
Samenvatting

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de
staat van bestuur en rechtshandhaving in Aruba. Het onderzoek vloeide voort
uit een gezamenlijke onderzoeksopdracht die de minister-president van
Aruba en de toenmalige Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties op 25 november 2009 te Den Haag overeenkwamen.
Aanleiding tot het onderzoek waren ontwikkelingen die voeding gaven aan de
gedachte dat er op Aruba ‘op het terrein van deugdelijk bestuur (waaronder
begrepen integriteit/rechtshandhaving) nog veel te verbeteren is’, ondanks
het feit dat in het verleden al veel onderzoek was verricht naar de deugdelijk-
heid van bestuur en rechtshandhavende instellingen. In dit onderzoek ston-
den daarom twee vragen centraal:
a Welke inspanningen op het gebied van goed bestuur (in het bijzonder wat

betreft rechtshandhaving en rechtshandhavende instanties) heeft de Aru-
baanse regering zich getroost sinds de totstandkoming van het uit 1993
daterende Protocol Aruba-Nederland? In hoeverre hebben deze inspan-
ningen resultaten opgeleverd?

b Welke zijn de actuele, sterke en zwakke punten op de terreinen van
bestuur en rechtshandhaving, in het bijzonder op het snijvlak van beide,
waarbij goed bestuur noodzakelijk is voor een adequate rechtshandha-
ving?

In het voorliggende rapport zijn deze vragen uitgewerkt in een achttal onder-
zoeksvragen, die aan bod komen in de hoofdstukken 3 tot en met 10. De
samenvatting hieronder volgt het stramien van deze hoofdstukken.

Voorafgaand is in een inleidend hoofdstuk de aanleiding en de opbouw van
dit rapport toegelicht. Het onderzoek concentreert zich voornamelijk op de
jaren voorafgaand aan de onderzoeksopdracht. Om onze gevolgtrekkingen
zoveel mogelijk up-to-date te laten zijn, hebben we echter ook uitdrukkelijk
oog gehad voor ontwikkelingen van na de regeringswisseling in oktober 2009.

Vervolgens is het kader van waaruit dit onderzoek is opgezet, toegelicht in
hoofdstuk 2, een theoretisch en methodologisch hoofdstuk. De context van
kleinschaligheid en de betekenis daarvan voor de deugdelijkheid van bestuur
staan daarbij centraal. De gegevens voor dit onderzoek komen voort uit 86
gesprekken met sleutelinformanten en uiteenlopende schriftelijke bronnen.
Informatie uit de ene bron werd steeds geconfronteerd met die uit andere
bronnen. Met deze multimethodebenadering, die algemeen geaccepteerd en
beproefd is in sociaalwetenschappelijk en bestuurskundig onderzoek, wor-
den de zwakten van de afzonderlijke methoden ondervangen en de validiteit
en betrouwbaarheid geborgd. Ofschoon we ook een aantal concrete integri-
teitskwesties bespreken, moeten we hierbij aantekenen dat het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) geen opspo-



ringsinstantie is en derhalve beperkingen kent in haar onderzoeksmogelijk-
heden in dezen.

In hoofdstuk 3 zijn drie cruciale rapporten van eind jaren negentig op een rij-
tje gezet: dat van de Commissie-Aarts(-Muyale), dat van de Arubaanse Werk-
groep deugdelijkheid van bestuur ‘Calidad’ en het rapport ‘Met alle Respect’
over de rechtshandhaving. De bevindingen uit deze rapporten kunnen
beschouwd worden als een weergave van de toenmalige stand van zaken.
Ook bevatten de rapporten een reeks van aanbevelingen waarvan een deel
nog altijd actualiteitswaarde heeft. Zo kwam uit het rapport ‘Calidad’ een
brede hervormingsagenda naar voren, waaronder bijvoorbeeld de strafbaar-
stelling van handelingen van bestuurders, die daarna ook is doorgevoerd in
Aruba. Van vele andere relevante rapporten is op de website van het WODC
een overzicht met samenvattingen te vinden.

Vormden de eerdere rapporten mede de context voor het huidige onderzoek,
dat geldt ook voor wat we rapporteren in hoofdstuk 4 (economie). De econo-
mie en de overheidsfinanciën geven tot op zekere hoogte een indicatie van
de effectiviteit van het (economisch) beleid. Als kleine en open economie
profiteerde Aruba van de internationale arbeidsdeling door het ontwikkelen
van de toeristenindustrie, maar was het ook relatief kwetsbaar voor externe
schokken. De overheidsfinanciën kwamen door de jaren heen onder oplo-
pende druk te staan door de groei van het ambtenarenapparaat en door de
opbouw van een stelsel van sociale zekerheid dat sterk op overheidsbijdragen
leunde. In 2010 kwamen de huidige regering, werkgevers en werknemers een
aantal hervormingen (pensioenen, ook van bewindslieden en Statenleden en
ziektekostenpremies) overeen die de structurele problemen bij de financie-
ring van de sociale zekerheid moeten terugdringen.

In hoofdstuk 5 staat de vraag centraal: hoe functioneren de Staten ten
opzichte van de regering in vergelijking met de situatie in het verleden? We
hebben eerst de politieke verhoudingen in Aruba door de jaren heen in kaart
gebracht en vervolgens ingezoomd op het functioneren van de Staten in de
onderzoeksperiode. Hoe is de controlerende rol (procedureel-organisato-
risch) vormgegeven en in hoeverre maken de Staten feitelijk gebruik van hun
bevoegdheden?
Voor het goed functioneren van de Staten is van belang dat zij goed geïnfor-
meerd zijn. Informatie moet tijdig beschikbaar en zo volledig mogelijk zijn.
Een middel om informatie van de regering te krijgen ligt in het recht vragen
te stellen. We zagen dat dit essentiële recht aan kracht heeft ingeboet doordat
de regering de afgelopen jaren veel vragen onbeantwoord liet of slechts met
grote vertraging beantwoordde. Er bleek wel sprake van een geleidelijke ver-
betering. Er moet ook voldoende kennis en capaciteit bij de Statenleden zijn
om de beschikbare informatie te beoordelen. Door het beperkte aantal leden
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van de Staten zijn de mogelijkheden om zich in onderwerpen te specialiseren
per definitie kleiner dan in een land als Nederland. Daarbij constateerden we
dat Statenleden nauwelijks (juridische) ondersteuning kregen bij de inhoude-
lijke voorbereiding van agendapunten.
De Staten beschikken over het gebruikelijke instrumentarium ter controle
van de regering, waaronder het recht van enquête en interpellatie. De Staten
maakten tot dusverre één keer gebruik van het enquêterecht (in 2003). Het
spreekrecht bleek onevenwichtig verdeeld, in de zin dat Statenleden over
beperkte en ministers over onbeperkte spreektijd beschikken.
Informatie van waarborginstituties als de Algemene Rekenkamer Aruba
(ARA) werd door de Staten zelf onvoldoende benut en aan orde gesteld. De
jaarrekeningen van het land zijn sinds de status aparte nog niet in de Staten
behandeld. Aan de oplossing van dit probleem wordt onder de huidige rege-
ring gewerkt, waarbij de Staten Nederlandse ondersteuning krijgen. De Sta-
ten maakten nauwelijks gebruik van hun budgetrecht, wat mede heeft bijge-
dragen aan een zwakke begrotingsdiscipline.
Daar waar in de sterk gepolariseerde politieke verhoudingen in Aruba de
oppositie de regeringspartij te vuur en te zwaard bestreed, leek het kritisch
volgen van de regering door de regeringsfractie nog maar een beperkt onder-
deel te vormen van de politieke cultuur. Oppositieleden weken uit naar de
media, het Openbaar Ministerie (OM) of naar vertegenwoordigers van Neder-
land om kwesties aan de orde te stellen. Volgens een aantal respondenten
zou er een kentering ten goede zijn sinds het aantreden van de huidige rege-
ring van de Arubaanse Volkspartij (AVP).
Ten slotte gaan wij in op de wijze waarop partijen en kandidaten aan de mid-
delen komen die zij nodig hebben voor hun functioneren respectievelijk ver-
kiezing. Partij- en campagnefinanciering zijn niet wettelijk geregeld, maar
campagnes zijn kostbaar. Volgens verschillende waarnemers en responden-
ten school hierin het risico van cliëntelisme, waarbij steun aan een partij of
politicus tot de verwachting bij de verstrekker kan leiden dat die een tegen-
prestatie kan vragen.

Naast de Staten zijn er ook andere meer specifieke ‘waarborginstituties’ in
Aruba aanwezig. Waarborginstituties controleren of de regering handelt in
lijn met uitgangspunten van bijvoorbeeld doelmatigheid, rechtmatigheid en
zorgvuldigheid. Zij vormen procedureel-organisatorische voorwaarden voor
deugdelijk bestuur. In hoofdstuk 6 bespreken wij de ARA, de Raad van Advies
(RvA), de Centrale Accountantsdienst (CAD) en de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken (DWJZ), alsook enkele internationale organisaties, waarvan
sommige invloed uitoefenen, zoals de Raad van Europa (waaronder de Com-
mittee for the Prevention of Torture en de Group of States Against Corrup-
tion) en de Financial Action Task Force (FATF). We onderzochten in hoeverre
de Arubaanse waarborginstituties in de onderzoeksperiode beschikten over
het instrumentarium dat hun werk vereiste, de eventuele tekortkomingen
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daarin, hun capaciteit en hun relatie met de instituties die wel over doorzet-
tingsmacht beschikken: de regering en de Staten. Daaruit kwam naar voren
dat de waarborginstituties op hoofdlijnen beschikten over de bevoegdheden
die hen in staat moeten stellen hun waarborgrol te spelen. Een belangrijk
probleem was echter de respons van politici op hun rapporten. Zo was niet
alleen de reactie van bewindslieden gebrekkig, maar ook Statenleden benut-
ten de rapporten van waarborginstituties weinig. Op dit punt bestaat ruimte
voor procedureel-organisatorische aanpassingen. Voorts meenden de ARA en
de RvA onvoldoende zeggenschap te hebben over de benoeming van eigen
personeel, mede vanuit de gedachte dat met meer zeggenschap de kans op
politieke beïnvloeding afneemt. Ook leken alle waarborginstituties te kam-
pen te hebben met vacatures, waar de productie, met name van de ARA,
onder heeft geleden. Sinds 2000 kunnen de Staten, de ARA en de RvA formeel
hun eigen begroting vaststellen, echter de Minister van Financiën bepaalde
in grote mate de uitvoering ervan. Ten slotte leed de kwaliteit en productie
van wetgeving onder capaciteitstekorten bij (onder andere) de RvA en de
DWJZ.
Voor de CAD en de ARA was de kwaliteit van de administratieve gegevens
waar zij hun bevindingen op dienen te baseren, een aanhoudend punt van
zorg. Hierdoor dreigde een vicieuze cirkel te ontstaan, waarbij de gebrekkige
vastlegging van gegevens het toetsen van doelmatigheid en rechtmatigheid
en het afleggen van verantwoording in de weg stond. Zo staakte de CAD al
geruime tijd terug de accountantscontrole van de jaarrekeningen van het
land. De relatie tussen Aruba en het Koninkrijk is jarenlang moeizaam tot
gespannen geweest onder een regering die de nadruk placht te leggen op
autonomie. Sinds 2001 kwamen niettemin opeenvolgende samenwerkings-
programma’s met Aruba tot stand onder de koepel van het Fondo Desaroyo
Aruba (FDA). Vergroting van de zelfredzaamheid van Aruba was het doel van
deze programma’s, die betrekking hadden op duurzame economische ont-
wikkeling, deugdelijkheid van bestuur, onderwijs en later ook sociale zaken.
De stortingen van Nederland zijn inmiddels conform plan gestopt. Zware
interventies, zoals het schorsen of vernietigen van wetten en landsbesluiten
conform artikel 50 Statuut, zijn nooit toegepast. De huidige regering verte-
genwoordigt een opener attitude ten opzichte van samenwerking binnen het
Koninkrijk en de Europese Unie (EU), onder meer blijkend uit het streven
naar een strategisch partnerschap en de status van Ultraperifeer Gebied
(UPG).

Waarborginstituties zijn voorwaardenscheppend. Wetgeving en de advisering
daarover, controlewerkzaamheden en -protocollen en rapportages zijn
wezenlijk in en voor een democratie. Maar daarnaast is er de ‘praktijk van
alledag’. In hoofdstuk 7 (integriteitsvraagstukken) bespreken we een aantal
concrete kwesties in het licht van deugdelijk bestuur. We onderzochten,
gegeven de achtergrond van het verzoek van de opdrachtgever, de praktijk
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van diverse typen aanbestedingen, vergunningen en personeelsbenoemingen
door de jaren heen. Op grond van de beschikbare informatie viel in afzonder-
lijke zaken niet altijd een oordeel te geven over het waarheidsgehalte van de
verschillende berichten. Daarvoor zou andersoortig onderzoek, bijvoorbeeld
opsporingsonderzoek, vereist zijn. Niettemin bleek het soort problemen door
de jaren heen vrij constant te zijn. Voor een deel hing dit samen met oneigen-
lijk gebruik van beoordelingsruimte in wet- en regelgeving. Dit bleek het
geval te zijn waar: (a) criteria voor afwijken van de aanbestedingsregels niet
nader waren ingevuld en geen procedure voor onderhands aanbesteden
bestond; (b) hardheidsclausules bij de vergunningverlening niet of onvol-
doende precies waren en wachtlijsten van jaren vele ‘schrijnende gevallen’
creëerden die afwijken lijken te rechtvaardigen en (c) functievermenging
optrad.
(ad a) Schending van de aanbestedingsregels, zo niet naar de letter dan toch
naar de geest, bleek een constante. Dit kwam naar voren uit diverse studies
van de ARA en de CAD en uit onze gevalsstudies. Aanvankelijk leken in de
regeerperiode van de Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) vaker ministeri-
ele beschikkingen te worden opgesteld om afwijkingen te rechtvaardigen,
maar in 2008 bleek deze discipline weer te zijn verdwenen. Bovendien bleef
de motivering in die beschikkingen naar het oordeel van de ARA meestal zeer
summier. Op grond van de gegevens van onder andere waarborginstituties
ontstond de indruk dat van de regels werd afgeweken ter begunstiging van
bevriende relaties. In deze context wezen wij op het ontbreken van een wet-
telijke basis voor de openbaarmaking van de inkomsten en uitgaven van poli-
tici en partijen.
(ad b) Bij de verlening van vergunningen neemt het risico op integriteits-
schendingen toe naarmate de wettelijke voorwaarden waaronder een ver-
gunning wordt verstrekt meer ruimte bieden. Dit bleek het geval te zijn waar
uitzonderingsgronden (hardheidsclausules) in verschillende stelsels onvol-
doende precies waren. De lange wachtlijst die bestond voor de uitgifte van
terreinen in erfpacht deed de kans op verzoeken aan ministers om specifieke
gevallen prioriteit te geven, toenemen. De MEP-regering leek, opnieuw in het
verkiezingsjaar 2009, bij terreinuitgifte burgers te hebben bevoordeeld ten-
einde stemmen te werven. De AVP-regering stelde bezig te zijn de achter-
stand weg te werken. Wat voorts naar voren kwam was dat de handhaving bij
de vergunningverlening tekort leek te schieten. Ten slotte leert de ervaring in
de vreemdelingenketen dat beoordelingsruimte als gevolg van snel verande-
rend beleid en traag meeveranderende wetgeving integriteitsrisico’s oplevert.
(ad c) In enkele strafrechtelijke onderzoeken, uitgevoerd ten tijde van de
MEP-regering, bleek sprake te zijn van functievermenging en van fraude,
valsheid in geschrifte en verduistering van publieke fondsen. De CAD signa-
leerde functievermenging bij diverse diensten, met name ook bij het beheer
van de kleine kas.
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Instanties als de ARA en de CAD hebben al twee decennia gewezen op het
politiek gemotiveerde karakter van veel beslissingen in de personele sfeer;
ook de Arubaanse Sociaal-Economische Raad (SER) wees enkele malen op dit
verschijnsel en vele respondenten gaven er voorbeelden van. Met name de
MEP-regering koos voor het op non-actief stellen van ambtenaren. Dit leidde
ook tot gerechtelijke procedures door betrokkenen, waarin het Land in het
ongelijk werd gesteld. De AVP-regering zou hiermee hebben willen breken.
Niettemin wordt melding gemaakt van vertrouwensproblemen tussen som-
mige bewindslieden en leden van hun staf die voor oktober 2009 waren aan-
gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat hoofden van dienst op non-actief werden
gesteld of dat managementteams werden aangesteld.
In het afgelopen decennium bleek ook sprake van afwijkingen van wetten en
regels die niet zozeer te maken hadden met oneigenlijk gebruik van beoorde-
lingsruimte maar met gebrekkige controle. Waarborginstituties oefenden wel
degelijk controle uit: zij benoemden structurele zwakheden in de procedu-
reel-organisatorische voorzieningen. De uitvoerende en wetgevende macht
deden echter weinig of niets met de bevindingen van deze instituties, waar-
door deze zwakheden bleven voortbestaan. Per saldo bleef het daarmee bij
een vaststelling van gebreken door waarborginstituties zonder follow-up in
beleid. Hierdoor was de daadwerkelijke invloed van de controle door de jaren
zeer beperkt.

In hoofdstuk 8 is het functioneren van de vreemdelingenketen in heden en
verleden in kaart gebracht. Wij onderzochten integriteitsschendingen, de ver-
beteringen die zijn doorgevoerd, de problemen die zich nog voordoen en in
hoeverre die problemen van structurele aard zijn.
Geconstateerd is dat de werkzaamheden van de verschillende diensten die bij
de verlening van verblijfs- en werkvergunningen betrokken zijn, het afgelo-
pen decennium ernstige tekortkomingen kenden op het gebied van registra-
tie en dossiervorming. Het proces van vergunningverlening duurde mede
daardoor langer dan de wettelijke termijnen die daarvoor stonden. Ook de
vastlegging van (persoons)gegevens in de bevolkingsadministratie liet veel te
wensen over. Daarbij was de betrouwbaarheid van de gegevens van de dien-
sten niet vanzelfsprekend. Dit had een negatieve uitwerking op de samen-
werking tussen organisaties die van deze gegevens gebruik moesten maken.
Integriteitsrisico’s ontstonden mede als gevolg van lange wachttijden, het
belang van betrokkenen om tijdig een beslissing op een aanvraag te krijgen
alsook door een gebrekkige controle op het uitgifteproces. Bovendien ver-
grootten een niet accurate registratie en dossiervorming en een gebrekkige
functiescheiding de kans op integriteitsproblemen, zo bleek uit rapporten,
ervaringen en opvattingen van respondenten en uit een beperkt aantal straf-
rechtelijke onderzoeken.
Mede in het kader van een protocol uit 2006 ter verbetering van de vreemde-
lingenketen zijn de afgelopen jaren verschillende stappen gezet, waardoor op
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een aantal terreinen vooruitgang is geboekt (zoals controle, functiescheiding,
verkorte doorlooptijden en meer aandacht voor opleidingen van personeel).
Een belemmering voor het invoeren van verbeteringen is gebrek aan vol-
doende gekwalificeerd personeel. De vervanging van het verouderde soft-
waresysteem bij de Departamento di Integracion, Maneho y Admision di
Stranhero (DIMAS), waarvan de noodzaak al gedurende lange tijd onderkend
wordt, is niet tot stand gekomen.
Ook stelden we vast dat waar het toelatingsbeleid van vreemdelingen nogal
aan verandering onderhevig was, de daarop toegesneden wetgeving slechts
met vertraging tot stand kwam. Dit gaf in de praktijk aanleiding tot onduide-
lijkheid over de toepassing van het beleid en tot een sterke toename van het
aantal juridische procedures. Een consistent en vastgelegd vreemdelingenbe-
leid biedt niet alleen meer rechtszekerheid aan burgers, maar ook meer hou-
vast aan het grote aantal diensten dat bij de uitvoering van het beleid betrok-
ken is en bevordert een loyale uitvoering daarvan.
Terugkijkend op de afgelopen tien jaar is onze conclusie dat er per saldo
vooruitgang is geboekt, maar de veranderingen langzaam gaan. Er zijn op het
vlak van personeel, automatisering, controle en samenwerking nog steeds
belemmeringen voor het goed functioneren van de vreemdelingenketen.

In hoofdstuk 9 komt aan bod in hoeverre de rechtshandhaving een waarborg
kan zijn voor goed bestuur. Tevens bezien wij in hoeverre het bestuur vol-
doende afstand hield tot de rechtshandhaving, in de zin dat politieke verant-
woordelijkheid niet leidde tot inmenging in zaken waarin het bestuur zelf
voorwerp van onderzoek kan zijn.
De criminaliteitssituatie gaf geen zicht op zorgwekkende ontwikkelingen.
Daar tekenden wij bij aan dat Aruba wel een gelegenheidsstructuur kent voor
met name georganiseerde criminaliteit.
We constateerden dat bevoegdheden en taken van de verschillende actoren
binnen de rechtshandhaving overwegend op orde leken te zijn. Bij het Open-
baar Ministerie (OM) en Landsrecherche (LR) was echter lange tijd sprake
van onderbezetting. Men kan zich afvragen of de politiek in dezen de juiste
prioriteiten stelde, gelet op de moeite die het heeft gekost om de bezetting op
een voor betrokken organisaties acceptabeler niveau te krijgen.
Het Korps Politie Aruba (KPA) is al geruime tijd voorwerp geweest van eva-
luaties en pogingen het korps efficiënter te laten functioneren. Het KPA
stelde onderbezet te zijn, maar deze kwestie laat zich moeilijk beoordelen in
het licht van vragen die met betrekking tot efficiëntie zijn gesteld. Waar het
gaat om de omvang van integriteitsschendingen binnen het KPA en andere
organisaties in de rechtshandhaving is het lastig om een oordeel te geven.
Binnen het KPA ging het veelal om gevallen van mishandeling en meer inci-
denteel om corruptie. Rechtspositionele aspecten en bemoeienis van de kant
van politiek verantwoordelijken bemoeilijkten in voorkomende gevallen de
aanpak van integriteitsschendingen.
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De samenwerking tussen de organisaties in de rechtshandhavingsketen was
enkele jaren geleden sterk ad hoc. Incidenten in de sfeer van integriteit, als-
ook de kleinschaligheid, leidden tot terughoudendheid bij het verdiepen van
de samenwerking die de aard van het werk verlangt. We zagen in dit opzicht
initiatieven tot verbetering, zoals het herstel van het ‘vierhoeksoverleg’ tus-
sen bestuur en rechtshandhaving.
In het afgelopen decennium waren er regelmatig spanningen tussen leden
van het OM aan de ene kant en de politiek aan de andere kant. In incidentele
gevallen was sprake van onvoldoende distantie van het bestuur ten opzichte
van het functioneren van de politie. De spanningen escaleerden niet zo ver
als in de tweede helft van de jaren negentig. We moesten echter ook constate-
ren dat een heel aantal mensen, waaronder ook procureurs-generaal, een
hoofdofficier en officieren van justitie, voortijdig bij het OM vertrokken, wat
die escalatie mogelijk voorkwam. Ten tijde van het bewind van de MEP kreeg
het OM niet alleen te maken met spanningen met bewindslieden. Ook aan-
hangers van de toenmalige oppositie leverden in de pers soms felle kritiek op
het OM, ook ad hominem. Delen van de politiek leken de rechtshandhaving
als een vleugellam of zelfs partijdig instituut te zien. Feitelijk zijn er echter
geen aanwijzingen dat de regering van de MEP het OM verhinderde in deze
jaren onderzoek te doen naar leden van die regering. Zulk onderzoek vond
overigens ook plaats.

In hoofdstuk 10 zijn de bevindingen van deze studie in onderlinge samen-
hang geplaatst door ze terug te koppelen naar de theorie, naar maatstaven
van deugdelijk bestuur en, uiteindelijk, naar de probleemstelling van dit
onderzoek. Daarbij zijn aandachtspunten voor verbetering benoemd. Een
overkoepelende conclusie is dat zich – tegen de achtergrond van schaalbe-
perkingen – structurele kwetsbaarheden manifesteerden. Deze waren gele-
gen in een combinatie van interventiemacht en oneigenlijk gebruik van
beoordelingsruimte van de kant van bestuurders, terwijl onvoldoende tegen-
kracht werd geboden door de Staten en andere waarborginstituties. Gebrek
aan transparantie en inzichtelijkheid in genomen besluiten en gevolgde pro-
cedures, gaf aanleiding tot vragen over rechtmatigheid. Ook gaf het aanlei-
ding tot twijfels over de conformiteit met andere vereisten van goed bestuur,
zoals efficiëntie en effectiviteit. De huidige AVP-regering heeft een aantal ini-
tiatieven ontplooid dat in een andere richting lijkt te wijzen. Voorbeelden
hiervan zijn het in 2010 gesloten Sociaal Akkoord, de voorgenomen oprich-
ting van een bureau Good Governance/Compliance, en het voornemen om
met steun vanuit Nederland in 2011 een einde te maken aan de problematiek
rond achterstallige jaarrekeningen.

Kleinschaligheid, een daarmee gepaard gaande smalle capaciteitsbasis en
een hoge ‘contactdichtheid’ blijven factoren die risico’s inhouden voor deug-
delijkheid van bestuur. Mogelijke oplossingen voor de vraag hoe onder deze
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omstandigheden tot duurzame veranderingen te komen, liggen dan ook niet
alleen binnen, maar ook buiten Aruba: in de samenwerking met andere lan-
den en het Koninkrijk.
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