Minister-president Evelyn Wever-Croes bij Genootschap
Nederland-Aruba
‘Ik geloof in het Koninkrijk en in samenwerking’

‘Ik geloof in het Koninkrijk en in samenwerking.’ Dit zei de Arubaanse minister-president mevrouw
mr. Evelyn Wever-Croes afgelopen donderdag, 31 mei 2018, in Nieuwspoort. Zij sprak op
uitnodiging van het Genootschap Nederland-Aruba. Zo’n 125 leden en genodigden waren bij haar
lezing aanwezig.
De premier, die welkom werd geheten door voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap,
benadrukte dat Aruba zijn uitdagingen zélf en met daadkracht zal aanpakken. Zij schetste de
contouren van een financieel- en sociaaleconomisch beleid dat Aruba in staat moet stellen om op
eigen kracht de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Zonder die sanering kunnen wij onze
uitdagingen niet aan. “Wij vragen niet om geld, maar wel om ruimte en tijd een noodzakelijke en
verantwoorde sanering uit te voeren.”
Sociale uitdagingen
De minister-president stond ook stil bij de sociale uitdagingen van Aruba. Zij vertelde over het
tragische voorval van enkele maanden geleden, kort na het aantreden van haar kabinet, waarbij
twee jongetjes omkwamen als slachtoffer van huiselijk geweld. “Aruba staat ook voor dit soort
complexe uitdagingen. De aanpak daarvan duldt geen enkel uitstel meer.”
De premier, die sinds november 2017 een coalitie leidt van drie Arubaanse partijen (MEP, POR en
RED), sprak voor de eerste maal in haar politieke carrière in Nederland. Zij benadrukte dat Aruba
op een positieve wijze met zijn uitdagingen wil omgaan. Maar, zo waarschuwde zij, ‘als er iets in
Venezuela mocht gebeuren, dan zal Aruba eerder duizenden vluchtelingen moeten opvangen dan
vijfhonderd. “Venezuela ligt zeer gevoelig bij ons. De crisis daar raakt ons allen. Iedereen kent wel
iemand die daar woont.”
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Staatsschuld aanpakken
Minister-president Wever-Croes had al eerder aangegeven (in Arubanieuws.Nu) dat de financiële
situatie van Aruba slecht is en dat de controle door het parlement en het College financieel
toezicht heeft gefaald. “Aruba heeft geen hulp van Nederland nodig om zijn begroting zelf weer in
evenwicht te brengen”.
In haar lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba ging zij hier nader op in. “Wij sturen aan op
een beleid dat in 2020 tot een surplus op de begroting zal leiden. Op die manier willen wij
bereiken dat de staatsschuld, die in de afgelopen jaren meer dan is verdubbeld tot 90 procent van
het Bruto Nationaal Product, in de eerste tien jaar wordt teruggebracht tot 70 procent en in de
volgende tien jaar tot 50 procent. Dat is verreweg de grootste uitdaging voor Aruba.’
De premier ging ook in op de Nederlandse bereidheid om de financiering van Arubaanse
overheidsleningen via Nederland vervroegd te laten ingaan. “Nederland en Aruba hebben hierover
op 4 april 2013 in het Witte Donderdag Protocol afspraken gemaakt”, zei zij. “Nederland verbindt
zich daarin om in te schrijven op leningen van Aruba als Aruba eenmaal een begrotingsevenwicht
heeft bereikt. Dat evenwicht heeft Aruba nog niet bereikt. Of Nederland bereid is om eerder in te
schrijven op leningen, moet nog worden bezien. Ondertussen heeft Aruba een financieeleconomisch plan opgesteld om zo snel mogelijk tot het gewenste begrotingsevenwicht te komen.
In dat plan wordt uitgegaan van het volledig bedrag aan rente. Natuurlijk is het fijn als Nederland
ons daarbij helpt, want dan kunnen we een begrotingsevenwicht zelfs eerder bereiken”.
Vertrouwen herwinnen
Om de overheidsfinanciën weer in gerede te brengen bepleit zij verlaging van de kosten voor
overheidspersoneel, de aanpak van overheidsNV’s, meer integriteit bij openbare aanbestedingen,
een tijdelijke crisisheffing en een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel. “Aldus willen wij
bereiken dat wantrouwen verdwijnt en plaatsmaakt voor vertrouwen. Wij moeten elkaar weer
vertrouwen, in Aruba en in Nederland’.
Nieuwe kansen
Zij schetste een Aruba dat op zoek wil gaan naar nieuwe kansen. “Ons toerisme draait prima, maar
het is onze enige echte economische pijler. Sinds de sluiting van de olieraffinaderij in 2009 weten
wij dat we daarop niet volledig meer kunnen rekenen”.
Mocht blijken dat de raffinaderij niet levensvatbaar meer is, dan sluit de minister-president niet
uit dat er een nationale raadpleging wordt gehouden om gezamenlijk de toekomst van Aruba te
bepalen en de economie te diversificeren, bijvoorbeeld door te investeren in landbouw en
veeteelt. “Aruba zal daar dan de randvoorwaarden voor moeten bieden.”
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