
 
 
 
 

Samenvatting advies over ontwerp- landsverordening houdende machtiging van de minister 

van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen 
aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon 
Servicio di Telecommunicacion di Aruba. 
 
De Raad van Advies heeft op 8 maart 2017 advies uitgebracht over de ontwerp-landsverordening 
houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten 
namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige 
publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecommunicacion di Aruba. 
 
Het doel van het ontwerp is om de minister van Economische Zaken en Communicatie te 
machtigen om namens het Land een bedrag van ten hoogste Afl. 2.522.000,-- te schenken aan 
een bij landsbesluit vast te stellen lijst van personen. De betreffende personen waren op het 
tijdstip van de inwerkingtreding van de Landsverordening aanvang werkzaamheden SETAR NV 
gerechtigd ontslag te nemen met gebruikmaking van een afvloeiingsregeling.  
 
In 2002 maakten 91 personeelsleden gebruik van de genoemde afvloeiingsregeling. Echter, bij de 
toepassing van de regeling ontstond er een geschil en spanden 32 van 91 ex-personeelsleden 
samen met de vakbonden STT en SEPPA, een gerechtelijke procedure aan tegen het Land en de 
SETAR N.V. Tien jaar later, in maart 2016 stelde het Gerecht in Eerste Aanleg vast dat het Land 
aansprakelijk was jegens de desbetreffende werknemers voor het verschil aan te weinig betaalde 
afvloeiingsuitkeringen. Het bedrag dat ter uitvoering van dit vonnis uitbetaald dient te worden 
gaat ten laste van het door artikel 6, tweede lid van Landsverordening aanvang werkzaamheden 
SETAR NV gevormd afgescheiden vermogen van de SETAR. 
  
Het Land is van mening dat het gelet op het gelijkheidsbeginsel redelijk is om ook de overige ex-
personeelsleden, die dus geen gerechtelijke procedure aanspanden en buiten de werking van het 
vonnis vallen, het verschil aan te weinig betaalde afvloeiingsregelingen uit te betalen. Hiertoe 
bestaat geen juridische verplichting, het gaat om een schenking ten laste van de algemene 
middelen. De Raad constateert dat een eventueel beroep van deze groep op het 
gelijkheidsbeginsel inmiddels verjaard zou zijn en dat de regering met het ontwerp afwijkt van 
het kennelijk bestaand beleid inzake het beroep op verjaring in rechtsgedingen die 
overheidspersoneel betreffen. Nog recentelijk heeft het Land in de zaak EJ 2271/2014 Gerecht 
in Eerste Aanleg van Aruba van 3 mei 2016 waarin werknemers een beroep deden op het 
gelijkheidsbeginsel, uitdrukkelijk een beroep gedaan op verjaring om aan de betalingsverplichting 
te ontkomen. Het is niet duidelijk waarom de regering nu een tegenovergesteld standpunt 
inneemt. Ook zou er volgens de Raad geen sprake zijn van een natuurlijke verbintenis in de zin 
van de titels 6.3 tot en met 6.5 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba ten aanzien van de 
betreffende groep zoals door de regering wordt aangevoerd. De betrokken personeelsleden 
waren immers ten tijde van de afvloeiingsregeling ambtenaren op wie het ambtenarenrecht van 
toepassing is en dus niet het civiele recht (waar de natuurlijke verbintenis is opgenomen). De 
Raad vraagt zich af of met de voorgestelde schenking niet een groep ex-ambtenaren wordt 
bevoorrecht en of de regering zich niet juist op deze manier schuldig maakt aan ongelijke 
behandeling, hetgeen niet de bedoeling is van het ontwerp.  
 
Daarnaast vindt de Raad dat in de toelichting financiële informatie ontbreekt. Zo is het niet 
duidelijk of het te schenken bedrag een bruto of netto bedrag betreft en welke financiële 
consequenties dit heeft voor betrokkenen en het Land. Ook is het niet duidelijk in hoeverre het 



voorgestelde bedrag, geheel of gedeeltelijk ten laste kan worden gebracht van het door artikel 6, 
tweede lid van Landsverordening aanvang werkzaamheden SETAR NV gevormd afgescheiden 
vermogen.  
 
Op grond van het bovenstaande kan de Raad kan zich niet met de doelstelling van het ontwerp 
verenigen en adviseert hij de regering het niet aan de Staten aan te bieden voordat met het 
bovenstaande rekening is gehouden. 
 
 
 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van Advies (AB 

1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder a:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 

 


