is vergeleken met het jaar 2008 het 

aantal personeelsleden in 2013 gegroeid met 651 (9,5%)74. 

Zoals met name de SER in alle drie meer economische rapporten rond het begin van het nieuwe 

decennium omstandig heeft aangegeven is de politieke patronage een belangrijke drijfveer in het 

personeelsbeleid  van de overheid. In haar rapport ‘Sanering van de overheidssector: een absolute 

noodzaak’ geeft zij aan “dat Aruba haar Status Aparte is gestart met een te groot en scheef apparaat. 

Volgens schattingen was meer dan een kwart (>25%)  van het lager personeel overtollig terwijl 

tegelijkertijd een fors tekort aan hoger kader bestond”75. Zoals inmiddels is gebleken, zijn de 

opeenvolgende regering daarna op dezelfde voet doorgegaan met hun benoemingsbeleid waardoor de 

omvang van het ambtenarenbestand alleen maar is toegenomen. 

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

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

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

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

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

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

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

vanaf het begin een rationeel personeelsbeleid was gevoerd. 

Het gaat hierbij echter om een minimum. Zoals uit de volgende 2 paragrafen kan worden opgemaakt, 

gaat het mogelijkerwijs om een veel groter aantal overtollig personeel (zie: C- Het personeelsbestand in 

eilandelijk perspectief) en ook om veel hogere kosten dan hetgeen een eenvoudige berekening van de 

directe loonkosten oplevert (zie: D- Indirecte extra kosten van overtollig overheidspersoneel). 

 

C- HET PERSONEELSBESTAND IN EILANDELIJK PERSPECTIEF  

 

Zoals reeds eerder uit het overzicht in tabel 1 op pagina 5  bleek heeft er tot aan 2015 geen enkele 

merkbare verbetering plaatsgevonden op het gebied van het beleid voor wat betreft 

personeelsbenoemingen door bestuurders. Uit de verschillende adviezen en waarschuwingen van 

nationale en internationale instituten kan worden opgemaakt dat het personeelsbestand onhoudbaar 

omvangrijk is. Voor een indruk van de omvang verdient het aanbeveling het personeelsbestand van 

Aruba te vergelijken met haar zustereiland Curaçao.  

 

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

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

een kerntakenanalyse plaats, op basis waarvan de formatie van het Land is vastgesteld (tabel 12). 

Tabel 12: Een vergelijking van het ambtenarenbestand in Aruba en Cur. in relatie met het inwonersaantal 

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

ARUBA 106.795 5.757 374 

CURACAO 154.843 4.617 278 

Bron: RvA 71-14, p. 13 

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

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

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

                                                           
74 Op weg naar duurzaam houdbare overheidsfinanciën (Nota Financiën 2104 behorende bij Landsbegroting 2014, 
d.d. 19 mei 2014), p. 18 
75 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak, april 2002, p. 23 
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voorzieningen heeft, zou Aruba 3.200 ambtenaren moeten hebben. Op grond van deze vergelijking heeft 

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

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

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

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

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

25% overtollig personeel. 

Ter illustratie wijst de Raad op het ‘opmerkelijk verschil’ tussen de ministeries van Onderwijs van beide 

landen. In Curaçao zijn 841 personen in dienst bij het onderwijs en in Aruba 1295! De Raad heeft 

geconstateerd dat dit verschil voornamelijk is gelegen in de omvangrijke bemensing van de 

beleidsdiensten en minder op het gebied van leerkrachten76. 

De personeelskosten zoals hierboven aangegeven betreffen slechts de directe kosten voor het land 

Aruba in de vorm van salaris, pensioenpremies, werkgeversbijdragen AOV-AWW en AZV en andere 

vormen van gratificaties. Het gevoerde personeelsbeleid levert echter ook allerlei andere indirecte 

kosten op. 

 

D- INDIRECTE EXTRA KOSTEN VAN OVERTOLLIG OVERHEIDSPERSONEEL  

 

In haar rapport Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005 stelt de SER dat “de 

maatschappelijke kosten van politieke patronage  heel hoog kunnen zijn”77. Naast de directe materiële 

kosten krijgt de samenleving te maken met incapabele ambtenaren (ook in leidinggevende functies), 

vergunningsexploitanten die niet voor voldoende maatschappelijk rendement zorgdragen dan wel tot 

maatschappelijk verlies leiden, enz. De Raad maakt zich dan ook ernstig zorgen over de huidige omvang 

van politieke patronage door de gestage toename tijdens de opeenvolgende regeringen. Alleen een goed 

doordrongen besef van de zeer schadelijke effecten voor de samenleving van politieke patronage bij 

zowel de politici als de burgers zal tot een beleid leiden waarin politieke patronage geminimaliseerd is78.  

Wat moeten we ons zoal voorstellen als mogelijke extra indirecte kosten als gevolg van personeelsbeleid 

op grond van politieke patronage? Laten we veiligheidshalve aannemen dat in 2014 ‘slechts’ 25% van het 

overheidspersoneel (van de Algemene Dienst!) overbodig was. Dit kost aan salarissen en secundaire 

voorwaarden omstreeks Afl. 120 miljoen per jaar. Wat zijn dan de financieel-economische en sociale 

gevolgen voor de gemeenschap van het overbodig personeel? Het is belangrijk om te onderkennen dat 

het overbodige personeel per definitie niet productief is en dus geen toegevoegde waarde heeft voor de 

economische ontwikkeling van ons land. 

 

De gevolgen 

1. Er moet jaarlijks Afl. 120 miljoen aan belastingen worden geheven dan wel worden geleend 

(uitgestelde belastingen). Indien Afl. 120 miljoen wordt geleend, moet additioneel ongeveer 5% per 

jaar aan rente worden betaald. Dit is Afl. 6 miljoen per jaar extra. In 5 jaar tijd kost het overbodig 

personeel Afl. 630 miljoen, inclusief rente. Met dat geld konden tal van alternatieve productieve 

activiteiten worden uitgevoerd of in productieve projecten worden geïnvesteerd.  

2. De staat onttrekt de gelden van de burgers in de private sector om deze ‘over te dragen’ aan ‘niet-, 

c.q. minder productieve burgers’. De ‘productieve burgers’ hebben dan minder om te besteden. Dit 

ondermijnt het economische moraal van een land. De economische wet dat je eerst moet produceren 

om te kunnen consumeren wordt uitgeschakeld. ‘Niet/minder-productieve burgers’ kunnen 

consumeren zonder (al te veel)  te produceren. Op den duur zal dit de groei van het aantal ‘niet-

/minder productieve burgers’ stimuleren en dus zullen er minder ‘productieve burgers’ zijn. Hoe lager 

de productiviteit van een land, hoe minder de economie en de welvaart zullen stijgen. 

3. De staat onttrekt personeel aan de private sector. Hierdoor is er minder productief personeel 

beschikbaar in de private sector. De private sector ziet zich genoodzaakt om personeel (vaak met 

partner en kinderen) uit het buitenland aan te trekken. Dit heeft allerlei negatieve socio-economische 

gevolgen, mede in het licht van ons sociaal stelsel: onderwijs, AZV, huisvesting, cultuur, criminaliteit, 

natuur, etc. gaan allemaal meer kosten. Hoe meer (vooral laaggeschoolde) mensen in een land, hoe 

meer dat de overheid kost terwijl die mensen niet voldoende bijdrage om die kosten te betalen.  

                                                           
76 RvA, Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land 
voor het dienstjaar 2014 d.d. 2 juni 2014, p. 13 en 14 
77 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005, Augustus 2001, p. 19 
78 Idem, p.20 



25 
 

4. Het overbodig personeel verlaagt de ‘productiviteit’ van de overige ambtenaren op twee wijzen. 

Hetzelfde werk wordt verdeeld over meer personeel, terwijl de salarissen niet worden verlaagd. 

Andere ambtenaren zullen dan minder hard werken voor hetzelfde salaris. De staat kent automatische 

salarisverhoging ongeacht de productiviteit. Dus zonder veel te produceren wordt het salaris 

automatisch verhoogd. Dit is een perverse prikkel.  

5. Het overbodig personeel verlaagt de arbeidsethos van de overige ambtenaren. Er is een lage 

werkdiscipline bij de overheid, waardoor burgers dan ook niet adequaat worden bediend. Denk 

bijvoorbeeld aan de lange wachttijden voor een erfpachtterrein. 

6. Het is bekend dat de salarissen van het personeel van de overheid relatief hoger zijn dan de private 

sector, met uitzondering van het hoge kader. Er zijn twee belangrijke aspecten die hierbij aandacht 

behoeven. 

a. De private sector, dus de ‘productieve burgers’, betalen via belastingen de salarissen van het 

overheidspersoneel. De salarissen van de ‘productieve burgers’ zijn echter relatief lager dan die 

van het lager overheidspersoneel, hoewel zij meer produceren. Bij het hoger kader waar veel moet 

worden geproduceerd is dat juist andersom. Dit is een bijzonder scheve verhouding. 

b. Het lagere kader in de private sector zal trachten om een baan te vinden bij de staat al dan niet 

via politieke patronage. Het is aantrekkelijk om relatief veel te verdienen zonder al te hard te 

werken. 

De laatste jaren is een nieuwe vorm van politieke patronage in de benoeming van personeel 

geïntroduceerd namelijk de benoeming van partijpolitieke coördinatoren en consultants tegen torenhoge 

vergoedingen. Deze personen hebben als coördinator c.q. consultant bovendien een 

beleidsverantwoordelijkheid te dragen, die vaak hun capaciteit te boven gaat, wat niet gunstig is 

gebleken voor het gevoerde beleid.  

Het systeem van (partij)politieke bevorderingen en benoemingen, vooral in haar huidige vorm, heeft 

bovendien de arbeidsmoraal bij het overheidspersoneel zwaar gehavend waardoor de reeds lage 

arbeidsproductiviteit de laatste jaren verder is gedaald79. 

Uit het voorgaande blijkt dat de indirecte kosten van het personeelsbeleid op grond van politieke 

patronage  door verschillende factoren wordt bepaald. Dit personeelsbeleid heeft namelijk zijn weerslag 

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

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

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

onafgebroken partijpolitiek personeelsbeleid aanzienlijk en hebben als zodanig een belangrijke aandeel 

geleverd in de huidige miljardenschuld van de overheid. 

 

E- GEVOLGEN VOOR HET KOSTENNIVO VAN DE ARUBAANSE BEVOLKING  

 

Het beleid van de opeenvolgende regeringen van Aruba heeft voortdurend gezorgd voor oplopende 

schulden. Deze vonden plaats ongeacht de politieke kleur van de zittende regering. 

 

 

                                                           
79 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak, April 2002, p. 23 
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De zware financiële gevolgen van het personeelsbeleid waren hier voor een belangrijk deel debet aan. 

Niet voor niets stellen alle adviserende instanties (RvA, CBA en IMF) dat er weinig verbetering valt te 

verwachten in de schuldpositie zolang er geen duidelijke maatregelen worden genomen op het gebied 

van het personeelsbeheer. Voor de Arubaanse overheid is dit een bittere pil die zij met alle macht tracht 

te voorkomen in verband met de zo gevreesde ‘electorale gevolgen’. De keus die zij hierbij maakt heeft 

echter ernstige negatieve gevolgen voor de hele Arubaanse gemeenschap. Die vloeien voort uit de hoge 

rentebetalingen voor de enorme schulden die de overheid met name de laatste jaren is aangegaan en 

die de nationale schuld in een korte tijd ruimschoots heeft verdubbeld. Deze rentebetalingen hebben 

hun weerslag op andere belangrijke begrotingsposten zoals uit het volgende zal blijken. 

 

Tabel 2A: ‘EENVOUDIGE’  BEGROTING ARUBA 2014 ZONDER LENING 

Omschrijving Inkomst.  2014 Kosten 2014 SALDO 2014 

Belasting, dividend, etc. 1.131.695.800   

Personeel  722.049.274  

Goederen & diensten  217.269.800  

Intrest  180.121.500  

Subsidies (geen salaris!)  122.234.600  

TOTAAL 1.131.695.800 1.241.675.174 -109.979.374 

Bron: Ontwerp-Begroting Aruba 2014  

 

Tabel 2B: ‘EENVOUDIGE’  BEGROTING ARUBA 2015 ZONDER LENING 

Omschrijving Inkomst.  2015 Kosten 2015 SALDO 2015 

Belasting, dividend, etc. 1.160.414.100   

Personeel  698.275.114  

Goederen & diensten  251.259.100  

Intrest  202.330.100  

Subsidies (geen salaris!)  82.825.600  

TOTAAL 1.160.414.100 1.300.266.017 -139.851.917 

Bron: Ontwerp-Begroting Aruba 2015  

 

Tabel 2C: ‘EENVOUDIGE’  BEGROTING ARUBA 2016 ZONDER LENING 

Omschrijving Inkomst.  2016 Kosten 2016 SALDO 2016 

Belasting, dividend, etc. 1.243.332.000   

Personeel  695.659.000  

Goederen & diensten  272.562.000  

Intrest  209.424.000  

Subsidies (geen salaris!)  52.878.000  

TOTAAL 1.243.332.000 1.230.523.000  + 12.809.000 

Bron: Ontwerp-Begroting Aruba 2016 

De bovenstaande tabellen 2B en 2C zijn reeds op p. 10 aan de orde gekomen om het minimale effect aan 

te tonen van de intenties van de overheid om via ‘de zachte weg’ de personeelsomvang te reduceren. 

Een vergelijking van de tabellen 2A en 2B geeft echter een veel grotere verlaging van de 

personeelsuitgaven te zien van bijna Afl. 24 miljoen. Deze verlaging kwam hoofdzakelijk tot stand door 

de ‘APFA-pensioenhervorming’ die een bedrag aan Af. 30 miljoen aan netto-besparingen opleverde. 

Daarnaast droegen de volgende factoren eveneens bij aan de daling in de personeelskosten: 

1- het besluit om personen die met pensioen gaan niet te vervangen en het (deels) niet verlengen van 

aflopende arbeidscontracten 

2- de te introduceren wachtgeldregeling voor overtollige ambtenaren (besparing van Af. 1 miljoen) 

3- de afname in overwerkvergoedingen80 

 

Hoewel alleen al de besparingen door de APFA-pensioenhervorming Af. 30 miljoen aan netto-besparing 

oplevert en de overige 3 maatregelen samen minimaal Afl. 1 miljoen, daalden de totale 

personeelskosten in 2014 met slechts Afl. 24 miljoen, ruim Afl. 7 miljoen minder dan de maatregelen 

beoogden. Zoals traditioneel het geval is bij de verhoging van de personeelsuitgaven, is dit onder meer 

het gevolg van periodieke verhogingen, die alle besparingen feitelijk teniet doen. Er moest dus gezocht 

worden naar andere manieren om ‘te besparen zonder al te grote electorale gevolgen’. 

                                                           
80 Regering van Aruba: Op weg naar duurzaam houdbare overheidsfinanciën, nota Financiën 2014 behorende bij 
Landsbegroting 2014, 9 mei 2014,  p. 37 en 38 
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De overheid heeft er daartoe voor gekozen haar subsidie voor bepaalde diensten te verlagen/elimineren 

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

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

verwerkingsdienst Serlimar. Vanaf 2015 moesten diegenen die gebruik wilden blijven maken van de 

diensten van het bedrijf daar  jaarlijks ruim Afl. 300,- per gezin voor betalen. 

Voor de laagstbetaalden in de Arubaanse gemeenschap betekende de kosten voor de 

vuilnisophaaldienst die nu uit eigen zak betaald moet worden, een feitelijke belastingverhoging van 

omstreeks 1,5%. Tezamen met alleen al de verplichte pensioenverzekering van 6%, waaraan de 

werknemers 3% bijdragen,  de BAZV van 2% die de afnemende bijdrage van de overheid aan het AZV-

fonds moet opvangen, is de algehele koopkracht van de Arubaanse bevolking met minimum inkomen 

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

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

overheidsfinanciën op te vangen en die indertijd leidden tot grote demonstraties en stakingen. Vandaar  

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

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

in hun prijzen doorberekenden. 

Dat was echter niet alles. Ook het vervoersbedrijf Arubus moest het doen met minder subsidie. Het 

tekort moest ook nu weer door de bevolking opgevangen worden met hogere tarieven die de recente 

verhoging van het minimumloon ad. Afl. 40,- volledig opslokte. Ook het parkeergeld voor het nieuwe 

parkeersysteem moest de inkomsten van Arubus verruimen. De enorme daling van parkeerders in 

Oranjestad leidden echter direct tot een scherpe daling van de omzet van de winkeliers in de hoofdstad 

van Aruba. Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de verlaagde winstbelasting die het Land 

tegemoet kan zien. Als zodanig werkt het nieuwe parkeerbeleid contraproductief alhoewel het de 

parkeermogelijkheden voor bezoekers in Oranjestad ruimschoots heeft verruimd. 

Maar er is meer. Reeds in 2001 stelde de SER dat “Het overheidsbeleid in de opeenvolgende jaren na de 

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

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

uitgaven. Fundamentele terreinen zoals onderwijs en toerisme werden daardoor verwaarloosd”81. 

(Inmiddels is ook het toerisme-kantoor in 2011 geprivatiseerd in een zgn. ‘sui-generis’ model zodat 

personeelsbenoemingen en kapitaalonttrekkingen daar door de overheid meer aan banden zijn gelegd.)  

 

Belangrijke terreinen zoals onderwijs, criminaliteitsbestrijding, sociale zorg, enz. vallen nog steeds 

rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de overheid en leveren dan ook chronisch de nodige 

problemen op. Een vergelijking van de post Subsidies van 2014 tot en met 2016 (Tabellen 2A-B-C) maakt 

duidelijk dat deze in amper 3 jaar tijd onder het mom van ‘Financiële redzaamheid van stichtingen’  meer 

dan gehalveerd is. Het geldtekort in 2016 bij de betrokken organisaties is daardoor dusdanig nijpend dat 

zij noodzakelijke reparaties wegens decennialang achterstallig onderhoud aan bijv. scholen niet tot 

nauwelijks meer kunnen uitvoeren. De minister van onderwijs onderzoekt daarom de mogelijkheid 

gebruik te maken van de PPP-constructie om nu te repareren en in de toekomst te (laten) betalen. Deze 

weg is inmiddels ten sterkste ontraden door de CAFT. Belangrijke stichtingen die essentiële 

werkzaamheden verrichten ten behoeve van kinderen, ouden van dagen, verslaafden, enz. raken steeds 

meer verstoken van fondsen waardoor ze hun werk niet of nauwelijks meer kunnen verrichten. 

 

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

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

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

maandenlang verstoken van functionerende airco’s en moeten voor herstel andere fondsen aanboren, 

computers zijn regelmatig zwaar verouderd, dienstwagens kunnen vaak niet gerepareerd, laat staan 

vervangen worden. Dit alles maakt dat de kwaliteit van dienstverlening op veel gebieden naar een 

minimaal niveau is gedaald. Daarbij baart met name de bestrijding van de toegenomen criminaliteit de 

nodige zorgen aangezien deze onder meer de belangrijkste inkomstenbron van Aruba, het toerisme, 

bedreigt. 

 

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

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

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

juist minder florissant. 

                                                           
81 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001-2005, Aug. 2001, p. 10  
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F- GEVOLGEN VAN HET PERSONEELSBELEID VOOR HET AMBTENARENPENSIOENFONDS (APFA) 

 

In haar Jaarverslag 1992 constateert de ARA dat “evenals in 1988, 1989, 1990 en 1991 nog altijd 

bevorderingen plaatsvinden met een groot aantal jaren terugwerkende kracht. De financiële 

consequenties van de nabetalingen waren bij benadering, ervan uitgaande dat het verschil tussen de 

bezoldiging vóór, c.q. na de bevordering gemiddeld circa Afl. 150,- per maand bedraagt, als volgt:  

 

Tabel 13: Beperkt overzicht van het promotiebeleid van de overheid in de jaren 1988-1992 

JAAR AANTAL PERSONEN MAANDEN TERUGWERKEND TOTAAL AFL. 

1988 536 8.204 1.230.600,- 

1989 485 9.560 1.434.000,- 

1990 596 11.279 1.691.900,- 

1991 488 7.725 1.158.800,- 

1992 496 7.295 1.094.250,- 

TOTAAL* 2.601 44.063 6.609.550,- 

Bron: ARA: Jaarverslag 1992, p. 77 

* Telling van SDBA 

 

De periode waarover terugwerkende kracht werd betaald varieerde van een half jaar tot 6 jaar en vonden 

plaats verdeeld over alle salarisschalen, waarbij de schalen 1 t/m 9 het meest werden toebedeeld82. 

 

De gevolgen hiervan bleven echter niet alleen beperkt tot een grotere aanslag op de landskas. Ook voor 

het pensioenfonds van de ambtenaren (APFA) was het gulle promotiebeleid problematisch.  

Dat was vooral het gevolg van de bepaling in de oude pensioenregeling voor ambtenaren dat de hoogte 

van de uiteindelijke pensioenuitkering was gebaseerd op de hoogte van het salaris van de laatste twee 

dienstjaren. Zo kon het gebeuren dat ambtenaren die hun leven lang in schaal 6 hadden gewerkt en op 

basis daarvan ook pensioenpremie hadden betaald, kort vóór hun pensioen met enkele jaren 

terugwerkende kracht werden benoemd in veel hogere schalen. Enerzijds kostte dit het eiland direct de 

nodige miljoenen florin die aan de algemene middelen onttrokken werden (zie tabel 7 op p. 15 voor een 

overzicht over slechts 5 jaar), anderzijds betekende dit voor het pensioenfonds dat zij een veel hoger 

pensioen moesten betalen dan waarvoor de betrokken ambtenaar op basis van de lagere premie feitelijk 

betaald had. Alhoewel er een inkoop plaats moest vinden om de te-weinig-betaalde premie te 

compenseren, was dat niet toereikend aangezien het bedrag niet lang genoeg belegd kon worden om de 

benodigde afdracht op korte termijn naar behoren te kunnen financieren. De omvang van de schade die 

dit opleverde voor het pensioenfonds kan echter alleen achterhaald worden door actuarieel onderzoek. 

 

 

G- GEVOLGEN VAN HET PERSONEELSBELEID VOOR DE ARUBAANSE WELVAART 

Tussen 1987 en 1992 is in Aruba sprake geweest van een forse stijging van de welvaart. De factoren die 

daaraan hebben bijgedragen, zijn de toegenomen werkgelegenheid (waarbij zelfs een tekort aan 

arbeidskrachten ontstond) en een toename van de participatiegraad (meer vrouwen in het 

arbeidsproces). De arbeidsproductiviteit is volgens het IMF tussen 1987 en 1994 echter gedaald en heeft 

derhalve een negatief effect gehad op de welvaartsontwikkelingen (zie tabel 9)83 

Tabel 9: Index arbeidsproductiviteit 1987 – 1994 (1987 = 100%) 

JAAR 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

INDEX 100 98 98 100 96 95 89 88,5 

Bron: I.M.F. Rapport Aruba 1995 

De verhoging van het hogere reële BBP is gepaard gegaan met een nog hogere stijging van de bevolking, 

waardoor na 1992 (uitgezonderd 1995) het reële BBP per capita is gedaald84. 

Ondanks de sterke toename in het ‘toeristisch volume’ (toename kamers, enz.), was er sprake van een 

stagnatie en zelfs dalende impact op de economische groei. De ‘vertaling’ van de groei van het 

economisch volume in de groei van het GDP en dus van de arbeidsproductiviteit bleek onvoldoende85. 

Tezamen met de voortdurend dalende arbeidsproductiviteit in de overheidssector en daartegenover de 

                                                           
82 ARA: Jaarverslag 1992, p. 76 en 77 
83 Idem, p. 27 
84 Aandachtsgebieden voor de regeerperiode 1998-2002; een knelpuntanalyse. Maart 1998, p.28 
85 Arjen Alberts: Immigration-dependent extensive growth in small island tourism economies: the cases of 

Aruba and Sint Maarten, p. 86 
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stijging van belastingen en premies om de overheidstekorten te dekken leidde dit tot een geleidelijke 

afname van de Arubaanse welvaart. 

 

H- ‘ONRECHTMATIG’ HANDELEN BIJ HET PERSONEELSBELEID DOOR DE OVERHEID 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kopie van het arbeidscontract aangetroffen. 

 

Ook in de salarisadministratie constateert de CAD de nodige fouten. In 38% van de steekproef zijn foutieve 

berekeningen vastgesteld waardoor ruim Af. 103.000,- teveel is uitbetaald. Zij stelt vast dat bevorderingen 

met terugwerkende kracht regelmatig voorkomen, soms zelfs tot termijnen van meer dan 10 jaar. De CAD 

acht de kans groot dat aan deze bevorderingen vaak geen objectieve criteria ten grondslag hadden 

gelegen. Verder vonden er met name in 2003 benoemingen en bevorderingen plaats in hogere schalen 

dan toegestaan is in de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (BRA). Ook werd er een toename geconstateerd 

van tijdelijke toelagen ter grootte van 25% van de bezoldiging die op grond va artikel 25 van de 

Landsverordening materiaal ambtenarenrecht werden  toegekend. De CAD merkte op dat ‘niet in alle 

gevallen een landsbesluit of ministeriële beschikking aanwezig was’. Volgens haar is het nog steeds goed 

mogelijk dat de inschaling overheidspersoneel niet op basis van objectieve criteria geschiedt.   Met als 

gevolg een verdere scheefgroei in de salarissen die met elk nieuw geval erbij oncontroleerbaarder wordt.  

De CAD waarschuwde met klem dat niet eindeloos gewacht kan worden met de herziening van de 

Bezoldigingsregeling. 

 

De CAD ontdekte ook gevallen van overheidsmedewerkers die binnen zeer korte tijd dusdanig veel 

gratificaties hadden ontvangen, dat er feitelijk sprake was van een effectieve toelage van 50% op hun 

salaris. Voor de CAD viel dit onder de categorie  ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’ van de regeling. De CAD 

noemt verder onjuistheden in 50% van de gevallen van overwerkvergoedingen, teveel betaalde bedragen 

volgens de VUT-regelingen aan drie ambtenaren ad Af.262.707,- die niet teruggevorderd zijn. En zo gaat 

de lijst nog even door… 

 

Ter illustratie van ‘de strijd’ die de CAD op dit gebied voortdurend tegen de regering moest voeren volgt 

hieronder een deel uit een brief met nummer A.99.606 d.d. 27 december 1999 met betrekking tot een 

functionaris die in 1994 ter beschikking was gesteld van de Minister van Algemene Zaken:  

“De bevorderingen in 1999 werken bijna 9 jaar verder terug dan de bevorderingen in 1995. Uit de ons ter 

beschikking staande stukken is niet duidelijk waarom deze bevorderingen met terugwerkende kracht van 

meer dan 10 jaar hebben plaatsgevonden. Naar onze mening zijn deze bevorderingen in flagrante strijd 

met hetgeen het rapport Calidad voorschrijft. Met betrekking tot deze bevorderingen merken wij het 

volgende op: 

 De beslissing om tot bevordering over te gaan is tot stand gekomen zonder voorafgaand advies van 

Directie Personeel & Organisatie (DPO). 

 Op 4 april 1997 heeft DPO alsnog geadviseerd de beslissing tot bevordering te heroverwegen. De reden 

hiervoor was onder meer dat de functie en plaats van de betrokkene niet bekend waren bij DPO, zodat 

de bevordering volgens DPO niet zonder meer kon plaatsvinden. De Ministerraad heeft dit advies naast 

zich neergelegd. In een vervolgadvies stelt DPO dat de bevorderingen “onrechtvaardig, disproportioneel, 

tegen de landsverordening materieel ambtenarenrecht en de Bezoldigingsregeling Aruba zijn”. Volgens 

DPO staan de bevorderingen dus kennelijk niet in verhouding tot opleiding en zwaarte van functie. 

 De bevordering heeft een terugwerkende kracht tot 1 november 1984. DPO heeft in haar brief van 1 

augustus 1997 opgemerkt dat tegen het besluit van de Ministerraad en de bevestiging daarvan door de 

rechter van het Gerecht in Ambtenarenzaken wordt gehandeld, aangezien de bevordering een 

terugwerkende kracht heeft van meer dan 3 jaren. 

 DPO heeft de Ministerraad er duidelijk op geattendeerd dat het doorgang laten vinden van deze 

bevorderingen “tegen alle daartoe wettelijk voorgeschreven vereisten” ingaat. Voor het afwijken van elk  
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advies van DPO en zeker voor het afwijken van een dergelijk zwaarwegend negatief advies dient een 

deugdelijk vastgelegde motivering aanwezig te zijn. Voor zover bij ons bekend bestaat een dergelijke 

vastgelegde motivering niet”. 

 

De regering nam de bezwaren van CAD niet serieus: bij haar eerstvolgende regeringsperiode in 2010 

beloonde zij de betrokken functionaris met een ministersfunctie. De regering trok zich evenmin de 

gelijksoortige opmerkingen van CAD met betrekking tot andere functionarissen aan.  

 

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

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

adviezen van DPO ten aanzien van bevorderingen, namelijk dat er “niet zoveel waarde moet worden 

gehecht aan het advies van DPO voor wat betreft het functieniveau”. De ruimte voor politieke patronage 

wordt vaak door de wet zelf geschapen met allerlei mogelijke uitzonderingen in wettelijke regelingen die 

ministers in staat stellen om apart te beslissen over aangelegenheden ‘die dat vereisen’. 

 

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

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

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

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

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

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

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

A.2001.446 d.d. 23 november 2001 pleit CAD er dan ook voor de bestaande consultancy-contracten zoveel 

mogelijk te ontbinden. In de bijgaande lijst met namen en salarissen geeft de CAD aan dat verlenging van 

contracten veelal heeft plaatsgevonden gedurende de demissionaire periode, waarbij het contract is 

afgesloten voor een lange periode en tegen een zeer hoge bezoldiging. Volgens CAD is er sprake van 

misbruik van omstandigheden. De verlenging van de contracten is dan ook nietig. In haar brief A.2001.419 

d.d. 5 november 2001 stelt CAD over dezelfde contracten verder dat die “voor zover daarover geen overleg 

heeft plaatsgevonden met de Gouverneur, deze in strijd zijn met de instructies van de Gouverneur. Ook 

zijn zij mogelijk in strijd met de Comptabiliteitsverordening voor zover de contracten niet zijn begroot. De 

minister die de contracten heeft afgesloten is dan persoonlijk aansprakelijk”. 

 

De ARA bevestigt de bevindingen van de CAD v.w.b. de onrechtmatigheid van benoemingen. In haar 

onderzoek over het dienstjaar 1988 constateert zij dat 1/3 deel van de personele gegevens ontbreken en 

van de aanwezige kaarten is circa 1/3 deel niet bijgewerkt. Bovendien vindt er geen of onvoldoende 

afstemming plaats tussen de gegevens van DPO en de overige diensten en wordt er bij de verwerking van 

salarissen geen gebruik gemaakt van een standenregister. Het gebruik hiervan is een essentieel 

controlemiddel voor de controle op de juistheid en volledigheid van de verwerkte salarisgegevens86. 

 

Bijna 10 jaar later is de situatie niet veel beter:  ten behoeve van verschillende onderzoekingen vroeg de 

ARA in 1995 in totaal 381 personeelsdossiers op. Daarvan ontbrak 25%. Bij het doornemen van de wel 

aanwezige dossiers bleek dat zeer veel relevante informatie, zoals landsbesluiten (LB), aanstelling en 

bevordering, ministeriële beschikkingen (MB) inzake toekenning toelagen, adviezen en motiveringen niet 

in de dossiers te vinden was. Tezamen met onvolledige verwerking in de salarisadministratie was het voor 

de ARA onmogelijk om “zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid van de verantwoorde salariskosten”87 

Uit het ‘Onderzoeksverslag bestuurshandeling bij regeringswisseling’ uit oktober 2013 van M. A. M. Bury 

blijkt dat “Alle regeringswisselingen en –periodes gepaard zijn gegaan van bestuurshandelingen op het 

gebied van (politieke) bevorderingen, benoemingen, ontslagen, overplaatsingen, het verlenen of intrekken 

van vergunningen en/of projecten en dergelijke. Deze problematiek is door de jaren heen door diverse 

gezaghebbende onafhankelijke instanties - waaronder de Algemene Rekenkamer, de Centrale 

Accountantsdienst, de Centrale Bank, de Sociaal Economische Raad en de Arubaanse werkgroep 

“Deugdelijkheid van Bestuur” (‘Rapport Calidad’) beschreven. Overwegingen van rechters in deze materie 

leveren interessante uitspraken op. De term ‘afscheidsbeleid’ ontstond”88. Met ‘afscheidsbeleid’ wordt 

gedoeld op het vlak voor een bestuurswisseling nemen van inhoudelijk twijfelachtige of onvoldoende 

                                                           
86 ARA: Rapport inzake het onderzoek naar de rekening van de Algemene Dienst van het Land Aruba over het 
dienstjaar 1988, p. 21 
87 ARA: Rapport inzake de onderzoeken naar de jaarrekeningen van de Algemene Dienst van het land Aruba over de 
dienstjaren 1990-1996, p. 58 en 59 
88 M. A. M. Bury, Onderzoeksverslag bestuurshandeling bij regeringswisseling, p. 4 
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voorbereide besluiten of het doen van toezeggingen, met als kenbaar motief het volgende bestuur, 

waarvan men aanneemt dat dit anders zou beslissen, voor een fait accompli te stellen.  

“Op de valreep van een regeringswisseling levert het afscheidsbeleid de dan zittende regering een win-win 
situatie op; een tijdens de campagne gedane benoeming levert een blije burger, en naar Arubaans gebruik 
minimaal een aantal stemmen (van deze burger en zijn familieleden) in het voordeel van de scheidende 
regering op. Wanneer een andere, nieuw aangetreden regering het besluit terugdraait (‘wegwezen-beleid’) 
levert dit een boze burger op; boos op de nieuwe regeerders en loyaal aan de oude. De oude partij doet het 
dus twee keer goed en het systeem houdt zichzelf in stand. Verliezen is toch winnen. 
 
Naast het afscheids- en wegwezenbeleid, kunnen we nog een  derde beleid onderscheiden, nl. het ‘bonbini-
beleid’. Met dit ‘bonbini-beleid’ doel ik op het vlak na een bestuurswisseling nemen van inhoudelijk 
twijfelachtige of onvoldoende voorbereide besluiten door de (op)nieuw aangetreden bestuurders, met als 
kenbaar motief het nakomen van door hen gedane toezeggingen van voor de verkiezingen”89. 
 
Het afscheidsbeleid, waarbij vlak voor een regeringswisseling (onder andere) benoemingsbesluiten 
genomen worden, leidt tot een zware aanslag op ’s lands kas. Dit geldt evenzeer voor het wegwezenbeleid, 
waarbij de nieuwe regering benoemingsbesluiten middels onder meer intrekking, ontslag of plaatsing in 
een overtolligheidspool ongedaan probeert te maken. Inhoudelijke rechterlijke controle op onder andere 
zuiverheid van oogmerk is dan ook van groot belang. 
 
Uit onderzoek naar de overwegingen van rechters die leiden tot uitspraken die betrekking hebben op 
benoemingen en ontslagen, ontstaat voor het jonge land Aruba al in 1986 het algemeen beginsel van 
Arubaans ambtenarenrecht. Het is sindsdien vaste rechtspraak dat (slechts) in uitzonderlijke gevallen op 
een voor de ambtenaar c.q. arbeidscontractant gunstige beslissing kan worden teruggekomen. Er behoort 
continuïteit van bestuur te zijn, zeker als er sprake was van een vacature, een geschikte kandidaat, een 
sollicitatie en gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen, en het niet om een sleutelpositie gaat. Anderzijds 
wordt de overheid de mogelijkheid gelaten om terug te komen op beslissingen, die wanneer zij 
administratiefrechtelijk zouden worden getoetst, voor nietig moeten worden gehouden of, als in strijd met 
wettelijke voorschriften, voor nietigverklaring in aanmerking zouden komen. Deze situatie doet zich voor 
als het de betrokkene in redelijkheid duidelijk moet zijn geweest, dat aan de beslissing dermate ernstige 
gebreken kleven dat een redelijk handelende regering die beslissing niet had genomen. Aldus dient degene 
die wordt benoemd met als bijzondere omstandigheid dat dit plaats vindt vlak voor of tijdens een 
regeringswisseling, er dan ook rekening mee te houden dat zijn benoeming niet wordt gehonoreerd90.   
 
Het is vaste rechtspraak dat slechts in uitzonderlijke gevallen op een voor de ambtenaar gunstige beslissing 

terug kan worden gekomen.  Deze situatie doet zich voor als het de betrokken ambtenaar in redelijkheid 

duidelijk moet zijn geweest, dat aan de beslissing dermate ernstige gebreken kleven en dat een redelijk 

handelende regering die beslissing niet had genomen. Volgens de motivering van het vonnis is daar (in 

specifieke gevallen) sprake van minstens een van de volgende omstandigheden: 

1. De vooropleiding voldoet niet aan de eisen, die worden gesteld aan de verlangde functies. 
2. Er wordt geen advies ingewonnen, noch van de Directie D.P.O., noch van de directeuren van de 

betrokken departementen. 
3. Er wordt geen functie-inhoud van de nieuwe taak aan de persoon overgelegd. 
4. Er wordt geen rekening gehouden met het functioneren van de persoon in het verleden. 
5. Er wordt geen rekening gehouden met de ervaring van de persoon in de vorige functie. 

 
Als deze gebreken zich voordoen kan van een redelijk handelende regering niet verwacht worden dat zij  

tot een benoeming of bevordering overgaat. Aangezien in verschillende gevallen de meeste, zo niet alle 

bovengenoemde redenen van toepassing waren, hoefde de regering de betrokken benoemingen niet te 

honoreren91.  

In het onderzoeksverslag van Bury wordt uit elke regeringsperiode een of meerdere voorbeelden 

aangehaald. Het voert in dit kader echter te ver om daar dieper op in te gaan. 

Het komt echter zelden voor dat benoemingen of bevorderingen op grond van politieke patronage worden 

teruggedraaid. Zolang deze ‘bijtijds’ (dus ruim voor een regeringswisseling) worden uitgevoerd, kraait er 

uiteindelijk geen haan naar. De belastingbetaler draait dan voor de kosten op die uiteindelijk decennialang 

kunnen voortduren.  

 

                                                           
89 Idem, p. 6 
90 Idem, p. 31 
91 Armand Hessels: ‘25 jaar Status Aparte. Een politiek paradijs’, p. 43 en 44  
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10- POGINGEN VAN DE POLITIEK TOT OPLOSSING VAN HET ARUBAANSE PERSONEELSPROBLEEM 

Amper 5 jaar na het begin van de Status Aparte was de financiële situatie dusdanig dat door de overheid 

naarstig werd gezocht naar oplossingen. Adviezen voor sanering van de overheidsfinanciën waren niet 

mals: de overheid moest met name haar personeelsbestand danig inkrimpen om haar financiën op orde 

te krijgen. De toenmalige (MEP-)regering durfde de maatregelen niet alleen uit te voeren. Er werd 

besloten de regering te laten vallen om vervolgens een regering van nationale eenheid (met de AVP) te 

vormen die de gevolgen van ondeugdelijk bestuur m.n. op het gebied van personeels- en financieel 

beleid van de afgelopen jaren zou herstellen. Samen met de AVP-leider werden afspraken gemaakt met 

Nederland om ‘in ruil voor financiële hulpverlening’ de kwaliteit van bestuur te verbeteren (Protocol 

1993). De gemaakte afspraken tussen de twee Arubaanse partijen werden echter niet nagekomen. 

Evenmin hielden deze partijen zich op geen enkele manier aan hun afspraken met Nederland. Het 

initiatief om een zakenkabinet de kastanjes uit het vuur te laten halen strandde na de verklaring van de 

toenmalige premier dat wanneer het beoogde zakenkabinet eenmaal de problemen uit de weg had 

geruimd, ‘de politiek’ het weer over zou nemen. De problemen sudderden dus onverminderd door. 

Nog geen 10 jaar na de intrede van de Status Aparte erkende ‘de politiek’ publiekelijk dat de druk vanuit 

de samenleving enerzijds en de noodzaak voor stemmenwinst anderzijds haar noopte tot politieke 

patronage die zich o.m. uitte in een groot aantal benoemingen van partijgetrouwen in overheidsdienst. 

Hier en daar bestond zelfs het besef dat dit negatieve financieel-economische gevolgen voor het Land 

kon hebben. Dit inzicht leidde in april 1995 tot het Koninkrijkssymposium ‘Deugdelijkheid van bestuur in 

kleine landen’. Aan het slot van het symposium stelde de Minister-President van Aruba voor om in 

Koninkrijksverband een gemengde werkgroep in te stellen met als taak om –mede aan de hand van de 

resultaten van het symposium- concrete voorstellen te doen voor maatregelen ter bevordering van de 

kwaliteit van bestuur in Aruba en de Nederlandse Antillen. Dit leidde begin 1997 tot de instelling van een 

gezamenlijke Arubaans-Antilliaanse werkgroep onder voorzitterschap van de toenmalige 

Gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland, dhr. mr. A. G. (Mito) Croes. Gezien de verschillende 

omstandigheden en ontwikkelingen in Aruba en de Nederlandse Antillen werd al gauw besloten dat elk 

land zijn eigen weg zou gaan. Dat leidde in oktober 1997 tot de publicatie van rapport Calidad, 

geschreven door de Arubaanse werkgroep ‘Deugdelijkheid van Bestuur’92. 

Rapport Calidad beschrijft niet zozeer de tekortkomingen van de Arubaanse politiek, als wel geeft het 

aanbevelingen voor verbetering van onder meer het administratieve apparaat. Uit de aanbevelingen 

wordt wel duidelijk welke tekortkomingen er bestonden die volgens de werkgroep hoognodig verbeterd 

moesten worden. De toenmalige (AVP-) regering ontving het rapport en nam zich voor de aanbevelingen 

integraal uit te voeren in nieuwe wetgeving. Daartoe werden zelfs afspraken gemaakt met vooral 

vakbonden van overheidspersoneel, die bovendien werden geaccordeerd door de verschillende 

werkgeversorganisaties (Protocol 2000). Hoewel met het nodige elan werd begonnen, werden de 

werkzaamheden reeds in 2001 afgebroken. De twijfelachtige kwaliteit van bestuur van de toenmalige 

regering die grote gevolgen had voor haar geloofwaardigheid alsmede de vorming van een nieuwe 

regering van een andere politieke kleur en met andere prioriteiten was daar mogelijk debet aan. Van de 

20 aanbevelingen is slechts een zeer klein deel gerealiseerd. De belangrijkste aanbevelingen die zich 

richten op het personeelsbeleid, het financieel beheer en controle overleefden het niet. Dat geldt ook 

voor de voorstellen van de Commissie van Advies inzake Personeelsaangelegenheden (Rapport ‘Effectief 

en transparant personeelsbeleid in de overheid: een bittere noodzaak’ van oktober 2000). 

Vanzelfsprekend voerde onder meer het onveranderd personeelsbeleid al gauw tot groeiende financiële 

problemen die voor het Land onoplosbaar leken. Daarom besloot de toenmalige (MEP-)regering om de 

zgn. Kerntakenanalyse (KTA) uit te laten voeren op grond van de formatieopdracht van de Gouverneur 

d.d. 3 oktober 2001 om “het overheidsapparaat grondig door te lichten en af te slanken”.  Op grond 

daarvan zou vervolgens een rationeel personeelsbeleid worden gevoerd. Tevens werd de ‘Comision 

Financiero’ in 2001 ingesteld om een analyse te maken van de financiële situatie van het Land en met 

adviezen te komen voor het “duurzaam elimineren van het financieringstekort”. Later werd de National 

Commission on Public Finance (NCPF)  in 2006 ingesteld om nogmaals een gedegen analyse te maken 

van het financieel beleid van de overheid en om aanbevelingen te geven voor gezonde 

overheidsfinanciën. Zowel de KTA als de NCPF leverden hun bevindingen in 2007 in. Maar naar goed 

Arubaans politiek gebruik werd daar wederom niets mee gedaan. Dit geldt ook voor de 

Bezoldigingsregeling waarvoor reeds meer dan 10 jaar een nieuw, veel minder kostbaar concept ter 

vervanging klaar lag (HBRA: Herziene Bezoldiging Regeling Aruba). Ruim meer dan 15 jaar later is die nog 

steeds niet in/uitgevoerd. De financiële problemen en alles wat daarmee samen hing, liepen daardoor 

vanzelfsprekend verder uit de hand. 

                                                           
92 Rapport Calidad, p. 38 en 40 
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Bij het aantreden van de eerste regering Mike Eman in 2009 presenteerde Directie Financiën de 

toenmalige formateur o.m. een memo m.b.t. de personeelskosten d.d. 8 okt. 2009 onder Kenmerk: 

FIN/9005112. Daaruit bleek dat het aantal personeelsleden bij de overheid tot en met 2005 toenam en 

vervolgens langzamerhand begon af te nemen. Daarentegen is het aantal personen bij gesubsidieerde 

instellingen alleen toegenomen, vooral bij onderwijs-stichtingen. Daardoor bleven de totale 

personeelsuitgaven van de overheid stijgen, en wel met gemiddeld 3% per jaar. Voor Directie Financiën 

vormden vooral de verplichtingen van het oude pensioensysteem een groot probleem. De 

pensioenkosten legden voor meer dan 10% beslag op de totale overheidsinkomsten, net zo veel als de 

toenmalige renteverplichtingen. Vergeleken met vele andere (ook rijkere!) landen, betaalde de overheid 

gemiddeld ruim het dubbele aan pensioenkosten als percentage van haar inkomsten (Nederland: 2,6%!).  

Doordat tot 2001 de lonen sterk stegen evenals de pensioenpremies sinds 1999, was de overheid niet in 

staat om beide verhogingen financieel op te vangen. Er ontstonden zodoende betalingsachterstanden in 

de premieafdrachten en betaling van de duurtetoeslag. Gezien de financiële situatie van Aruba op dat 

moment was het Land genoodzaakt om de aflossing van deze verplichting naar de toekomst door te 

schuiven via het sluiten van langlopende leningen, en wel een langlopende lening van 35 jaar tegen 6,7% 

rente en een ‘bulletlening’ van 12 jaar tegen 6,7%.  

 

De hoge pensioenbijdrage van de overheid voor het oude PVL-systeem  leidde tot uitholling van de 

overige arbeidsvoorwaarden, vooral na de jaren 2000. Door de aanzienlijke groei van de premie en de 

duurtetoeslag werd een veel te groot beslag gelegd op het budget voor personeelskosten met als gevolg 

dat er minder ruimte was om arbeidsvoorwaarden te verbeteren of indexering toe te kennen. Om de 

genoemde problemen het hoofd te bieden kwamen de overheid en de vakbonden voor 

overheidspersoneel in mei 2014 overeen om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 65 jaar. 

Daarvóór was al overeengekomen om het pensioen te versoberen, o.m. door het te baseren op het 

middelloon. Als tegenprestatie beloofde de regering de lonen gedeeltelijk te indexeren vanaf 2017 zodat 

zij de tijd had om haar financiën eerst op orde te brengen. Dat was hard nodig, want alleen al de 

voorziene jaarlijkse verhoging van premies met gemiddeld Afl. 300,- per personeelslid per maand vanaf 

2017 tot en met 2024 zou de personeelskosten van de overheid verhogen met meer dan Afl. 60 miljoen. 

Niet voor niets waarschuwde Directie Financiën er in de betrokken Memo voor dat zij de toenmalige 

indexeringsverplichtingen reeds als een risico beschouwden en dat er daarnaast nog een restant van het 

koopkrachtverlies over de jaren 2002 tot en met 2007 van 8% lag te wachten op compensatie.  

Door de grenzeloze gelduitgifte van de overheid vanaf 2010 ten behoeve van een zogenaamde  

‘economische opleving’  verergerde de financiële situatie dusdanig dat niet zozeer de Arubaanse, maar 

veeleer de Nederlandse politiek in 2014 voldoende gronden zag tot direct ingrijpen in het (financieel) 

beleid. Daartoe is, ondanks sterke Arubaanse tegenstand, de CAFT in 2015 ingesteld. Ook de CAFT ziet de 

personeelsomvang alsmede de verouderde salarissystematiek als zeer problematisch. Volgens haar is het 

niet mogelijk de begroting naar een beheersbare omvang te brengen zonder afdoende maatregelen op 

dit gebied. 

Het lijkt er op dat onze grootste koninkrijkspartner via de CAFT de Arubaanse overheid ‘tegen wil en 

dank’ er toe brengt een belangrijk stuk ingeworteld beleid achter zich te laten. Voor de 

overheidsfinanciën brengt dit direct grote voordelen met zich mee. Aan de andere kant getuigt het van 

een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel onder de Arubaanse politiek en gemeenschap dat zij 

zich afhankelijk stelt van de ‘inmenging van grote broer Nederland’ om de problemen op te lossen die zij 

helemaal zelf heeft veroorzaakt. Voor de ontwikkeling van haar (kritische) identiteit is het echter 

noodzakelijk dat zij zelf de probleempunten analyseert en daar oplossingen voor zoekt. De stelling onder 

burgers dat het allemaal toch niets helpt omdat de politiek verziekt is en alleen haar eigen belang 

nastreeft mag daartoe geen beletsel zijn. Het is daarom van belang na te gaan hoe wij als Arubaanse 

burgers zelf onder meer het ‘personeelsprobleem’ als onderdeel van de politieke patronage van Aruba 

moeten kwalificeren en aanpakken.  

 

  

In totaal werd een achterstand in premiebetalingen en duurtetoeslag van Afl. 179,2 miljoen 

geconverteerd in langlopende leningen. Hierdoor stegen de rentekosten op jaarbasis met Afl. 10,5 

miljoen. Tevens betaalde het Land in totaal Afl. 19,2 miljoen aan boete vanwege de opgelopen 

achterstanden. Een groot deel van de financiële meevaller (opbrengst van het Plant Hotel) werd 

opgesoupeerd door de rest van de achterstand ad Afl. 80 miljoen af te lossen… 
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11- NEPOTISME, EEN BEWUSTE KEUS  

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

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

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

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

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

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

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

enige (mede)zeggenschap over heeft. Voor de gemeenschap heeft dit ernstige gevolgen93. 

Volgens de SER spelen praktisch altijd (partij)politieke belangen een rol bij overheidsbeslissingen. “Dit 

verklaart waarom de ‘ruimte’, gecreëerd door de verschillende operaties tot afslanking van het 

overheidsapparaat, door opeenvolgende regeringen is benut voor nieuwe ‘overheidstaken’ en 

uitbreiding van het overheidsapparaat. Het resultaat is een complexer wordende overheidsapparaat, 

waaraan taken en het daarvoor benodigde personeel worden toegevoegd, voornamelijk gedreven door 

(partij)politieke behoeften. De moderne politieke benadering is daarbij het benoemen van 

arbeidscontractanten, het verstrekken van consultancy opdrachten en het opsplitsen van, c.q. het 

creëren van nieuwe departementen94. Dit alles vormt onderdeel van het politieke patronagesysteem dat 

zo ingeworteld is in de Arubaanse politiek. Volgens de SER is “…een daadwerkelijke sanering van het 

overheidsapparaat alleen maar mogelijk als het apparaat zo veel mogelijk gevrijwaard blijft van 

(partij)politieke belangenbehartiging. Het ambtenarenapparaat hoort zich uitsluitend te concentreren op 

het borgen van het publieke belang95. Het ‘gebruiken’ van de overheid (waaronder instellingen en 

bedrijven) voor partijpolitieke belangen, komt volgens de SER echter neer op het laten prevaleren van 

het partijbelang boven het belang van Aruba96.  

“Politieke patronage omvat veel meer dan het helpen van personen aan een baan bij de overheid. Het 

behelst ook het verstrekken van vergunningen aan bedrijven in ruil voor een vergoeding, al dan niet in 

financiële vorm. De gelijkenis met corruptie is evident. Het verschil tussen politieke patronage en 

corruptie is dan ook juridisch van aard*. Economisch gezien is in beide gevallen sprake van gewin voor 

zowel de verstrekker als de ontvanger van de (politieke) gunst tegenover een veel groter 

maatschappelijk verlies”97. 

 Vindt bevoorrechting plaats door een ambtsdrager in ruil voor eigen financieel gewin dan is sprake 

van corruptie en is het strafbaar. Vindt dit plaats in ruil voor politiek gewin, dan is er formeel sprake 

van politieke patronage en is het niet strafbaar98. Toch is deze ‘scheidslijn’ flinterdun: een kiezer geeft 

(verkoopt!) zijn stem en/of steun aan een politicus en krijgt zijn vergoeding in de vorm van een 

(goedbetaalde) baan, promotie, terrein, vergunning, werkopdracht of ander privilege. De politicus 

‘betaalt’ hem daarvoor. Weliswaar niet uit eigen of partijkas, maar hij gebruikt daarvoor de 

(financiële en/of materiële) middelen van het Land. De schade die hij daarmee het Land berokkent is 

vaak een veelvoud van de dienst die hem door de kiezer is bewezen. Voor beiden is er duidelijk sprake 

van financieel gewin (commentaar Armand Hessels). 

 

Niet voor niets maakt de SER zich ernstige zorgen over de huidige omvang van politieke patronage door 

de gestage toename tijdens de opeenvolgende regeringen. Alleen een goed doordrongen besef van de 

zeer schadelijke effecten voor de samenleving van politieke patronage bij zowel politici als de burgers, 

zal tot een beleid leiden waarin politieke patronage geminimaliseerd is99.  

 

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

overheidsingrijpen in Aruba maakt de overheidssector ideaal voor partijpolitieke belangenbehartiging 

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

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

grond heeft gekregen in Aruba op zowel politiek als ambtelijk niveau. 

 

                                                           
93 (Info) Uit: Civis mundi d.d. 28-9-2010: ‘Heropening debat over het politieke benoemingsbeleid’, van prof. dr. Wim 
Couwenberg, p. 1 
94 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001 – 2005, Augustus 2001, p. 11-12 
95 Idem, p. 12 
96 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak. April 2002, p. 24 
97 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001 – 2005, Augustus 2001, p. 11-12, p. 14 
98 Idem, p. 19 
99 SER: Beleidsprioriteiten voor de regeerperiode 2001 – 2005, Augustus 2001, p.20 
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Een andere schadelijke bijkomstigheid van de partijpolitieke invloed op de overheidssector is de 

benoeming van partijgenoten/sympathisanten in sleutelfuncties waarbij deskundigheid een secundaire 

vereiste is. Dit doet zich met name voor in toezichthoudende raden van stichtingen, staatsbedrijven en 

andere wezenlijke organisaties zoals de Centrale Bank, de Raad van Advies en de AZV”100.  

 

Voor de SER is deze situatie zeer ernstig: hoewel “de politiek vaak als argument gebruikt dat voor de 

uitvoering van het door de politiek uitgestippelde beleid benoemingen onvermijdelijk zijn, kan dat 

argument echter niet voor toezichthoudende raden gelden, waar juist onafhankelijk en deskundig 

toezicht essentieel is. Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig ingeval van politiek benoemde raden, dat 

beleidsvorming, uitvoering en toezicht vanuit een partijpolitiek perspectief plaats vindt. Als daarbij 

gevoegd wordt de beperkte controle vanuit het parlement (lees coalitie) op het handelen van de 

regering, dan wordt geenszins voldaan aan wat de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid –in Nederland-) de beginselen van goed bestuur heeft genoemd”101. 

 

De SER beschouwt het fenomeen van de politieke patronage (waarvan personele benoemingen een 

belangrijk deel uitmaken) als een dusdanig schadelijk fenomeen, dat een sanering van de 

overheidssector en het voeren van een gezond financieel economisch beleid volgens haar alleen kans 

van slagen heeft als de (partij)politieke belangenbehartiging via de overheidssector wordt 

geëlimineerd102. M.a.w., het voortbestaan van politieke patronage, met al haar schadelijke gevolgen voor 

de Arubaanse gemeenschap, is niet anders dan een (partij)politieke keuze.  

 

 

12- CONCLUSIE 

In een parlementair democratische rechtstaat bepaalt ‘de politiek’ het beleid. Toch is zij daar niet 

helemaal vrij in. Zowel bij de bepaling als bij de uitvoering van het beleid heeft zij zich te houden aan 

bestaande wetgeving maar ook aan normen van deugdelijk bestuur. Zoals uit het voorgaande 

ruimschoots is gebleken, heeft het Arubaanse bestuur zich gedurende de eerste 30 jaar van haar bestaan 

na de invoering van de Status Aparte zich alleen al voor wat betreft haar personeelsbeleid niet door deze 

twee ‘beperkingen’ laten weerhouden. Dit heeft het algemeen belang van de Arubaanse gemeenschap, 

waar zij krachtens haar regeringsbelofte al haar inspanningen op moet richten, zowel op de korte als de 

lange termijn in ernstige mate geschaad. 

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

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

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

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

land als Aruba niet alleen makkelijk afbreuk aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke personeel, 

maar ook aan de legitimiteit van het overheidsbeleid en het politieke systeem103.  

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

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

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

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

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

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

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

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

en niet voor hun beurt praten of ‘uit de pas’ lopen104. 

Het politieke patronagesysteem zoals dat reeds tijdens het Koninkrijkssymposium van 1995 werd 

omschreven, heeft in Aruba na ruim 3 decennia ongestoorde toepassing gezorgd voor een volledig 

verstoord personeelsbestand met ernstige financieel-economische implicaties. De overheid is hier bij 

herhaling op gewezen, zowel door haar eigen onafhankelijke nationale als door internationale advies- en 

controle organen. Toch heeft dat niet geleid tot terughoudendheid van de overheid bij personele 

benoemingen. Integendeel, de trend die reeds vóór de Status Aparte was ingezet, heeft zich doorgezet 

tot 2015. Feitelijk komt het er op neer dat de politieke partijen zich hebben ontwikkeld tot 

                                                           
100 SER: Sanering van de overheidssector, een absolute noodzaak. April 2002, p. 11 
101 Idem, p. 12 
102 Idem, p.12 
103 (Info) Uit: Civis mundi d.d. 28-9-2010: ‘Heropening debat over het politieke benoemingsbeleid’, van prof. dr. 
Wim Couwenberg, p. 1-2 
104 Idem 
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uitzendbureaus waarbij het lidmaatschap en activiteiten ten behoeve van de partij garant stonden/staan 

voor een goedbetaalde baan bij de overheid. De kosten van dat beleid kwamen echter niet op het conto 

van de politieke partijen zelf maar werden overgedragen op het land en dus op de belastingbetalers. 

De effecten van het gevoerde personeelsbeleid zullen bij directe aanpak van het probleem ter 

verbetering nog decennialang hun weerslag hebben. Hoewel het met name door de huidige grote 

beperkingen op financieel gebied en het vrij strikte toezicht van de CAft voor zittende en komende 

regeringen steeds moeilijker wordt om hun traditionele personeelsbeleid te handhaven, kan bij de twee 

grote politieke partijen die afwisselend de regering vorm(d)en toch niet voor enige verbetering in hun 

beleid worden uitgegaan van eigen ‘voortschrijdend inzicht’. Zelfs de erkenning van een overtollig 

ambtenarenapparaat middels herhaalde ingezette pogingen tot afslanking via kostbare operaties hebben 

in het (recente) verleden slechts geleid tot nòg meer benoemingen. De grote politieke partijen hebben 

ter motivatie aangegeven dat de druk van hun kiezers om een voorkeursbehandeling zo groot is dat zij 

daar niet aan kunnen voorbijgaan ‘zonder electorale gevolgen’. Het is daarom zaak om vanuit de 

gemeenschap, die uiteindelijk de rekening betaalt van al het overheidsbeleid, strikte regels en controle 

aan te dragen voor een rationeel personeelsbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om regels die garanderen 

dat het ambtenarenapparaat na verloop van tijd naar de juiste proporties wordt teruggebracht, maar 

ook dat de integriteit van het personeel en de kwaliteit van dienstverlening duidelijk worden verbeterd. 

Daarnaast is van belang dat er wetgeving wordt ingevoerd die politieke patronage in al haar vormen 

behandelt zoals dat in de praktijk is, namelijk een ernstige vorm van corruptie door ambtsdragers en de 

bevoordeelden.  

 

In de praktijk komt het er onder meer op neer om ‘oude’ adviezen ten behoeve van nadelige politieke 

praktijken die aan actualiteit nog niets hebben ingeboet, weer van stal te halen. Zo heeft de SER reeds in 

2002 gesteld dat “een beleids- en werkveld voor de bestuurders in de overheidssector moet worden 

geformaliseerd om het risico van onbehoorlijk en schadelijk bestuur te minimaliseren. Dit kan door 

objectieve en toetsbare criteria voor bevoegd handelen vast te stellen, onbevoegd handelen nietig te 

verklaren en schuldaansprakelijkheid voor schade berokkend aan het land in te voeren”105. Ook de NCPF 

en rapport Calidad benoemen een kader voor een meer rationeel personeelsbeleid. 

 

 

13- NAAR EEN RATIONEEL PERSONEELSBELEID 

Personele benoemingen op basis van politieke patronage kunnen niet alleen wegens hun financieel-

economische gevolgen niet nòg langer worden getolereerd, maar ook omdat er  feitelijk (economische) 

corruptie wordt bedreven en zij een ernstige inbreuk vormen op het voornaamste grondrecht (artikel 1.1 

van de Staatsregeling) van Aruba. Deze stelt namelijk dat “allen die zich in Aruba bevinden, in gelijke 

gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, kleur, taal, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte, of op welke grond dan ook is niet toegestaan”.  

Daarnaast moeten de volgende, nog bestaande, tekortkomingen in het personeelsbeleid, het hoofd 

worden geboden: 

 Wettelijke voorschriften en wettelijke procedures die niet worden nageleefd (bijv. Art. 31 van de 

Comptabiliteitswet). 

 Verouderde bezoldigingsregeling. 

 Het ontbreken van een besluit over hetgeen tot de kerntaken van de overheid behoort met als gevolg 

steeds weer instelling van nieuwe departementen en diensten. 

 Het ontbreken van een wettelijk vastgestelde formatie in totaliteit en per dienst, directie en 

departement van de overheid. 

 Het ontbreken van instellingsbesluiten waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

duidelijk zijn vastgelegd. 

 Het onjuist toepassen van de bezoldigingsregeling, bijv. ten behoeve van een –meerkoppig-

management-team terwijl hierin niet is voorzien. 

 Het bevorderen van personeel dat noch aan opleidings- en functie-eisen voldoet.  

Het moet niet meer kunnen gebeuren dat iemand die alleen een lagere school heeft doorlopen 

moeiteloos kan doorstromen naar schalen boven schaal 3; dit geldt ook voor opleidingen op 

middelbaar onderwijsniveau (in principe alleen bevordering tot en met schaal 6 mogelijk) en voor 

opleidingen op hoger beroepsonderwijsniveau (in principe alleen bevordering tot en met schaal 8/9? 

                                                           
105 SER: Sanering van de overheidssector, een absolute noodzaak. April 2002,  p. 4 
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mogelijk) en voor universitair opgeleiden (in principe alleen bevordering tot en met schaal 13 

mogelijk).   

 Het ontbreken van parlementaire controle op de prestaties van de overheid doodeenvoudig omdat in 

de begroting niet wordt opgenomen welke prestaties moeten worden opgeleverd bij aanwending van 

de begrote bedragen waardoor achteraf niet kan worden vastgesteld dat de uitputting van de 

begroting wel/niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 

 

Op grond van voorgaande punten moet de nieuwe regeling (wet) aangaande het personeelsbeleid van 

de overheid volgens de aanbevelingen van rapport ‘Calidad’ minimaal de volgende elementen bevatten:  

 In het Reglement van Orde van de ministerraad dient te worden vastgelegd dat over benoeming, 

bevordering, schorsing en ontslag van alle ambtenaren in de ministerraad (MR) wordt beraadslaagd en 

besloten (deze aanbeveling moet echter geactualiseerd worden wegens het gebleken gebrek aan 

verantwoordelijkheidsbesef bij bestuurders door te kiezen voor het concept van de gezamenlijke 

vakbonden zoals die tijdens het Koninkrijkssymposium in 1995 is verwoord → zie verder).  

 Voorts dient wettelijk te worden gegarandeerd dat benoemingen alleen kunnen plaatsvinden in 

vacatures die behoren tot de vastgestelde formatie en dat de benodigde financiële middelen binnen 

de vastgestelde begroting beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van bevorderingen. Het 'ter 

beschikking van de minister stellen' van ambtenaren om oneigenlijke (politieke) redenen (bijvoorbeeld 

met als gevolg dat die ambtenaren ‘blijven thuiszitten’), dient te worden tegengegaan als zeer 

ongewenst.  

 Wanneer aan de voorgestelde wettelijke voorschriften niet wordt voldaan, kan benoeming c.q. 

bevordering niet plaatsvinden. Immers, benoemingen en bevorderingen vinden plaats bij landsbesluit. 

Indien daarbij blijkt dat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan, dient de Gouverneur het 

landsbesluit - dat immers contra-legem is - niet te ondertekenen.  

 De procedure voor werving en selectie van ambtelijke medewerkers moet objectief, doorzichtig en 

controleerbaar zijn.  

 De voor benoeming van ambtenaren gestelde eisen van bekwaamheid, geschiktheid, het aanwezig zijn 

van een vacature conform de vastgestelde personeelsformatie en van de nodige financiële middelen 

binnen de begroting, enz. dienen ook van toepassing te worden verklaard op arbeidscontractanten. 

Om te verzekeren dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, dient de aanstelling van 

arbeidscontractanten pas na advies van de directeur Personeel en Organisatie te kunnen plaatsvinden. 

Voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst dient tevens het vereiste van voorafgaande 

machtiging bij landsbesluit te worden gesteld. Evenals met betrekking tot benoeming van ambtenaren 

dient daarover in de ministerraad te worden beraadslaagd en besloten. (zie opm. boven). Indien 

daarbij blijkt dat niet aan de voormelde wettelijke vereisten is voldaan, dient de Gouverneur het 

landsbesluit niet te ondertekenen, zijnde dit immers contra-legem106. 

 

Rapport Calidad beperkt zich echter niet alleen tot de benoeming van personeel. Zij maakt zich ook sterk 

voor vergroting van de integriteit en professionaliteit op alle niveaus van het ambtenarenapparaat: 

 In de eerste plaats dient de kwaliteit van de ambtelijke diensten te worden bewaakt en bevorderd 

door regelmatige beoordeling van het functioneren van ambtelijke medewerkers. Het houden van 

periodieke functioneringsgesprekken en methodische personeelsbeoordelingen volgens 

gestandaardiseerde procedures en aan de hand van tevoren bepaalde criteria dient dan ook zo snel 

mogelijk te worden ingevoerd. Dat geldt voor de ambtelijke medewerkers op elk niveau, dus ook hen 

in leidinggevende posities. In het kader van deze functioneringsgesprekken en personeelsbeoor-

delingen moet integriteit van het ambtelijk opereren een vast punt van aandacht zijn. Niet-integer 

handelen moet consequenties hebben voor de loopbaanperspectieven in de ambtelijke dienst. 

 Aan de wettelijke verplichting tot aflegging van de ambtseed of -belofte door ambtenaren dient strikt 

de hand te worden gehouden. Dat is een belangrijke basis voor maatregelen bij niet-integer handelen 

of nalaten.  

 De bevoegdheid van hoofden van dienst om disciplinaire maatregelen te treffen ten aanzien van 

disfunctionerende ambtelijke medewerkers ware in de LMA vast te leggen. De criteria voor oplegging 

van disciplinaire sancties moeten in de wet worden opgenomen, terwijl de medewerker beroep moet 

kunnen instellen bij een onafhankelijke instantie. Een duidelijke en sluitende wettelijke regeling ten 

aanzien van disciplinaire maatregelen voor ambtenaren - welke ongeacht de persoon wordt nageleefd 

- dient een einde te maken aan het fenomeen van disfunctionerende ambtenaren.  

                                                           
106 Rapport Calidad, p. 34 en 35 
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 Openbare colleges en ambtenaren dienen gewezen te worden op de verplichting zoals bepaald in 

artikel 200 Wetboek van Strafvordering van Aruba om in de daar bedoelde gevallen onverwijld 

aangifte te doen van misdrijven waarvan zij kennis krijgen in de uitoefening van hun bediening.  

 Ambtenaren die kennis hebben van niet-integer handelen van andere ambtelijke medewerkers of 

organisaties (en eventueel van bestuurders), moeten deze informatie kunnen doorgeven, opdat 

corrigerende actie kan worden genomen107. 

 

Ook de NCPF heeft een kader aangegeven voor een rationeel personeelsbeleid: 

 Beperking van de groei in de overheidsbijdrage aan secundaire arbeidsvoorzieningen door: 

- Uitvoering van de zgn. ‘3e fase’ van de hervorming van het pensioensysteem voor ambtenaren. Dit 

bestaat er uit dat ambtenaren die nog bijdragen aan het oude pensioensysteem worden overgezet in 

het nieuwe pensioensysteem. Hierdoor worden de aldoor stijgende overheidsbijdrage aan de 

pensioenen afgeremd. Op de langere termijn leidt dit ook tot beëindiging van de huidige tekorten bij 

de APFA waardoor de overheidsbijdrage ook verminderd wordt. 

- Harmonisatie van de ziektecompensatie met de praktijk in de commerciële sector. Momenteel 

ontvangt een ambtenaar 100% compensatie terwijl de privésector dit in alle gevallen m.u.v. 

zwangerschapsverlof beperkt tot 80%. 

 

 Beperking in de natuurlijke groei van de personeelskosten door o.m.: 

- Toepassing van een effectief beoordelingssysteem voor alle ambtenaren. Dit systeem moet de 

automatische salarisverhogingen op basis van leeftijd verminderen. 

- Invoering van een nieuw salarissystematiek (HBRA: Herziening Bezoldigingsregeling Aruba) waarmee 

ook de automatische salarisverhogingen op basis van leeftijd worden beperkt. 

- Vorming van een ‘toegangsexamen’ voor overheidsfuncties om een minimaal kwaliteitsniveau voor 

al het personeel te garanderen. 

- Definiëring van maximaal aantal werknemers per departement en ministerie en dit vastleggen in de 

wet. De begroting moet op dit maximum zijn gebaseerd. Bovendien moet de benoeming van 

personeel zonder dat er vacatures zijn wettelijk worden verboden. Dit vereist aanpassingen in de 

Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) en/of de Landsverordening Inrichting 

Ministeries (LIM). 

 Toepassing van een herplaatsingsprogramma voor ambtenaren. De huidige plaatsing van personeel is 

inefficiënt en leidt tot personeelstekorten die moeilijk aan te vullen zijn terwijl in andere 

departementen sprake is van overtollig personeel. Dit vereist echter de nodige coördinatie, waar het in 

het personeelsbeleid tot nu toe aan ontbroken heeft108. 

 

Verdere aandachtspunten die bij een rationeel personeelsbeleid in beschouwing moeten worden 

genomen zijn: 

 Vaststelling van een maximaal aantal coördinatoren/adviseurs per minister (bijv. maximaal 1-3 voor de 

‘lichtere’ ministeries tot maximaal 3-5 voor de ministers met de zwaarste portefeuilles). 

 Depolitisering van overheidsondernemingen en –stichtingen. 

 Buiten de ministeries om wordt zo minimaal mogelijk gebruik gemaakt van consulenten of andere 

vormen van adviseurschap. Indien directeuren onvoldoende kennis van zaken en/of professionaliteit 

ten toon spreiden wordt er in eerste instantie naar gestreefd de tekortkomingen op te heffen.  

 

De SER geeft een simpele aanbeveling voor een rationeel personeelsbeleid: Besluiten over individuele 

ambtenaren c.q. contractanten betreffende benoemingen, bevorderingen, toelagen, enz. die niet aan 

basisvoorwaarden voldoen, zouden nietig moeten zijn. Het benoemingsbeleid zou bovendien niet veel 

mogen afwijken van wat gangbaar is in de privé sector109. 

Tenslotte zijn de aanbevelingen van de Comishon di Berdad (CdB) in het rapport ‘Een kwestie van 

mentaliteit’ in dit verband vermeldenswaardig. Op grond van de bevindingen die grotendeels 

overeenkomen met hetgeen in dit rapport naar voren is gebracht stelt de CdB o.m. dat “Naast de vele 

onrechtmatige en ondoelmatige besluiten op het gebied van personeel en organisatie, ook de reguliere 

zaken, zoals de normale benoemingen, benoemingen in vaste pensioengerechtigde dienst, 

bevorderingen, het toekennen van periodieken, overplaatsingen en alle andere normale 

                                                           
107 Idem, p. 33 
108 Report of the National Commission on public finance, februari 2007, p. 19 
109 SER: Sanering van de overheidssector: een absolute noodzaak. April 2002, p. 34 
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personeelsaangelegenheden bijzonder traag verlopen en soms zelfs jaren duren. Wat nog meer steekt is 

dat sommige ambtenaren hun zaakjes echter heel snel voor elkaar weten te krijgen.  

Het ambtenarenapparaat is terecht ongemotiveerd en ontevreden. Zoals uit andere onderdelen van 
deze rapportage blijkt, werkt ook dit de bestuurlijke corruptie en fraude in de hand. De Comision di 
Berdad beveelt derhalve twee trajecten aan:  
1. De doorlichting en reorganisatie van de Directie Personeel en Organisatie;  
2. Onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besluitvorming en rechtshandelingen op 
het gebied van overheidsorganisatie en m.b.t. het personeelsbeleid van de overheid van de afgelopen 
jaren, met als doel te komen tot:  

 de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidstelling van verantwoordelijken,  

 advisering inzake het toe te passen disciplinaire traject,  

 het terugbrengen van evenwicht en motivatie binnen het ambtelijk apparaat,  

 de preventie van ondoelmatig en onrechtmatig handelen binnen de ambtelijke organisatie en het 
personeelsbeleid binnen het ambtelijk en bestuurlijk apparaat,  

 het ontwikkelen van een deugdelijk personeels- en organisatie beleid”110.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

om. 

  

                                                           
110 Eindrapportage Comision di Berdad , ‘Een kwestie van mentaliteit-Bestuur en integriteit op Aruba’, juni 2002, p. 
124 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN 1986 – 2016 

JAAR TOTAAL 
PERSONEEL 

PERSONEEL 
ALG.DIENST 

TOE/AFNAME 
PERS. ALG.D 

TOENAME 
REGERING 

PERS.KOSTEN 
ALG. DIENST AFL. 

TOTALE PERS. 
KOSTEN AFL. 

GEM. KOST 
P/P AFL. 

1986   ?    124.600.000  

1987  ?    131.300.000  

1988 3775 2.611    139.200.000* 34.860** 

1989 3578 2.669 58 ?  152.800.000* 38.070** 

1990 3718 2.797 128   160.200.000* 40.000** 

1991 3880 2.958 161   162.400.000* 40.100** 

1992 4241 3.245 287   201.900.000* 46.470** 

1993 4143 3.400 155     

1994 4141 3.373 - 27 704    

1995 3797 3.318 - 55  248.700.000 304.000.000 74.955 

1996 3978 3.054 -264  232.000.000 286.500.000 75.966 

1997 4022 3.226 172  254.100.000 312.400.000 78.766 

1998 3945 3.528 302  242.100.000 318.900.000 68.622 

1999 4024 3.484 -44  251.300.000 336.900.000 72.130 

2000 ? 3.562 78  285.200.000 374.900.000 80.067 

2001 5.763 3.788 226 415 279.400.000 370.900.000 73.759 

2002 6.426 3.738 -50  327.700.000 431.400.000 87.667 

2003 6.300 3.990 252  331.900.000 437.800.000 83.183 

2004 6.585 4.152 162  443.600.000 566.300.000 106.840 

2005 7.025 4.333 181  370.100.000 505.200.000 85.414 

2006 6.853 4.492 159  401.600.000 542.200.000 89.403 

2007 6.805 4.316 -176  388.000.000 530.400.000 89.898 

2008 6.659 4.195 -121  431.900.000 580.400.000 102.956 

2009 6778 4.122 -73 334 425.400.000 579.200.000 103.202 

2010 6662 4.212 120  444.200.000 602.600.000 105.461 

2011 6653 4.092 -120  468.700.000 626.000.000 114.541 

2012 6879 4.058 -34  520.500.000 684.700.000 128.265 

2013 7050 4.319 261  526.500.000 694.700.000 121.903 

2014 6900 4.485 166  480.800.000 647.300.000 107.202 

2015 6750 4.141 -344   698.275.114  

2016  3.995 -146 -217  695.659.000  

 

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

Recources, de CBA (Statistical Digest 2014, p. 109-110), Informatie t.b.v. formatieproces 2009 van 

Directie Financiën, Info Dir. Financiën (Presentatie 2013 tbv Sociale Dialoog) 

* Personeelskosten incl. VUT-uitkeringen 

** Volgens ARA, Jaarverslag 1992, p. 73 

Opm SDBA:  

 Vergelijking van de verschillende cijfers en bedragen maken duidelijk dat er geen consistentie tussen de 

verschillende bronnen is. Zo geven de gemiddelde kosten van het totale personeel heel andere 

uitkomsten dan die van de Algemene Dienst. De vraag is waar de werkelijkheid ligt.  

 

 Bovenvermelde inconsistenties zijn niet dusdanig dat er geen duidelijke trends waar te nemen zijn. 

Dezelfde trends komen in elke analyse op dezelfde manier naar voren. 

 

 De verlaging van de personeelsomvang vanaf 2015 kwam vooral tot stand onder grote druk van de 

C(A)FT om het begrotingstekort structureel te kunnen verlagen. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot 

verlaging van de personeelskosten: de periodieke verhogingen volgens de verouderde 

bezoldigingsregeling en de (ook toekomstige) verhogingen van premies e.d. naar aanleiding van de 

overeenkomst met de overheidsvakbonden in 2014 maken dat de personeelslasten onder de huidige 

omstandigheden slechts heel moeizaam zullen verminderen. 

 

 Tenslotte: uitgebreide analyses van o.m. het personeelsbeleid zijn niet meer (publiekelijk!) beschikbaar 

sinds 2004. Wegens het toegepaste sterfhuisbeleid door de overheid m.b.t. de CAD en de ARA zijn er 

onvoldoende mankracht en middelen beschikbaar om de benodigde analyses uit te voeren. 

 


