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Ontwikkelingen overheidsfinanciën Aruba 
 
De overheidsfinanciën van Aruba hebben de afgelopen jaren de nodige aandacht gekregen. En 
dit niet alleen van de stakeholders in het begrotingstraject, de lokale politici en overige lokale 
gremia. Ook vanuit Den Haag en door de internationale kredietbeoordelaars werd 
langzamerhand steeds meer gewezen op de – in hun ogen zorgelijke – ontwikkelingen binnen de 
overheidsfinanciën van Aruba. En eerlijk gezegd is deze aandacht niet vreemd. 

Eind 2009 lag er op sociaaleconomisch terrein een aantal uitdagingen voor het pas aangetreden 
kabinet Eman I. Aruba voelde als vele landen de financieel-economische schokken van de eerder 
in 2008 ontstane kredietcrisis. Alsof dit niet genoeg was had de Valero olieraffinaderij – welke als 
tweede economische pijler van het Land fungeerde – niet lang daarvoor al aangekondigd dat zij 
haar activiteiten in Aruba definitief zou staken; honderden werknemers zouden dus uiteindelijk 
zonder werk komen te zitten. De economische groei stagneerde en daardoor kreeg Aruba te 
maken met een “dubbele dip”-recessie. Gekozen is voor verdere bevordering van toerisme en 
voor publieke investeringen in met name de infrastructuur. In tegenstelling tot de overige 
Caribisch-Nederlandse landen en de lidstaten van Europese Unie – waar in deze periode juist 
sterk werd ingezet op bezuinigingsmaatregelen om de kredietcrisis te bedwingen – opteerde de 
Arubaanse regering voor vergroting van de uitgaven, om de economie te stimuleren. De 
redenering hierachter was dat het stimuleringsbeleid zou leiden tot een groeiende economie, 
maar dit beleid heeft geen soelaas geboden, aangezien de reële economische groei stagneerde. De 
afname van de economische activiteiten is mede het gevolg van een minder sterke groei van de 
inkomsten uit toerisme en een daling in de private consumptie. 
 
(Show slide 2: reele groei BBP v/s debt-to-GDP (bron CBA) 
 
Show Slide 3 : development revenue vs expenditure 2006-2016 (bron: CBA) 
 
Ondanks de gedane investeringen zijn de overheidsinkomsten vooralsnog niet hard genoeg 
gestegen. Als gevolg van de hoge uitgaven en achterblijvende inkomsten zijn de tekorten voor de 
overheid in bepaalde jaren ook aanzienlijk hoog geweest mede door oplopende tekorten in de 
sociale zekerheid.  
 
Show Slide 4: development Debt-to-GDP 2006-2016 (bron: CBA/RvA) 
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Het gevolg: de overheidsschuld is in korte termijn van onder de 50% van het Bruto Binnenlands 
Product (het BBP) naar ruim 80% gegroeid. Een vrij hoge staatsschuld als gekeken wordt naar 
de acceptabele marges voor de grootte van de staatsschuld voor een kleine economie als die van 
Aruba. 
 
Show Slide 5: prudent debt targets according to OECD and IMF 
 
Reden dus voor de gegroeide aandacht voor en de kritiek op de ontwikkeling binnen de 
overheidsfinanciën van Aruba.  
 
De aandacht richtte zich niet zo zeer direct op de beleidsstrategie van de regering, maar de vrees 
dat de schuldgroei op een gegeven moment zal leiden tot een onbeheersbaar schuldniveau en de 
draaglast voor toekomstige generaties onredelijk zwaar zou worden. Wij moesten beginnen te 
denken aan de duurzaamheid van onze overheidsfinanciën. De duurzaamheid moest leidend 
worden in plaats van de gekozen financiële beleidsstrategieën.  
 
In mei 2015 werd mede naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de overheidsfinanciën 
door de regeringen van Aruba en Nederland een protocol gesloten waarin het kader werd 
geschapen voor de realisering van duurzame overheidsfinanciën door middel van toezicht op de 
financiële haalbaarheid van de begrotingen van het Land Aruba. Dit mondde uiteindelijk uit in 
de totstandkoming van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (de LAtft) waarin 
o.a. een nieuw toezichtorgaan in het leven werd geroepen en tekortnormen werden gesteld voor 
de begrotingen van de jaren 2015 tot en met 2018. Het nieuwe toezichtsorgaan, het College 
Aruba financieel toezicht (CAft), diende toe te zien dat de gestelde tekortnormen voor de 
collectieve sector werden nageleefd door de regering. Aruba zou volgens de nieuwe wet het 
jaarlijkse financieringstekort dienen af te bouwen van 3,7% van het BBP in 2015 naar een 
uiteindelijk surplus van 0,5% in 2018. 
 
Show Slide 6: fiscal deficit targets 2015-2018 / definitie collectieve sector en financieringstekort 
 
De resultaten van de jaren 2015 en 2016 laten zien dat de gestelde normen voor deze jaren 
gehaald zijn. Nadere analyse laat echter zien dat de manier waarop de normen gehaald zijn niet 
volledig in lijn zijn met de essentie van duurzame overheidsfinanciën. De normen blijken 
namelijk vooral middels incidentele extra inkomsten te zijn gehaald in plaats van structurele en 
duurzame maatregelen die de inkomsten structureel verhogen dan wel uitgaven beheersbaar 
maken. Dit brengt ons daarom bij de vraag of wij als land wel voldoende doen om te komen tot 
duurzame overheidsfinanciën en zo nee, wat is daartoe dan nodig? 
 
Duurzame overheidsfinanciën 
 
Als wij denken aan duurzaamheid, dan denken wij aan termen als bestendigheid, houdbaarheid, 
generatie overstijgend en lange termijn. Voor de overheidsfinanciën kan de duurzaamheid 
vertaald worden naar de mate waarin de overheid in staat is om te allen tijde aan zijn 
verplichtingen te voldoen.  
 
Show Slide 7: definitie duurzame overheidsfinanciën 
 
Deze definitie is logisch en lijkt simpel in de uitvoering, maar men moet hier niet vergeten dat de 
verplichtingen nu en die in de toekomst kunnen verschillen qua aard en grootte. Demografische, 
sociale en economische veranderingen kunnen er immers voor zorgen dat de kosten die de 
overheid als verzorgingsstaat maakt en de belastingen die zij ophaalt in de toekomst drastisch 
kunnen verschillen van die op het huidige moment. Ter illustratie: de sociale zekerheidsuitgaven 
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zullen zonder maatregelen te treffen over 30 jaar als gevolg van de vergrijzing hoger zijn dan nu 
het geval is. Aan de andere kant zouden de belastinginkomsten bij een hogere mate van 
bedrijvigheid als gevolg van bijvoorbeeld economische diversificatie en de komst van nieuwe 
economische pijlers hoger kunnen uitvallen dan nu. De duurzaamheid van de overheidsfinanciën 
laat zich daarom in dit opzicht beter vertalen als de taak van de overheid om tijdig de 
noodzakelijke maatregelen te treffen, zodat gewaarborgd wordt dat er op elk moment in de 
toekomst de nodige structurele inkomsten zijn, de noodzakelijke uitgaven beheersbaar zijn, de 
staatsschuld niet (onnodig) (hard) toeneemt en dit allemaal zonder dat de financiële belasting op 
de burger significant zwaarder wordt (in de toekomst). 
 
Als wij deze brede definitie toepassen op de situatie van Aruba dan zien wij  
 
Show slide 8: Duurzaamheid check 
 
allereerst dat de uitgaven nog niet beheersbaar zijn gemaakt. Ondanks meerdere voornemens 
van de overheid om de personeelslasten te beteugelen, zijn deze kosten over de afgelopen jaren 
niet gedaald. Als gevolg van de toenemende staatsschuld zijn ook de rentelasten toegenomen tot 
rond de 200 miljoen florin oftewel ongeveer 15% van totale operationele lasten. De hoge rente- 
en personeelslasten leggen een groot beslag op de inkomsten, waardoor er weinig overblijft voor 
overige noodzakelijke investeringen welke dienen als waarborg dat de financiële belasting voor 
toekomstige generaties niet (significant) toeneemt. Voorts zien wij dat de inkomsten structureel 
nog niet voldoende sterk zijn gegroeid: het feit dat de afgelopen jaren aan de hand van 
incidentele middelen gaten zijn gedicht, toont aan dat er nog geen structurele en stabiele groei zit 
aan de middelenzijde. Mede als gevolg van dit laatste zien wij tot slot dat voor het dichten van de 
tekorten nog altijd geleend moet worden en hierdoor de schuld (weliswaar minder snel) is 
doorgegroeid. 
 
We zijn er op het huidige moment dus nog niet. 
Er zullen meerdere stappen moeten worden gezet richting het creëren van duurzame 
overheidsfinanciën. Het zal betekenen dat er commitment moet zijn en een sterke 
begrotingsdiscipline. Alleen maar snelle korte termijn resultaten zijn niet voldoende en kunnen 
juist averechts werken op lange termijn. Er dient dus ook plaats gemaakt te worden voor een 
lange termijn visie en structurele beleidsmaatregelen. Duidelijke en politiek breed gedragen 
normen en richtingseisen voor onze overheidsfinanciën met een daarbij gepaard effectief 
toezichtmechanisme en financieel-economische analytische ondersteuning voor de regeringen 
zouden hierbij de nodige handreikingen kunnen bieden voor het behalen en behouden van 
duurzame overheidsfinanciën.  
 
Hoe precies verder? 
 
We weten nu waar wij naar toe moeten, maar hoe willen wij daar komen? Welke richtlijnen 
en/of regels stellen wij voor onszelf op om ons daarbij te helpen? En hoe blijven wij met het 
vizier gericht op dit doel? 
 
Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld van regels, richtlijnen en toezichtmechanismes voor het 
bereiken en behouden van duurzame overheidsfinanciën. Er zijn voorbeelden van landen waar 
benchmarks worden gehanteerd om de richting van het financiële beleid te bepalen. Andere 
landen hanteren korte en lange termijn doelen die al dan niet zijn vertaald in wettelijk 
vastgestelde financieel-economische targets. Voorbeelden hiervan zijn de debt-ceilings in de VS, 
de EMU-normen binnen de EU en de voor Aruba geldende tekortnormen in de 
Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (Latft). Weer andere voorbeelden zijn het 
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gebruik van puur lange termijn graadmeters als het houdbaarheidssaldo die kort samenvattend 
meet in hoeverre wij de huidige schuld met alle toekomstige primaire saldi kunnen afbetalen. 
Ook op het gebied van het toezicht op deze richtlijnen en/of normen zijn er diverse vormen 
bekend: van een CPB in Nederland die ten behoeve van de staat onafhankelijk studies doet naar 
de effecten van het regeringsbeleid op de toekomstige stand van de overheidsfinanciën tot de 
enge toezichthouder die in de gaten houdt in hoeverre de harde korte termijn normen worden 
behaald. 
Er zijn voldoende studies gedaan naar de voor- en nadelen van elke toezichtsvorm en het 
hanteren van harde normen of richtlijnen/benchmarks. Elk land leent zich aan de hand van de 
situatie, de bestaande begrotingsdiscipline, de politieke wil en het concrete beoogde doel voor 
een andere combinatie. 
 
Voor Aruba is het alvorens een vorm van toezicht te kiezen en het toetsings- en/of 
richtinggevend kader te bepalen, zaak om eerst te bepalen wat wij willen bereiken in concrete en 
meetbare termen. Dit kan zijn een op termijn af te bouwen schuld tot 60% ten opzichte van het 
BBP of het werken naar en behouden van een houdbaarheidssaldo van nul of positief. 
 
De keuze van ons doel zal bepalen welke regels, richtlijnen en/of toezichtsvorm wij kiezen. 
Belangrijk hierbij is dat de regering te allen tijde het prerogatief moet behouden om zelf het 
beleid te bepalen binnen deze afgesproken kaders. Het zal aan de eventuele toezichthouders, de 
Staten en andere relevante instanties zijn om de regering te wijzen op de eventuele afwijkingen 
van het afgesproken doel als gevolg van het gekozen beleid. Deze instanties kunnen de regering 
vervolgens (al dan niet dwingend) aansporen de afgesproken richting naar duurzame 
overheidsfinanciën aan te houden.  
Even belangrijk in dit kader is dat niet over bezuinigd wordt; de geldkraan volledig dichtdraaien 
is geen optie. Zoals ik eerder heb aangegeven moet het niet zo zijn dat de rekening naar de 
toekomst wordt verschoven. Duurzaamheid betekent immers ook dat slimme investeringen nu 
moeten leiden tot voordelen en/of lagere lasten in de toekomst. 
 
Ongeacht de keuze van het doel, de gekozen richtlijnen en/of regels en de eventuele 
toezichtsvorm zal het succes van het behalen van duurzame overheidsfinanciën afhankelijk 
blijven van de lokale ‘commitment’. We moeten dit gezamenlijk willen. De keuze moet politiek 
breed gedragen worden en er moet onder de politici en de ambtenarij sprake zijn van 
‘ownership’. Niet minder belangrijk in dit opzicht is ook dat de relevante instanties die zich bezig 
zullen houden met deze materie voldoende geëquipeerd zijn om de activiteiten en 
werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om dit traject te bewandelen. 
 
Show slide 9: Hoe en waar naar toe? De succesfactoren. 
 
De toegenomen aandacht voor de overheidsfinanciën is gefundeerd. Er moet gewaakt worden 
dat:  
(1) onze uitgaven beheersbaar zijn en blijven,  
(2) onze schuld niet toeneemt en de toekomstige hogere inkomsten die deze schuldgroei moeten 
compenseren niet uitblijven en  
(3) de last voor de toekomstige generaties niet onnodig zwaar en onbetaalbaar worden.  
 
Wij zullen meerdere stappen moeten zetten willen wij dit behalen en behouden; we zullen 
gezamenlijk de richting en de manier waarop wij dit willen behalen moeten bepalen. Het succes 
van het behalen en behouden van de duurzame overheidsfinanciën is daarbij sterk afhankelijk 
van onze eigen wil. 
 
  


