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In dagblad Trouw omschreef 
Arjen van Rijn de autonomie van 
de eilanden in het Caribisch ge-
bied als ‘mooi weer-autonomie’. 
Bij ‘slecht weer’ zoals de huidige 
crisis moeten de eilanden aan-
kloppen bij Nederland. Maar dat 
betekent niet dat Van Rijn voor-
stander is van het opgeven van 
autonomie door de eilanden. “Als 
Aruba zijn autonomie opgeeft, 
betekent dit dat het onderwijs, 
de gezondheidszorg, het grootste 
deel van de belastingen, eigen-
lijk bijna alles in de Nederlandse 
Tweede en Eerste Kamer wordt 
geregeld. Ambtenaren uit Neder-
land nemen een groot deel van 
het bestuur over. Wat overblijft 
is de onroerendzaakbelasting en 
andere lokale belastingen waar 
in Nederland gemeenten over 
gaan. De hondenbelasting gaat 
wel door, zou je ironisch kunnen 
vaststellen. Door het verliezen 
van bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om inkomsten- en loonbelasting 
te heffen zal Aruba een groot deel 
van zijn eigen inkomsten verlie-
zen. Kortom: Aruba raakt dan de 
regie over zijn eigen samenleving 
kwijt”, zegt Van Rijn.
 
Wat zijn de consequenties als Aru-
ba deze en andere bevoegdheden 
verliest?
“Het zal Aruba beknellen in de 
vrijheid van handelen. Stel dat 
je bepaalde industrietakken wilt 
beschermen of stimuleren door 
een subsidie of bepaalde belas-
tingvoordelen te geven (zoals 
toeristische ondernemingen ja-
renlang profiteerden van lage 
belastingtarieven, red.). De ex-
clusieve bevoegdheid om dat te 
regelen houdt met het opgeven 

van autonomie op. Ik las dat de 
regering van Aruba de ambitie 
heeft om de economie te diversi-
fiëren en minder te leunen op toe-
risme. Dat soort keuzes maak je 
als land, niet als gemeente. Een 
gemeente heeft amper instru-
menten om aan zoiets uitvoering 
aan te geven. Het voordeel van 
een gemeentestatus is dat Aruba 
waarschijnlijk meer steun krijgt 
vanuit Nederland. Welk voordeel 
zwaarder weegt, daar ga ik niet 
over. Daar moeten de Arubanen 
zelf over beslissen”. 

Voorstanders van een gemeen-
testatus stellen dat bestuurders 
onverantwoord zijn omgespron-
gen met de fel bevochten autono-
mie. Ze geven aan ‘klaar met cor-
ruptie’ te zijn en om die reden een 
gemeentestatus te verkiezen boven 
autonomie. Een goed argument? 
“Ik kan niet overzien hoe het 
staat met de corruptie op Aruba. 
Het is ontegenzeggelijk waar dat 
zodra bestuurders minder geld 
tot hun beschikking hebben, er 
ook minder mogelijkheden zijn 
om dit geld naar hun eigen zak-
ken of de zakken van familie en 
vrienden te laten stromen. De 
vraag is of je voor het bestrijden 
van corruptie de autonomie van 
een land moet opgeven. Kun je 
niet gewoon de corruptie aan-
pakken? Het is een kwestie van 
ethiek en moraal. De moraal om 
niet uit de publieke ruif te grij-
pen voor particuliere doeleinden.”

Aruba is een klein eiland, ieder-
een kent elkaar. Vriendendiensten 
zijn niet uit te bannen, slecht ge-
drag wordt door de vingers ge-
zien...
“Dat is te makkelijk. Ik ben de-
ken van de orde van advocaten 
in Den Haag. Ik word geacht om 

toezicht te houden op de 2000 ad-
vocaten in mijn arrondissement, 
er ervoor te zorgen dat iedereen 
zich aan de regels houdt en als 
dat niet gebeurt, in te grijpen. 
Ik ken een groot deel van deze 
advocaten persoonlijk. Toch grijp 
ik in als het nodig is. Het is een 
kwestie van ethiek en moraal, of 
je nu in een kleinschalige con-
text opereert of niet.”

Wat kun je stellen tegenover een 
‘mooi weer-autonomie’ ?
“Dit is een fundamenteel pro-
bleem en dat heeft alles te ma-

ken met de omvang van de ei-
landen. Wat ik met mooi weer-
autonomie bedoel is dat het met 
een inwonertal van 120.000 per 
definitie heel lastig is om ‘resi-
lience’ (veerkracht, red.) te heb-
ben. Daar is structureel weinig 
tegen te doen. Daarnaast zijn de 
eilanden vanwege hun afhanke-
lijkheid van toerisme ook veel 
kwetsbaarder voor crises. Het 
is een illusie om te denken dat 
een eiland als Aruba 5 miljard 
achter de hand kan hebben om 
een schok zoals de huidige cri-
sis zelfstandig op te vangen. Dat 

zijn verhoudingen die de om-
vang van de eigen economie te 
boven gaan, ook al ben je nog zo 
goed op orde. De meest simpele 
oplossing die ik ook in Trouw 
heb voorgesteld is het opzetten 
van een gezamenlijk permanent 
fonds voor de eilanden, dat niet 
altijd gevuld hoeft te zijn, maar 
wel snel in gereedheid kan wor-
den gebracht. Maar er is ook 
een verschil tussen gezonde 
overheidsfinanciën en een eco-
nomie die al onder water staat 
voordat een crisis zich aandient. 
Dat heeft natuurlijk een voorge-

schiedenis. Iemand die op Aruba 
een publieke functie ambieert 
kan niet verwachten dat hij/zij 
hetzelfde verdient als in een 
vergelijkbare functie in Neder-
land of de VS. Dat past niet bij 
de schaal van Aruba. Het is zeer 
begrijpelijk dat Nederland zwa-
re voorwaarden stelt in ruil voor 
leningen en bijvoorbeeld eist 
dat ook Arubanen tot hun 65e 
doorwerken. Je moet eerst zelf 
doen wat je kunt. Bij autonomie 
past ook dat je de consequenties 
van je handelen draagt. Nu is 
dat korten. Neem je die verant-
woordelijkheid niet, dan kan het 
in het uiterste geval zijn dat je 
geen geld meer krijgt van Ne-
derland.”

Als Aruba ten onder gaat, wat is 
autonomie dan nog waard?
“Dat moeten de Arubanen zelf 
bepalen.”

Op sociale media riep iemand 
op dat het tijd is om de ratio te 
laten gelden boven emoties om 
voor aansluiting bij Nederland 
te pleiten...
“Wat is die ratio dan? Dat de 
uitkeringen omhoog gaan als 
Aruba weer onderdeel uitmaakt 
van Nederland? Daar geloof ik 
niets van. Nederland zal nooit 
een blanco cheque uitschrijven. 
Er zal hooguit een overgangs-
fase komen waarin misschien 
stapje voor stapje voorzieningen 
worden gelijkgetrokken met Ne-
derland. Het is onverantwoord 
om de kiezer te doen geloven 
dat met het verkrijgen van de 
gemeentestatus het geld weer 
binnenstroomt.”

Hoe beoordeelt u als hoogleraar 
staatsrecht de emotionele waar-
de van autonomie?
“Alle Caribische eilanden in het 
Koninkrijk hebben een eigen 
identiteit en het is veel waard 
om die te koesteren. Als je on-
derdeel wordt van Nederland, 
dan zal je altijd concessies moe-
ten doen omdat de invloed van-
uit Nederland hoe dan ook gro-
ter wordt, zowel in materieel als 
in cultureel-maatschappelijk 
opzicht. Het verlies van eigen 
identiteit kan gepaard gaan met 
grote frustraties. Daar moet je 
niet te lichtzinnig over denken.”

‘Denk niet te lichtzinnig over het opgeven van autonomie’
Hoogleraar staatsrecht Arjen van Rijn:

ORANJESTAD — Atan Lee pleitte vorige week in 
deze krant voor de omvorming van de Status Apar-
te van Aruba naar een gemeentestatus. Van de fel-
bevochten autonomie heeft enkel de politieke elite 
geprofiteerd, stelt hij. Gewone Arubanen zouden 
beter af zijn in een gemeente onder Nederlandse 
vlag. Maar is dat wel zo? De Amigoe vroeg het aan 
de Haagse advocaat en hoogleraar staatsrecht aan 
de Universiteit van Curaçao, Arjen van Rijn.


