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In dit artikel wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten op 
financieel-economisch gebied bij een keuze voor een staatkundige struc-
tuur waarbij de Nederlandse Antillen integraal onderdeel worden van 
Nederland (gemeentemodel). In het bijzonder zal worden gekeken naar de 
kosten van een status als gemeente en naar consequenties voor het finan-
cieel-economisch bestuurlijk model. Het artikel gaat eigenlijk alleen over 
Curaçao, omdat de andere eilandeconomieën zodanig klein zijn dat daar-
uit onvoldoende conclusies kunnen worden getrokken.1

In dit themanummer wordt verondersteld dat het ongedeelde Neder-
landerschap ook voor Aruba zou gelden. Betwijfeld mag worden of in 
Aruba draagvlak onder politici én bevolking bestaat voor een zo vergaande 
wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk. Immers, in Aruba wil men 
het Statuut niet (ingrijpend) wijzigen na de wijzigingen in 199� die de 
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onafhankelijkheid in 1996 van Aruba niet langer verplicht stelde. Tot nu 
werd alleen geaccepteerd dat de discussie over de relatie met of in de Eu-
ropese Unie (UPG of LGO of anderszins) mogelijk leidt tot wijziging van het 
Statuut. Los van het politieke draagvlak is het de vraag of het ook uit fi-
nancieel-economisch oogpunt noodzakelijk is dat Aruba een Nederlandse 
gemeente zou worden. 

Aruba als voorbeeld 

In de discussie over de sociaal-economische ontwikkeling van de Neder-
landse Antillen wordt vrijwel steeds de als positief ervaren ontwikkeling 
van Aruba sinds de Status Aparte (1986) als voorbeeld genomen voor het 
model dat de Nederlandse Antillen, in het bijzonder Curaçao en St. Maar-
ten, zou moeten nastreven. 

Aruba is succesvol geweest in het creëren van een nieuwe economische 
structuur na de sluiting van de Lago-raffinaderij in 1985, hoewel ook de 
huidige, eenzijdig op het toerisme gerichte economie haar bedreigingen 
kent. Bij het transformeren van een dominante olie-economie naar een 
toerisme-economie heeft de Arubaanse overheid, gedwongen door de so-

ciaal-economische noodsituatie, 
grote financiële risico’s genomen 
om investeringen uit het buiten-
land in grootschalige hotels aan te 
trekken door het afgeven van grote 
kredietgaranties. De transformatie 
is in heel korte periode tot stand 

gebracht, hoewel in een aantal gevallen de rekening (veel) later toch nog 
werd gepresenteerd. Aruba is erin geslaagd deze tegenvallers, soms met 
‘kunstgrepen’, te betalen uit lopende begrotingen. De schuldpositie is 
echter de laatste jaren verslechterd en die omstandigheid zou een groter 
financieel-economisch verband wenselijk kunnen maken. De infrastruc-
tuur van Aruba – woningen, wegen, riolering, scholen, gezondheidsvoor-
zieningen – kan de benodigde instroom van buitenlandse arbeidskrach-
ten nauwelijks aan. Aruba kan, zij het hier en daar met kritische kantteke-
ningen, wel zijn ‘broek ophouden’ en het functioneert als een volwaardig 
autonoom land binnen het Koninkrijk, weliswaar met zorgen over de 
overheidsfinanciën maar zonder urgente noodzaak tot structuurwijzi-
gingen. Vanuit financieel-economisch oogpunt is er daarom vooralsnog 
geen reden een gemeentestatus voor Aruba na te streven. In de rest van dit 
artikel wordt daarom ook afgezien om Aruba te betrekken in de gemeente-
discussie.

Voor Aruba is er geen 
urgente noodzaak tot 
structuurwijzigingen
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Vergelijking economische ontwikkeling tussen Curaçao en Aruba

Sectorale ontwikkelingen
Alom wordt erkend dat Aruba sinds 1986 een veel gunstiger economische 
ontwikkeling doormaakt dan Curaçao. Vóór 1985 was Aruba voor de werk-
gelegenheid en overheidsfinanciën eigenlijk net zo afhankelijk van de 
Lago-raffinaderij als Curaçao van de Shell-raffinaderij. De sluiting van de 
raffinaderij zette Aruba financieel-economisch eigenlijk tegen de muur, 
maar er was al gekozen voor bevordering van het verblijfstoerisme door 
verdubbeling van het aantal hotelbedden. De noodsituatie noopte tot een 
grotere sprong voorwaarts, namelijk een verdriedubbeling van het aantal 
hotelbedden, waarvoor in hoog tempo grote hotels werd neergezet. Overi-
gens zijn andere sectoren op Aruba kwantitatief nauwelijks van belang.2

Op Curaçao bestonden ook belangrijke andere economische activiteiten 
naast de olieraffinaderij, zoals het Dok (de Curaçaosche Dok Maatschappij 
NV), de financiële dienstverlening en het (koop)toerisme. Maar vanaf de ja-
ren vijftig liep de werkgelegenheid in deze sectoren terug. De toeristische 
sector kreeg een enorme klap door het wegvallen van het kooptoerisme uit 
Venezuela na de devaluatie van de munt, de bolivar (198�). Anders dan op 
Aruba werd in 1985 de raffinaderij na het vertrek van Shell niet gesloten, 
maar de activiteiten werden voortgezet door de Venezolaanse oliemaat-
schappij Pdvsa. Begin jaren negentig kwam de offshoresector in moeilijk 
vaarwater na de wijzigingen in de fiscale status van de Nederlandse Antil-
len ten opzichte van de Verenigde Staten (1984), en later ook tegenover Ne-
derland. Maar nimmer kreeg de Curaçaose economie een met Aruba verge-
lijkbare klap in één keer: de werkgelegenheid en levensstandaard zakten 
geleidelijk aan weg, maar de aanpassingen vonden ook steeds geleidelijk 
aan plaats. In deze visie is de volledige sluiting van de Lago-raffinaderij 
voor Aruba — achteraf! — een blessing in disguise geweest.

Marktbescherming
Haan stelt dat de marktbescherming de belangrijkste verklarende factor is 
voor de stagnatie in de economische ontwikkeling van Curaçao.� Het was 
en is gedeeltelijk nog een gesloten, verstarde markt met monopolies, hoge 
(overheids)tarieven en hoge prijzen in de particuliere sector, waaronder 
hoge hypotheek- en kredietrentes. Nieuwe aanbieders van producten en 
diensten wordt het moeilijk gemaakt om tot de markt toe te treden, zowel 
door formele beletselen als door een niet-efficiënte overheid. 

Waarom kan de marktbescherming zich op Curaçao (en Bonaire) zo 
lang handhaven en waarom schafte Aruba de marktbescherming af? 
Marktbescherming is in de visie van de auteurs de vertaling van wat nu 

Integratie?
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het poldermodel heet in een tropisch jasje, en Curaçao heeft van de Ne-
derlandse Antillen van de Zes toch het meest meegekregen van het Neder-
landse denken door de aanwezigheid van relatief grote aantallen Neder-

landers in het openbaar bestuur 
en in ondernemingen. De markten 
zijn relatief klein, concurrentie is 
sociaal gezien niet prettig en de 
overheid verhinderde geen concur-
rentiebeperkende afspraken, die 
gezien de kleinschaligheid ook 

nog eens snel waren gemaakt. Aruba daarentegen was na de komst van de 
Lago-raffinaderij meer georiënteerd op het Angelsaksische marktmodel 
waarin nieuwe toetreders in principe altijd welkom zijn. Na de verwerving 
van de status aparte in 1986 werd de marktbescherming geleidelijk afge-
bouwd. Maar in de praktijk zijn de Arubaanse politiek en overheid hui-
verig voor concurrentie in markten waar overheidsbedrijven monopolies 
hebben of recent nog hadden (telecommunicatie, energie, televisie).

Overheidsfinanciën

Het systeem van de openbare financiën van de Nederlandse Antillen is 
nagenoeg identiek aan het Nederlandse systeem van de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Wet FIDO). Het Land Nederlandse Antillen houdt 
toezicht op de eilandgebieden op dezelfde wijze als de Nederlandse pro-
vincies toezicht houden op hun gemeentes, namelijk via de begrotingen 
en de verantwoording. Ook de overheden van de Nederlandse Antillen 
kunnen middelen opnemen op de geldmarkt (kort) en kapitaalmarkt 
(lang). Het Land heeft echter veel meer taken dan de Nederlandse provin-
cies, zoals onderwijs, justitie en sociale zaken, en heeft dus een grotere 
budget- en financieringsbehoefte. Al jaren hebben de Nederlands-Antil-
liaanse overheden financieringstekorten, wat heeft geleid tot een omvang-
rijke staatsschuld.

Staatsschuld

De totale overheidsschuld van de Nederlandse Antillen bedraagt momen-
teel ruim ¤ 2,2 miljard (NAf. 4,8 miljard), ofwel bijna 96 procent van het 
BBP. Dit is ruim boven het schuldplafond dat de EU hanteert (60 procent). 
Zowel de Nederlands-Antilliaanse Commissie Schuldenproblematiek als 
het IMF heeft een breed scala aan maatregelen voorgesteld, waardoor de 
schuldquote een stuk dichter bij het schuldplafond kan komen dat de EU 

Marktbescherming is de 
vertaling van het poldermodel 
in een tropisch jasje
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hanteert.4 De rentebetalingen over de staatsschuld zijn in de afgelopen 
jaren opgelopen tot circa 20 procent van de totale overheidsuitgaven. 

De staatsschuld van de Nederlandse Antillen is voor 81 procent een 
binnenlandse schuld. De grootste crediteuren zijn het ambtenarenpensi-
oenfonds APNA en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze schulden zijn 
opgebouwd door het niet of onvolledig afdragen van de verschuldigde 
werkgeverspremies door de overheden aan deze instellingen. 

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van deze schulden is niet realis-
tisch. Het gevaar is immers groot dat kwijtschelding wordt uitgelegd als 
beloning voor het slechte beleid. Daarnaast brengt schuldkwijtschelding 
de pensioenen en de uitkeringen in gevaar, omdat het vermogen waarop 
deze zijn gebaseerd niet in kas aanwezig is, en ook staan er geen beleggin-

gen tegenover. In de praktijk zou 
de Staat der Nederlanden dan de 
schuld moeten overnemen, waarbij 
een schuldsaneringsplan zal moe-
ten worden uitgevoerd vergelijk-
baar met de IMF-eisen in 2000. Een 
sleutelelement hierin is financiële 
ondersteuning vanuit Nederland, 

om de negatieve consequenties van de pijnlijke maatregelen voor de Antil-
liaanse bevolking te beperken. De Nederlands-Antilliaanse regering heeft 
op dit punt in het recente verleden herhaalde malen Nederland gewezen 
op het niet nakomen van afspraken. Zij is van mening dat Nederland 
steeds nieuwe voorwaarden stelt. In deze stellingname wordt zij gesteund 
door Louis Emmerij, oud-president van het OECD Development Center.5

Arbeidskosten en sociale zekerheid

Het loonkostenniveau van de Nederlandse Antillen is hoog voor het Cari-
bisch gebied, maar niet vergelijkbaar met het Europese: de jaarlijkse loon-
kosten per werknemer liggen op bijna ¤ 19.000 (de loonkosten bij de open-
bare nutsbedrijven zijn overigens het dubbele hiervan), het minimumloon 
op ¤ 5400 en de gemiddelde bijstandsuitkering (onderstand) bedraagt 
circa ¤ �500. Een werkloosheidsuitkering bestaat er niet.6 In Nederland 
ligt het minimumloon drie keer zo hoog en de bijstandsuitkering is zelfs 
vier keer zo hoog.

Invoering van het Nederlandse sociale stelsel zal grote consequenties 
hebben voor de concurrentiepositie van de eilanden.7 De introductie van 
een werkloosheidsuitkering en het relatief hoge bijstandniveau zullen zor-
gen voor een opwaartse druk op de lonen en daarmee op het prijsniveau. 

Kwijtschelding van de 
staatsschuld zou betekenen 
dat de pensioenen en de 
uitkeringen in gevaar komen 
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Zo zullen de personeelskosten van de overheid (en dus de bijdrage vanuit 
Nederland) sterk stijgen. Indien de loonkosten van ambtenaren en on-
derwijzers op Nederlands niveau zouden komen, dan is hiervoor jaarlijks 
¤ 250 à �00 miljoen extra nodig. 

De Nederlandse Antillen zullen met een hoger loonniveau minder goed 
in staat zijn te concurreren op de wereldmarkt, en dat geldt zeker voor de 
belangrijkste bronnen van inkomsten, namelijk de zakelijke dienstverle-
ning en het toerisme. Het gevolg zal zijn dat bij onveranderd beleid een 
(aanzienlijk) deel van de werkgelegenheid verloren zal gaan. 

Een groot deel van de Nederlands-Antilliaanse bevolking is thans werk-
zoekend (1�.500 personen) of heeft een uitkering (672� personen).8 Toe-
kenning van uitkeringen met de Nederlandse normen leidt tot een extra 
jaarlijkse kostenpost van ¤ 190 miljoen.9 Daarboven komen nog de kosten 
van de extra werkloosheid als gevolg van de hierboven beschreven ontwik-
kelingen.

Nederland? Ja, maar Europa is belangrijker!

Zodra de eilanden van de Nederlandse Antillen een Nederlandse gemeente 
zijn, behoren zij tot de Europese Unie met alle rechten en verplichtingen 
die daarbij horen. Een direct gevolg van de aansluiting bij Nederland is de 
vervanging van de Nederlands-Antilliaanse gulden (NAf.) als betaalmiddel 
door de euro. Daardoor staat een aantal monetaire instrumenten niet lan-
ger ten dienste van het overheidsbeleid.

Invoering euro en prijsniveau

De omwisseling van gulden naar euro zal gepaard gaan met aanzienlijke 
eenmalige kosten; die zijn in Nederland geschat op circa 1 procent van het 
BBP. Voor de Nederlandse Antillen zou deze omwisseling dan minimaal 
¤ 25 miljoen kosten. Doorberekening van de invoeringskosten door het 
bedrijfsleven en verhogingen door afronding naar ‘mooie’ prijzen, zullen 
net als in Nederland leiden tot extra inflatie.10 

Sinds 1971 is de Nederlands-Antilliaanse gulden gekoppeld aan de Ame-
rikaanse dollar, terwijl momenteel de inkomende en uitgaande geldstro-
men van de Nederlandse Antillen voor 81 procent in Amerikaanse dollars 
plaatsvinden.11 De Nederlandse Antillen zijn dus veel meer gebaat bij een 
vaste wisselkoersverhouding met de dollar: invoering van de euro zou 
betekenen dat de prijzen op de Nederlandse Antillen meebewegen met de 
veranderingen in de wisselkoers tussen euro en dollar. Opmerkelijk is dat 
‘slechts’ 8 procent van de huidige geldstromen plaats vindt in euro’s. 

Jos Smeehuijzen & Hans Ziekenoppasser 
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Een duurdere euro betekent dat goederen die worden gekocht in de 
Verenigde Staten, goedkoper worden; daarentegen zijn Amerikaanse 
toeristen duurder uit op de Nederlandse Antillen. Een voorbeeld met 
recente cijfers: de koers van de euro is tussen 2001 en 2004 met �9% geste-
gen ten opzichte van de dollar terwijl de Nederlands-Antilliaanse invoer 
uit de Verenigde Staten in deze periode met 24% is gestegen (uitgedrukt 
in NAf ). Met de euro als betaalmiddel zou deze invoer echter zijn gedaald 
met 11%. De inkomsten van toeristen uit de VS zouden met 12% zijn afge-
nomen in plaats van gestegen met 22%.12 Bij een gemeentelijke status van 
de Nederlandse Antillen houdt zijn betalingsbalans op te bestaan en de 
schommelingen worden dan opgenomen in de totale Nederlandse beta-
lingsbalans. 

Monetair beleid

Met de euro als betaalmiddel kan er geen sprake meer zijn van een onaf-
hankelijk rente- en wisselkoersbeleid is. Dit beleid wordt uitgevoerd door 
de Europese Centrale Bank. De resterende taken van de Bank van de Ne-
derlandse Antillen zullen deels worden overgedragen, terwijl de organisa-
tie zelf zal opgaan in De Nederlandsche Bank (DNB).1� 

De wetgeving op de Nederlandse Antillen 

Als de eilanden van de Nederlandse Antillen ‘gewone’ Nederlandse ge-
meenten zijn, gelden alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële besluiten ook in die gemeenten. Uitgaande van het Franse 
bestuursmodel voor de Départements d’outre-mer (DOM; zie kader) moet 
dus bij ieder onderwerp worden afgewogen of een maatregel zinvol, effec-
tief en efficiënt is in ‘de West’.14 Anders moeten deze wetten en/of regels 
worden aangepast, of specifiek voor de Nederlandse Antillen geschreven. 
Vooral de Nederlandse wet- en regelgeving die betrekking heeft op de 
(leef )omgeving, is toegesneden op een dichtbevolkt industrieel land, ge-
legen in een gematigd klimaat. Hierbij valt te denken aan wet- en regelge-
ving op het gebied van met name milieu, ruimtelijke ordening, volkshuis-
vesting, verkeer en vervoer, gezondheidszorg en voedselkwaliteit. Het is 
onontkoombaar dat grondig onderzoek moet worden gedaan naar de kos-
ten van de invoering van de Nederlandse wet- en regelgeving op de eilan-
den van de Nederlandse Antillen als zij ‘gewone’ Nederlandse gemeenten 
zouden worden.

Daarboven komt nog de vraag wat de consequenties zullen zijn van de 
Europese wet- en regelgeving die moet worden toegepast op de Neder-

Integratie?
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landse Antillen. Al eerder is geconstateerd dat de invloed van ‘Europa’ op 
de Nederlandse Antillen (en Aruba) groter is en waarschijnlijk nog groter 
zal worden dan de invloed van het Koninkrijk der Nederlanden of van Ne-
derland op deze (ei)landen.15 

Capita selecta: de olieraffinaderij

Ter illustratie hier aandacht voor de olieraffinaderij op Curaçao. Toen 
Shell in 1985 wilde vertrekken uit Curaçao, heeft het Eilandgebied Curaçao 
vanwege de aanzienlijke werkgelegenheid de raffinaderij gekocht voor 
één gulden en onmiddellijk met een 25-jarig huurcontract doorverhuurd 
aan de Venezolaanse oliemaatschappij Pdvsa (t/m 2019). Bezien vanuit 
milieubelasting is de raffinaderij, die midden in het stedelijk gebied ligt, 
zwaar verouderd. Nederlandse en Europese normen vereisen echt ingrij-

pende milieumaatregelen. De vraag 
is echter of de eigenaar en/of de 
huurder bereid zijn zulke grote 
bedragen te investeren, omdat de 
raffinaderij ook in economische zin 
is verouderd. Tegenwoordig is er 
overwegend vraag naar lichte olie-

producten, terwijl de raffinaderij vooral zware olieproducten vervaardigt. 
Ondanks alle (milieu)bezwaren lijkt sluiting vanwege de werkgelegenheid 
nog steeds heel moeilijk.

Ook op juridische gronden is sluiting op korte termijn niet haalbaar. 
Sluiting betekent immers afkoop van het huurcontract, en dat kost heel 
veel geld.16 Het openhouden vergt ook grote investeringen om de produc-
tiecapaciteit (waarmee hier ook wordt bedoeld: de mogelijkheid om aan de 
marktvraag naar diverse producten te blijven voldoen) te vernieuwen en 
de milieubelasting tot aanvaardbare proporties terug te brengen. 

Het is echter niet ondenkbaar dat sluiting vanuit het oogpunt van 
deugdelijke overheidsfinanciën — het Eilandgebied is immers eigenaar 
— de enige zinvolle optie zal blijken. Dan zijn overigens de negatieve ge-
volgen voor de werkgelegenheid nog niet meegenomen, terwijl sluiting 
evenmin bijdraagt aan de zo gewenste diversificatie van de Curaçaose 
economie.

Zou de gemeenteoptie ook voor Aruba spelen, dan geldt het voorgaande 
vrijwel onverkort voor de Arubaanse olieraffinaderij. Het (juridische) ver-
schil is dat die niet wordt verhuurd, maar eigendom is van de Amerikaanse 
Valero-groep. Ook hier zal de vraag zijn of de eigenaar bereid is zulke hoge 
investeringen te doen.

Bezien vanuit milieubelasting 
is de raffinaderij zwaar 
verouderd
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Afsluiting

Uit het bovenstaande volgt dat een goede schatting van de (economisch 
gerelateerde) kosten van het gemeentemodel voor de Nederlandse Antillen 
(nog) niet is te maken. 

Invoering van het gemeentemodel zal echter een langere periode van 
onzekerheid betekenen. Op financieel gebied zal dit vooral zijn te wijten 
aan de introductie van de euro als betaalmiddel. Inkomsten en uitgaven 
zullen door wisselkoersveranderingen grotere schommelingen laten zien. 
Dit kan een extra vraag vanuit de eilanden genereren naar financiële bij-
stand vanuit Nederland.

Het Franse model 

Bestuursinrichting

Het lijkt logisch het Franse bestuursmodel als uitgangspunt te ne-
men voor de mogelijke bestuursinrichting van de eilanden van de 
huidige Nederlandse Antillen als gemeenten. Men dient wel te be-
seffen dat het Franse landsbestuur veel centralistischer is dan het 
Nederlandse: het landsbestuur vindt vooral plaats door en vanuit 
‘Parijs’. Het staatsmodel kent drie regionale niveaus, te weten de 
régions, de departementen en de communautés (gemeenten), maar 
de régions en departementen zijn verlengstukken van het centrale 
Franse landsbestuur. Alle vertegenwoordigende raden worden lokaal 
gekozen, maar de préfect als hoofd van een departement wordt door 
‘Parijs’ benoemd. De voorzitter van een région en de burgemeester 
worden door en uit de vertegenwoordigende raden gekozen

De Caribische gebiedsdelen — zoals Martinique en Guadeloupe, 
waarvan (Frans) Saint Martin deel uitmaakt — zijn sinds 1946 als 
departement integraal onderdeel van Frankrijk. Pas later kregen zij 
de speciale status als Départements d’outre-mer (DOM).17 De DOM zijn 
Frans grondgebied en maken dus onderdeel uit van de Europese 
Unie.18 In principe gelden in de DOM de Franse wetten en regels, zij 
het met een ‘doelmatigheidsuitzondering’ op de algemene wet- en 
regelgeving (grondwet art. 7�). 

De ruimtelijke ordening en het bewaken van de regionale identi-
teit zijn bevoegdheden die door de overzeese région worden uitgeoe-
fend. Ook mogen deze gebieden met toestemming van de centrale 
regering grensoverschrijdende contacten leggen. 

Integratie?
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Aan de integratie van de eilanden in Nederland zijn hoge eenmalige 
kosten verbonden omdat de leefsituatie op de Nederlandse Antillen 
moet voldoen aan Nederlandse en Europese eisen. Modernisering of 
sluiting van de raffinaderij op Curaçao alleen zal honderden miljoenen 
euro kosten.

Door de invoering van Nederlandse wet- en regelgeving stijgen de kos-
ten van de Nederlandse bijdrage sterk. Een groot deel hiervan kan recht-
streeks aan het gemeentemodel toegerekend worden, zoals de kosten van 
de invoering van het Nederlandse sociale stelsel: onverkorte invoering 
vraagt alleen al aan uitkeringen minimaal ¤ 190 miljoen op jaarbasis.

In de praktijk betekent het Franse bestuursmodel dat het meeste 
hogere kader in de DOM afkomstig is van de Franse ministeries en an-
dere overheidsorganen. Op uitvoerend niveau wordt al het personeel 
inclusief het kader lokaal aangetrokken. 

Financiën

De Franse Assemblée Nationale (Tweede Kamer) heeft opgemerkt 
dat de begroting voor 2005 van het ministerie van Overzeese Gebie-
den van ruim ¤ 1,7 miljard slechts ongeveer 17 procent van de totale 
staatsuitgaven voor die gebieden betreft. De totale staatsuitgaven 
inclusief sociale uitkeringen in 2005 ten behoeve van de overzeese 
gebieden bedragen ongeveer ¤ 10 miljard. In 2004 was dat nog bijna 
¤ 7,9 miljard.19 Voorts ontvangen de DOM als (deel van) Frankrijk in 
de programmaperiode 2000 t/m 2006 bijna ¤ �,4 miljard uit de vier 
Europese structuurfondsen.20

De financiële overdrachten van Frankrijk en de EU aan de Caribi-
sche DOM bedragen ongeveer ¤ 6�40 per hoofd van de daar wonende 
bevolking. Bij het huidige bevolkingsaantal van de Nederlandse An-
tillen en uitgaand van een gelijke bijdrage van Nederland en Europa 
samen, zou dit voor de Nederlandse Antillen uitkomen op ongeveer 
¤ 1,15 miljard, ofwel zeseneenhalf keer de huidige begroting van 
Koninkrijksrelaties van ¤ 17� miljoen.21

Zie ook: Unck, Maurice (2001), The relationship between France and its overseas 
areas. In: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — The 
economic development of the Caribbean overseas countries and territories: the role 
of their European partners. Conference papers, pp. 12-21. Den Haag.
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Conclusie

De politieke keuze om de Nederlandse Antillen een integraal deel van Ne-
derland te maken, zal vooral worden genomen om redenen van rechtsze-
kerheid, kwaliteit van bestuur en sociaal-economische gelijkheid. Vanuit 
financieel-economische overwegingen alléén is er nog geen reden om te 
kiezen voor het gemeentemodel. Integendeel, vanuit Nederlands perspec-
tief is er dan alles voor te zeggen juist niet te kiezen voor dit model. 
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(ei)landen en mogelijke andere vormen 
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zouden kunnen voortvloeien uit Europe-
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2 Ziekenoppasser (200�).
� Haan (1998), pp. 244, 255-256, 259-260 

en 264-265 (conclusies)
4 Commissie Schuldenproblematiek 

(200�) en IMF (200�) onder www.central-
bank.an resp. www.imf.org/external/
country/ANT/index.htm. 

5 Zie Antillenmonitor 19 ( www.zakelijk-
curacao.com/pages/125�/Nederlandse_
rol_in_Antilliaans_IMF_traject.htm). 

6 Eigen berekeningen met gegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
Nederlandse Antillen (CBS NA) (www.
cbs.an).

7 De auteurs hebben geen aandacht be-
steed aan de invoering in de Nederland-
se Antillen van het Nederlandse sociale 
zekerheidsstelsel dat is opgebouwd en 
wordt bestuurd door (organisaties van) 
werkgevers en werknemers.

8 Gegevens van CBS NA.
9 Eigen berekening uit gegevens van CBS 

NA en CBS (Nederland).
10 In Nederland was dit 0,6 procentpunt.
11 Eigen berekening uit gegevens van BNA 

(tabel 1.5).
12 Bij deze berekening is geen rekening 

gehouden met effecten op het volume 
van de transacties.

1�  Toezicht op de financiële sectoren is 
binnen de Europese Unie (voorlopig?) 
een nationale taak. Het ligt voor de 
hand dat de praktische uitvoering 

hiervan zal geschieden door de huidige 
toezichthouder, de Bank van de Neder-
landse Antillen (BNA) als “dependance” 
van DNB. 

14 Onder efficiënt wordt hier verstaan 
zowel de financieel-economische as-
pecten van een maatregel (waaronder 
de kosten en de opbrengsten) als doel-
matig in de zin van een afweging of een 
maatregel zal gelden voor het gehele 
Koninkrijk of alleen voor Europees 
Nederland resp. op de Nederlandse 
Antillen.

15 Zie onder andere het rapport van de 
Commissie-Van Beuge “Banden met 
Brussel” (2004) en verschillende publi-
caties van Hirsch Ballin , van Croes en 
van Comité 2004.

16 Zie o.m. DCMR Milieudienst Rijn-
mond en Stichting WTTZ (2004), p. 47 
(onder www.minbzk.nl/contents/pa-
ges/10844/rapport1.pdf ) .

17 Voor dit artikel blijven de Territoires 
d’Outre-Mer (TOM) buiten beschouwing 
omdat die niet zijn te vergelijken met 
een Nederlandse gemeente wat betreft 
status en bevoegdheden; de TOM zijn 
geen Frans grondgebied en dus geen 
lid van de Europese Unie.

18 Het betreft Guadeloupe, Martinique, 
Frans Guyana en Réunion.

19 Assemblée Nationale (2004) p. 8. Overi-
gens heeft deze begroting ook betrek-
king op de Collectivités Territoriales 
Mayotte en St. Pierre-et-Miquelon.

20 Assemblée Nationale (2004), pp. 57-59. 
21 Eigen berekening op basis van Assem-

blée Nationale (2004) en de Begroting 
Koninkrijksrelaties 2006, Tweede Ka-
merstukken, zitting 2005-2006, �0 �00 
IV nr. 2. Deze berekening is exclusief 
Aruba.
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