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Financieel toezicht op Aruba (versie  14 oktober 2015) 

 
Presentatie Radenoverleg, 9 oktober 2015, 
mr. D.G. Kock, Lid Raad van Advies  
 
 
 
Inleiding 
 
Aruba blijft haar bijzonderheden behouden. Zo was Aruba het laatste koninkrijksland dat 
geen financieel toezicht kende en thans is de bijzonderheid dat Aruba als enige binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden geen toezicht krachtens hogere regeling kent, doch in de 
vorm van lokale regelgeving – via een landsverordening - terwijl voor Curaçao en Sint 
Maarten dit krachtens een Rijkswet is geregeld en in Nederland dit via Europese 
regelgeving is geschied. 
 
Bijzonder natuurlijk – in de ogen van de Arubaanse bevolking - is dat dit financieel 
toezicht is gekomen zonder de saneringsvoordelen die Curaçao en Sint Maarten in 2010 
hebben genoten. Het tussen Nederland en Aruba geaccordeerde financieel toezicht van 
Aruba wordt daarom lokaal niet als een goede ‘deal’ beschouwd. 
 
Dit betekent evenwel niet dat financieel toezicht ongewenst was. Zelfs de Raad van 
Advies pleitte al enige tijd voor de introductie van een begrotingskamer, welke onder de 
Raad van Advies zou kunnen ressorteren en die het realiteitsgehalte en houdbaarheid van 
de ontwerp-begrotingen en de uitvoering daarvan zou controleren. De voorgeschiedenis 
die tot de introductie van het financieel toezicht heeft geleid, verdient evenwel 
vermelding vandaag. 
 
Voorgeschiedenis 
 
Omdat het financieel toezicht op Aruba niet krachtens Rijkswet is bewerkstelligd,  was de 
introductie daarvan afhankelijk van afspraken – en de nakoming daarvan - tussen en door 
Nederland en Aruba. Daarbij dient het Witte Donderdag-akkoord van 28 maart 20131 als 
uitgangspunt te worden genomen. Daarin zijn vooral afspraken gemaakt over houdbare 
overheidsfinanciën en terugbetalingscapaciteit, deed Aruba de belofte dat er 
begrotingsregels zouden komen, alsmede een College van Advies dat zou zorgdragen 
voor de naleving van de voornoemde begrotingsregels.  
 
Belangrijk daarbij is echter ook dat Nederland zou overwegen een financierings-
arrangement aan te bieden waarbij Nederland inschrijft op een openbare aanbieding van 
een obligatielening van Aruba waarbij de rente wordt gebaseerd op de rente die 
Nederland op de internationale markt kan verkrijgen. Een dergelijk rentevoordeel zou 
onmiddellijke gevolgen hebben voor de rentekosten en vervolgens voor de staatsschuld 
(en dus ook begrotingen) van Aruba. Jammer genoeg is aan dit onderdeel van de 
afspraken geen uitvoering gegeven. 

                                                        
1 Uitvoeringsprotocol ex besluit artikel IV-B van het Samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland. 
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De oppositiepartijen in de Staten van Aruba hadden een vooruitziende blik; men sprak 
het vermoeden uit dat Nederland via de achterdeur een College Financieel Toezicht voor 
Aruba wilde invoeren. 
 
De interventie van Nederland kwam in juni 2014 toen de Gouverneur van Aruba door 
de Rijksministerraad via een aanwijzing werd geïnstrueerd om de begroting voor het jaar 
2014 – welke zoals sedert de Status Aparte van 1986 gebruikelijk veel te laat (lees: in 
strijd met de Comptabiliteitsverordening) werd ingediend -  aan te houden en niet ter 
vaststelling te ondertekenen. 
 
Dit leidde natuurlijk tot een conflict tussen Aruba en Nederland, waarbij de Minister 
President van Aruba een korte hongerstaking hield en de Minister van Financiën zijn 
ontslag indiende. Nadat een aantal aanpassingen in de begroting werden doorgevoerd, 
kreeg de Gouverneur vanuit Nederland het groene licht om de begroting vast te stellen. 
 
Op 2 mei 2015 kwamen Aruba en Nederland – onder andere - overeen dat er een tijdelijk 
College Aruba Financieel Toezicht zal worden ingesteld, zulks via een landsverordening, 
die op 1 september 2015 is afgekondigd en per 1 augustus 2015 in werking is getreden 
(AB 2015, 39). 
 
Financieel toezicht via de Gouverneur 
 
De handelwijze van de Rijksministerraad in juni 2014 om de Gouverneur te instrueren 
om de begroting aan te houden en niet te ondertekenen, kan niet anders worden 
gekwalificeerd als een (verkapte) vorm van financieel toezicht. Immers was deze 
handeling bedoeld om de Arubaanse regering te dwingen de voorgestelde begroting aan 
te passen omdat deze niet voldeed aan de vereisten van houdbare overheidsfinanciën en 
niet realistisch was.  
 
Over de juistheid en juridische basis van deze aanwijzing is veel debat geweest, welke 
grotendeels zou moeten zijn verduidelijkt door de recente voorlichting van de Raad van 
State van 17 september 2015. Echter, de bewindslieden in Nederland en Aruba geven in 
de media verschillend en tegenstrijdig uitleg omtrent deze visie. 
 
Vast staat dat alleen de Gouverneur zelf een interventie kan uitlokken, door op grond 
van het Reglement voor de Gouverneur de Koninkrijksregering een (koninklijk) besluit 
te verzoeken teneinde te bepalen of een aan de Gouverneur ter vaststelling aangeboden 
landsverordening of landsbesluit in strijd is met een hogere regeling dan wel een al 
vastgestelde landsverordening of landsbesluit voor te dragen voor vernietiging. Verdere 
c.q. andere betrokkenheid van de Gouverneur in deze is dus niet mogelijk. 
 
Indien de Koninkrijksregering, buiten de betrokkenheid van de Gouverneur om, zou 
willen interveniëren, zou dat dus alleen mogelijk zijn op grond van artikel 43 van het 
Statuut, derhalve via een Algemene Maatregel van Rijksbestuur. De Raad van State heeft 
in zijn recente voorlichting evenwel bevestigd dat artikel 43 Statuut niet is bedoeld als 
instrument van Nederland om beleidsmatig toezicht te houden op het bestuur van de 
eilanden. 
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In het kader hiervan is de volgende stelling van de Raad van State treffend: 
 

‘Zoals de Afdeling eerder heeft opgemerkt zou artikel 43 van het Statuut in de eerste plaats 
moeten dienen als inspiratie voor samenwerking en niet tot het treffen van dwangmaatregelen.’ 

 
Dat de instructie van de Rijksministerraad aan de Gouverneur om de ondertekening van 
de begroting 2014 aan te houden onbevoegd verleend was, is thans wel duidelijk. Deze 
wijze om te komen tot financieel toezicht is daarom niet toegestaan. 
 
De Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht 
 
Hetgeen als eerst opvalt is het tijdelijk karakter van deze landsverordening. In de 
considerans wordt dit aangegeven door de overweging: 
 

‘(...) vooruitlopend op de instelling van een Begrotingskamer en totdat duurzaam 
begrotingsevenwicht is bereikt, door Aruba een onafhankelijke instantie in het leven wordt 
geroepen die toeziet op de toepassing door het Land van de geldende begrotingsnormen bij de 
totstandkoming, uitvoering en de verantwoording van de begrotingen van het Land en bij het 
betalingsverkeer, en die in dit verband met nog een aantal taken wordt belast.’  

 
Opvallend is ook de citeertitel van de Landsverordening, die de regeling aanmerkt als 
‘Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht’ (onderstreping DK). De politieke 
boodschap is duidelijk, temeer nu de wet zelf aangeeft dat de begroting voor het jaar 
2018 al een overschot van minimaal 0.5% zal moeten inhouden. Conform de 
Staatsregeling moet de begroting uiterlijk in september van het voorafgaande jaar zijn 
ingediend. De   begroting 2018 zal derhalve uiterlijk in september 2017 aan de Staten van 
Aruba moeten worden aangeboden, terwijl de verkiezingen in dat jaar rond die tijd 
moeten plaatsvinden.  
 
Naast het halen van de financiële doelstellingen met betrekking tot de begroting, is de 
tijdelijkheid afhankelijk van het instellen van een begrotingskamer. De Raad van Advies 
heeft in het verleden al aangegeven dat deze taak bij de Raad kan worden ondergebracht. 
Door de pro-actieve houding die de Raad al enige jaren ten aanzien van de 
Landsbegroting inneemt, is de Raad thans geëquipeerd met voldoende kennis en knowhow 
en gaat de toets al geruime tijd veel verder dan alleen de doelmatigheid en de 
rechtmatigheid van de begroting. Vooral wordt beoordeeld of de gepresenteerde cijfers 
leiden tot duurzame en houdbare overheidsfinanciën. In de memorie van toelichting op 
de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht is ook aangegeven dat het ook 
in de bedoeling ligt om de Raad met deze taak te belasten. Finale besluitvorming heeft 
echter nog niet plaatsgevonden. 
 
De Raad had bij het voorstel voor de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel 
Toezicht een aantal kritische opmerkingen.  
 
Zo was het volgens de Raad niet mogelijk dat bij Landsverordening op Aruba instructies 
worden gegeven aan Nederlandse bewindslieden en instituten (de Koning, Rijksminister-
raad, de minister van Buitenlandse Zaken, de Raad van State, Staatsblad). Immers hield 
het ontwerp in dat Nederlandse bewindslieden en instituten werden aangewezen om een 
aantal handelingen uit te voeren en publicaties die in het Staatsblad moesten worden 
opgenomen. Deze kwesties vloeien voort uit het feit dat de facto de op 2 mei 2015 
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overeengekomen tekst van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (of Rijkswet, zoals 
bij Curaçao en Sint Maarten het geval) werd toegepast in een Landsverordening.  
 
Een land heeft ingevolge het territorialiteitsbeginsel immers slechts de mogelijkheid 
binnen zijn eigen grondgebied de werking te verzekeren van de door hem uitgevaardigde 
wetten. De enige uitzondering hierop is terug te vinden in artikel 52 van het Statuut, dat 
een (algehele) bevoegdheidsoverdracht van landsaangelegenheden inhoudt. Dat artikel 
houdt echter niet in dat bepaalde instructies en slechts een aantal bevoegdheden aan 
specifieke Nederlandse instanties kunnen worden toegekend. 
 
Ook hield het ontwerp een geschillenregeling in, waarop de Raad van Advies negatief 
adviseerde. Het voorstel hield in dat bij een geschil tussen de twee landen een procedure 
houdende beroep en zelfs voorlopige voorziening bij de Raad van State zou kunnen 
worden gevoerd, zoals ook is voorzien in de Rijkswet Financieel Toezicht Het oordeel 
van de Raad van Advies was dat dit niet op het niveau van een landsverordening kan 
worden geregeld, ook al is deze gebaseerd op artikel 52 Statuut. Er is hier namelijk geen 
sprake van bevoegdheids-overdracht, zoals bedoeld in artikel 52. 
 
Op een aantal punten heeft de wetgever het advies van de Raad opgevolgd, doch jammer 
genoeg zijn enkele van de door de Raad gesignaleerde strijdigheden in de vastgestelde 
tekst gebleven. Het zou heel interessant zijn geweest indien de Gouverneur, voor of na 
de vaststelling van deze Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht, deze aan 
de toets door het Koninkrijk zou hebben laten onderwerpen. Alsdan zou duidelijkheid 
omtrent deze kwestie zijn verschaft, doch dit is helaas uitgebleven. 
 
Wat betreft de inhoudelijke kant van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel 
Toezicht komt deze qua tekst, en strekking, praktisch overeen met die van Curaçao en 
Sint Maarten. Ook het college van Aruba is qua samenstelling nagenoeg identiek aan het 
College van Curaçao en Sint Maarten: het college van Aruba kent namelijk dezelfde 
voorzitter en hetzelfde lid namens Nederland als dat van Curaçao en Sint Maarten, 
weliswaar aangevuld met een lid namens Aruba (in plaats van de leden namens Curaçao 
en Sint Maarten). Het is daarom dat omtrent de inhoudelijke kant van de wet zelf, door 
de Raad vandaag geen opmerkingen worden gemaakt. In het kader daarvan ligt het juist 
eerder op zijn plaats dat de Raden van Advies van Curaçao en Sint Maarten hun 
ervaringen met het Cft met de Raad van Advies van Aruba  delen. 
 
Blijft het dilemma waar wij nu mee zitten. Hoewel wij zowel ten aanzien van de 
aanwijzing in 2014 als de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht het van 
harte eens zijn met het doel, waren en zijn wij het niet eens met de vorm waarin dat 
middel is gegoten. Ten aanzien van het KB uit 2014 heeft de Raad van State nu een 
voorlichting gegeven. Maar aan wie nu de taak om de gebreken in de Landsverordening 
Aruba Tijdelijke financieel toezicht alsnog aan de kaak te stellen? De Nederlandse 
regering zal dat niet doen, maar ook de Arubaanse regering heeft politieke baat bij 
regeling op landsniveau. En zo worden rechtmatigheid en wetmatigheid ondergeschikt 
aan pragmatisme. Ook hieromtrent willen wij graag met onze collega-raden van 
gedachten wisselen. 
 

*** 


