
ARUBA VERDIENT BETER! 
 
‘Zes Caribische eilanden en Nederland zijn tot elkaar veroordeeld’ is de conclusie van 

dagblad TROUW bij het opmaken van de balans van vijf jaar nieuwe staatkundige 

verhoudingen. In een redactioneel commentaar van dinsdag 13 oktober komt de krant 

terecht tot de conclusie dat er ondanks problemen en kinderziektes geen alternatief is voor 

de huidige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Trouw schrijft dan: ‘Is bij de drie overzeese 

gemeenten tenminste nog vooruitgang te bespeuren, voor de drie zelfstandige grotere 

eilanden is zelfs daar geen sprake van. Helaas kan daarbij slechts hoop geput worden uit het 

feit dat vijf jaar wel een heel korte termijn is om efficiënt en transparant openbaar bestuur te 

vestigen.’  

 

Zoals zo vaak wordt hier Aruba in één adem genoemd met Curaçao en Sint Maarten, de twee 

landen die nu vijf jaar zelfstandig zijn en nog weinig vooruitgang hebben geboekt. Maar 

Aruba mag daarmee niet op één lijn gesteld worden. Dat land is al bijna dertig jaar 

zelfstandig en maakte juist in die eerste vijf jaar een voorbeeldige start met spectaculaire  

economische groeicijfers. In de jaren 1987, 88, 89 waren die groeipercentages 16,1, 18,6 en 

12,1 procent en in de jaren negentig bleef de economie doorgroeien met een gemiddelde 

van 5,3 procent. De bestuurders van Curaçao en Sint Maarten keken met bewondering en 

jalousie naar Aruba en wilden daarom ook van die dubbele bestuurslaag af. Daar ligt de bron 

van wat op 10.10.10 voor die twee eilanden werkelijkheid werd. 

 

Het nationaal inkomen van Aruba verzesvoudigde sinds 1985 van een schamele US$ 425.000 

in 1985 tot US$ 2.584.000 in 2011. Topjaar was 2008 met een BBP van US$ 2,8 miljard en 

een inkomen per capita van US$ 27.540. Aruba is daarmee al heel lang het meest 

welvarende land van de regio. Maar ook Aruba kreeg een terugslag in de crisisjaren, die 

versterkt aankwam door de sluiting van de raffinaderij. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rapporteerde recent hierover: 

‘Aruba heeft het tekort de afgelopen jaren laten oplopen in een poging de economie te 

beschermen tegen de gevolgen van het ingezakte toerisme tijdens de recessie van 2009. 

Ook werd de Arubaanse economie getroffen door de sluiting van de olieraffinaderij in de 

jaren daarna. Daardoor is het gat op de begroting vorig jaar opgelopen tot 8,5 procent van 

het bruto binnenlands product (bbp). De Arubaanse regering wil het tekort dit jaar 

terugdringen tot 6 procent.’ 

Aruba kampt nu met een te hoge staatsschuld. Nederland weigerde daarom vorig jaar 

akkoord te gaan met de begroting van Aruba. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties liet vervolgens onderzoek doen naar de financiën van het eiland. 

Nederland en Aruba hebben inmiddels een akkoord gesloten dat een einde heeft gemaakt 

aan het conflict over de begroting. Er is een nieuw onafhankelijk orgaan dat het toezicht gaat 

organiseren. De organisatie kreeg de naam College Aruba Financieel Toezicht (CAFT) en is 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13303.htm


inmiddels aan het werk. De begroting 2016 wordt een dezer dagen door de Minister van 

Financiën Bermudez aangeboden aan het Arubaanse Parlement.  Doel is om voor het eind 

van het regeringstermijn (2017) tot begrotingsevenwicht te komen.  

Met Nederland werd vorig jaar tevens afgesproken dat zodra Aruba begrotingsevenwicht 

heeft bereikt, Nederland garant wil staan voor leningen op de internationale kapitaalmarkt. 

Hierdoor zou Aruba tegen een veel voordeligere rente kunnen lenen en circa 160 miljoen 

per jaar besparen. Een mooie eerste stap op de moeilijke weg naar terugdringen van de te 

hoge staatsschuld.   

 

Aruba krijgt dus beslist nog een aantal lastige jaren, maar kan absoluut niet vergeleken 

worden met Curaçao en Sint Maarten, waar de situatie op allerlei terreinen meer 

zorgwekkend is. 
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