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Uw kenmerk: LV-09/0027 uw brief: 25-6-2009  Ons kenmerk: RvA 125-09 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot machtiging van 

de minister van Financiën en Economische Za- 

ken tot het verrichten van een schenking van een 

bedrag van Afl. 1.000.000,- aan TeleAruba N.V. 

 

Oranjestad, 19 augustus 2009 

  

          Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot machtiging van de Minister van Financiën en Economische Zaken 

tot het verrichten van een schenking van een bedrag van Afl. 1.000.000,- aan TeleAruba 

N.V., moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

 De Raad heeft geconstateerd dat de beoogde schenking door de regering wordt 

gebaseerd op de bereidverklaring die zijdens het Land op 14 september 2004 is 

ondertekend, inhoudende dat het Land een aanvullende eenmalige subsidie zal 

verstrekken aan TeleAruba N.V. in de vorm van een financiële bijdrage van één miljoen 

florin. ter gedeeltelijke dekking van de kosten verbonden aan de afvloeiingsregeling van 

het personeel. In de bereidverklaring staat vervolgens dat uiterlijk op 15 oktober 2004 dit 

bedrag zal worden verrekend met de door TeleAruba N.V. aan het land af te dragen 

loonbelasting in verband met voornoemde afvloeiing. Uit het feit dat thans het 

onderhavige ontwerp wordt aangeboden, leidt de Raad af dat deze verrekening niet heeft 

plaatsgevonden.  

 Uit de genoemde bereidverklaring blijkt voorts dat TeleAruba N.V. per 31 

december 2003 aan het Land een bedrag ter grootte van Afl. 4.825.956,-- verschuldigd is. 

Overeengekomen is dat TeleAruba N.V tot 1 januari 2014 geen verplichting tot 

terugbetaling van dit bedrag heeft en dat tot die datum evenmin rente verschuldigd zal 

zijn. Het onderhavige ontwerp heeft op dit onderdeel echter geen betrekking. Het ontgaat 

de Raad derhalve waarom in de toelichting zo omslachtig wordt ingegaan op het feit dat 

de nieuwe eigenaar van TeleAruba N.V. de schuld aan het Land voortijdig wil aflossen. 

 

De Raad vraagt zich in verband  met het bovenstaande het volgende af: 

a. Waarom is er een tijdspanne van bijna vijf jaren verlopen alvorens partijen enige actie 

ondernemen terzake van de achterstallige loonbelasting? 

b. De eigendom van TeleAruba N.V is inmiddels overgegaan naar Setar N.V., een 

winstmakend commercieel bedrijf. Zijn daarmee de beoogde schenking, de zeer 

coulante benadering van de schuld aan het Land van bijna 5 miljoen en de 

rentederving nog legitiem?  

c. Kan er, gelet op de bijzondere relatie tussen het Land en Setar N.V, geen eenvoudiger 

oplossing worden gevonden voor de voldoening aan de betalingsverplichtingen? 
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 De Raad kan zich op grond van het bovenstaande niet verenigen met de inhoud en 

de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft u mitsdien in overweging dit niet 

aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, dan nadat met het voorgaande rekening zal 

zijn gehouden.  

 

De  Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

 

__________________    ______________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


