
RvA 79-10 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 
Uw kenmerk: LV-10/0012 uw brief: 7-4-2010  Ons kenmerk: RvA 79-10 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende mach- 

tiging van de gezamenlijke ministers tot het  

aangaan van een overeenkomst welke mede  

ten doel heeft de beëindiging en voorkoming 

van geschillen tussen het Land en Valero  

Refining Company Aruba N.V.,Valero Aruba 

Holding Company N.V., Valero Aruba Main-

tenance/Operations Company N.V. en Valero  

Coker Corporation Aruba N.V. 

 

Oranjestad, 19 mei 2010 

  

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

landsverordening houdende machtiging van de gezamenlijke ministers tot het aangaan van 

een overeenkomst welke mede ten doel heeft de beëindiging en voorkoming van geschillen 

tussen het Land en Valero Refining Company Aruba N.V., Valero Aruba Holding Company 

N.V., Valero Aruba Maintenance/Operations Company N.V. en Valero Coker Corporation 

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

 

 De Raad heeft geconstateerd dat het ontwerp voortvloeit uit intentieverklaringen 

tussen de leden van de ministerraad en opgemelde privaatrechtelijke rechtspersonen van 20 

januari 2010 en 24 februari 2010. Het onderhavige ontwerp is op 7 april 2010 door de Raad 

ontvangen.  

 

1. Algemeen 

 

1.1 Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd machtiging te verkrijgen van de Staten 

van Aruba tot het verrichten van een of meer privaatrechtelijke rechtshandelingen ter 

beëindiging en voorkoming van geschillen tussen het Land en opgemelde rechtspersonen, 

hierna te noemen: Valero.
1
  

 

1.2 Artikel V.12 van de Staatsregeling van Aruba (AB 1985 no. 26) bepaalt dat bij 

landsverordening regels omtrent het beheer van de financiën van het Land worden gesteld en 

dat de verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Land aan de Staten van 

                                                 
1
Van een fiscaal compromis is hier geen sprake, nu de bevoegdheid daartoe ingevolge de Algemene 

Landsverordening Belastingen is voorbehouden aan de Inspecteur der Belastingen en artikel 29 CV 1989 alleen 

de mogelijkheid tot kwijtschelding van een aan het Land toekomende civielrechtelijke vordering betreft. 
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Aruba wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van de landsverordening. De regels ter 

uitvoering van de Staatsregeling omtrent de Landsbegroting en het financieel beheer zijn 

vastgelegd in de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989)
2
. Deze landsverordening omvat 

de componenten begroten (ramen), uitvoeren, administreren (boeken), controleren en 

verantwoorden en heeft in 1999 met het oog op de doelmatigheid van de parlementaire 

controle en  het vestigen van ministeriële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid een be-

langrijke wijziging ondergaan (zie hierna 1.4). 

 

1.3 De uitvoering van de Staatstaak vereist in voorkomende gevallen het verrichten van 

privaatrechtelijke rechtshandelingen. De Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) geeft 

hiervoor in Hoofdstuk IV een aantal regels. Zo bepaalt artikel 31 onder meer dat 

overeenkomsten, waaruit uitgaven ten laste van het Land voortvloeien, worden gesloten door 

of namens de minister indien hij daartoe vooraf is gemachtigd en de rechtshandeling rechts-

gevolgen heeft op een gebied waarvoor de desbetreffende minister ingevolge de Lands-

verordening instelling ministeries verantwoordelijkheid draagt. De machtiging vooraf kan 

zijn verkregen door middel van de landsverordening tot vaststelling van de begroting (dit kan 

worden aangemerkt als algemene machtiging), dan wel bij een landsverordening strekkende 

tot machtiging van het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, bijv. op grond 

van artikel 28, eerste lid (schenking), artikel 29 (kwijtschelding civielrechtelijke vordering) 

en artikel 30 (vaststellingsovereenkomst, vroeger dadingsovereenkomst genoemd). Deze 

laatsbedoelde machtigingen kunnen worden aangemerkt als bijzondere machtigingen. 

 

1.4 Met het verkrijgen van een machtiging door de Staten wordt beoogd te waarborgen 

dat met betrekking tot individuele privaatrechtelijke rechtshandelingen een weloverwogen 

keuze zal worden gedaan. Deze staatsrechtelijke taak is ter waarborging van het goed en 

verantwoord functioneren van het overheidsapparaat en omvat een rechtmatigheids- en 

doelmatigheidstoets. Dat aan het vereiste van een machtiging en het hanteren van de juiste 

procedures door de wetgever zwaar wordt getild, blijkt uit de wijziging in 1999 van artikel 

31, CV 1989
3
. In tegenstelling tot de Nederlandse regelgeving waar de minister in beginsel 

bevoegd is tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het ontbreken van 

bevoegdheid geen rechtsgevolgen heeft voor derden, is in artikel 31 bepaald dat overeen-

komsten die niet voldoen aan de procedures en voorschriften van de CV 1989 nietig zijn. 

Tevens is voorzien in strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de onbe-

voegd handelende ministers. 

 

1.5 Op grond van het bovenstaande moge duidelijk zijn dat voor het kunnen toekennen 

van een machtiging, de Staten zich een oordeel moeten kunnen vormen over de probleem-

stelling, de doelmatigheid en rechtmatigheid van de beoogde rechtshandeling(en), de 

gekozen oplossing voor het probleem, alsmede over de politieke wenselijkheid
4
. Daartoe 

dienen de Staten: 

a. inzicht te krijgen in de aan de beoogde rechtshandeling(en) ten grondslag liggende 

probleemstelling(en); 

b. zich te kunnen overtuigen dat de voorgestelde oplossing voor het probleem rechtmatig en 

doelmatig is; 

c. inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de plichten en rechten van partijen: deze 

dienen voldoende duidelijk en bewijsbaar te worden vastgelegd; 

                                                 
2
 AB 1989 no. 72. 

3
 AB 1999 no. 37. 

4
 Deze taak van de Staten wordt toegelicht in de toelichting op het vierde lid van Artikel V.12 van de Staats-

regeling van Aruba. 
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d. in staat te worden gesteld de aard en de omvang van de plichten en rechten van partijen en 

de uitvoering daarvan te controleren (het vereiste van schriftelijke vastlegging hangt ook 

hiermede samen); 

e. zich te kunnen overtuigen dat de beoogde oplossingen in het maatschappelijk verkeer 

worden geaccepteerd (dit vereiste hangt samen met de uit de Staatsregeling voortvloeiende 

toetsing door de Staten van de politieke wenselijkheid). 

Deze criteria zijn cumulatief en dienen de kwaliteit van de financiële verantwoording aan de 

Staten van Aruba. 

 

1.6 Ter verduidelijking haalt de Raad aan op welke wijze ter gelegenheid van de Zevende 

Wijziging van de Comptabiliteitswet
5
 de doelstellingen van criteria als in onderdeel 1.5 

gegeven zijn samengevat: 

1. het bevorderen van de controleerbaarheid van de aangegane verplichtingen ten behoeve 

van de controle op het gevoerde financieel beheer; 

2. het kunnen beschikken over bewijsmiddelen ten behoeve van eventuele rechtsgedingen; 

3. de controle op de machtiging van de minister die de rechtshandeling verricht. 

Uit deze doelstellingen volgt aan welke criteria een ontwerp tot machtiging dient te voldoen, 

om de Staten van Aruba in staat te stellen zijn budgettaire- en controletaak uit te oefenen.  

Ook de Raad komt ten behoeve van zijn staatsrechtelijke taak een rechtmatigheids- en 

doelmatigheidstoets toe, zij het dat deze niet strekt tot controle doch tot advisering in hoogste 

en laatste instantie aan de Staten van Aruba en aan de regering.  

 

1.7 De Raad heeft moeten concluderen dat uit het onderhavige ontwerp niet onomsto-

telijk is vast te stellen wat (op dit moment nog) de probleemstelling is welke eraan ten 

grondslag ligt, en dientengevolge ten behoeve van welke privaatrechtelijke rechtshandelingen 

thans een machtiging wordt gevraagd. De oorzaak hiervan is in meerdere omstandigheden 

gelegen: 

a. Het ontwerp noch de toelichting zijn zelfdragend en verwijzen naar intentieverklaringen 

tussen de ministerraad en Valero, welke om procedurele en inhoudelijke redenen geen 

rechtskracht (kunnen) hebben en niet kunnen dienen om onverkort te worden omgezet in een 

(vaststellings)overeenkomst. In de verklaringen zelve wordt van het ontbreken van juridische 

consequenties overigens expliciet melding gemaakt, hetgeen voor de opstellers van het 

onderhavige ontwerp mede aanleiding moest zijn geweest deze niet als brondocument aan te 

merken, doch om de componenten van de beoogde rechtshandeling(en) in het ontwerp en de 

toelichting zelve op te nemen.  

b. Ten aanzien van de geschillen zij vermeld dat op 17 maart 2010 de Raad van Beroep in 

Belastingzaken een uitspraak heeft gedaan waarmee enkele van de bedoelde geschillen zijn 

beslecht.  

c. Ook wordt blijkens de intentieverklaringen beoogd aangelegenheden te regelen die geen 

geschil betreffen tussen beide partijen, zoals het scheppen van een gunstig investerings-

klimaat voor de exploitatie en olieraffinaderijen en olieterminals
6
. 

 

Tezamen met de overige inhoudelijke gebreken van het ontwerp en de toelichting heeft dit de 

beraadslagingen van en de beoordeling door de Raad ernstig belemmerd.  

                                                 
5
 Zie de toelichting op de Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-

2000, 26 974, nr. 3. 
6
 Aan de Raad is te dier zake gelijktijdig met het onderhavige ontwerp voor advies voorgelegd de ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) de Landsveror-

dening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) en de Landsverordening belasting op bedrijfs-

omzetten (AB 2006 no. 83) in verband met het verbeteren van het investeringsklimaat voor de exploitatie en 

olieraffinaderijen en olieterminals.  
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2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 De Raad heeft geconstateerd dat in de intitulé en in voorgesteld artikel 1 melding 

wordt gemaakt van een machtiging aan de gezamelijke ministers. In het kader van de 

Landsverordening instelling ministeries noch de Comptabiliteitsverordening 1989 is sprake 

van een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Ingevolge genoemde landsverordeningen 

worden de desbetreffende beleidsministers te worden gemachtigd. Dat een en ander in 

overeenstemming is met het gevoelen van de ministerraad, kan desgewenst worden vermeld 

in de toelichting, doch is niet noodzakelijk. De Raad acht het noodzakelijk dat het ontwerp 

op deze onderdelen wordt gecorrigeerd. 

 

2.2 In de eerste overweging en in voorgesteld artikel 1 wordt gewag gemaakt van 

geschillen tussen het Land en Valero, die door middel van de elementen, genoemd in de twee 

documenten vermeld in de tweede overweging zouden worden beslecht. De Raad acht het 

noodzakelijk dat het ontwerp op dit onderdeel wordt aangepast en dat wordt omschreven 

waaruit de overgebleven geschillen thans nog bestaan. 

 

2.3 Uit de documenten waar de tweede considerans en artikel 1 naar verwijzen lijken de 

voornemens van de ministerraad thans uiteen te vallen in: 

(a) het geven van een schenking aan Valero (artikel 28 CV 1989);  

(b) het sluiten van enige overeenkomst met Valero voor de duur van 20 jaar (artikel 22);  

(c) het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (artikel 30) 

(d) alsmede het creëren van een gunstig investeringsklimaat voor de exploitatie van olieraf- 

      finaderijen en olieterminals.  

Ten behoeve van onderdeel d is aan de Raad een apart ontwerp ter advisering voorgelegd. 

Derhalve dienen ten aanzien van de beoogde onderdelen van de vaststellingsovereenkomst 

zowel artikel 22, 28 en 30 van de CV 1989 als basis te worden aangehaald in de derde 

overweging. 

 

2.4 Voorgestelde artikelen 1 en 2 zijn niet zelfdragend, nu deze geen concrete duiding 

van de inhoud van de machtiging en de begrenzing daarvan bevatten. Er kan niet worden 

volstaan met de verwijzing naar documenten die vanwege hun inhoud en het tijdstip waarop 

deze zijn getekend juridisch geen effect hebben, nu ingevolge artikel 31 van de CV 1989 

overeenkomsten worden beoogd waartoe de desbetreffende ministers een machtiging vooraf 

dienen te hebben. Reeds op grond hiervan zouden genoemde documenten, indien hier enig 

juridisch effect aan zou worden toegekend,  nietig zijn. Dat de regering zich hiervan bewust 

is, blijkt uit de opschortende voorwaarden in de bedoelde documenten en het feit dat eerst 

thans machtiging wordt gevraagd om met Valero een/enige overeenkomst(en) aan te gaan.  

De artikelen dienen terzake die componenten te bevatten die, tezamen met een financiële 

paragraaf in de toelichting, zoals voorgeschreven in artikel 6 van de CV 1989, een doel-

matigheids- en een rechtsmatigheidstoets mogelijk maken. Dat betekent in de eerste plaats 

dat uit dit artikel het bedrag dient te worden genoemd waartoe de machtiging wordt 

begrensd. 

 

2.5 Hoewel met het ontwerp een machtiging tot het aangaan van een vaststellings-

overeenkomst wordt beoogd, worden de noodzakelijke componenten hiervoor in genoemde 

artikelen niet genoegzaam onderbouwd. Op dit moment lijkt het enige geschil tussen het 

Land en Valero nog te kunnen liggen in een civielrechtelijke actie op grond van onrecht-

matige (overheids) daad tegen het Land terzake de heffing van belastingen in de aanhangige 

arbitrage-procedure voor het Nederlands Arbitrage Instituut (zie onderdelen 388-390, pagina 
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72 van de tussentijdse uitspraak). In de toelichting op het ontwerp ontbreekt namelijk een 

analyse:  

1. van de waarschijnlijkheid dat deze actie ook zal worden ingesteld, thans mede afgewogen 

tegen de uitspraken van de Raad van Beroep in Belastingzaken, alsmede de overige 

tegemoetkomingen door de regering; 

2. van de kans van slagen van een dergelijke actie afgewogen tegen het optreden van de 

overheid in het kader van haar publieke taak, thans mede afgewogen tegen de uitspraken 

van de Raad van Beroep in Belastingzaken; 

3. de totale omvang van de kosten en de baten van de totale omvang van de beoogde vast-

stellingsovereenkomst, inclusief het risico van precedentscheppende werking, thans mede 

afgewogen tegen het wegvallen van enkele van de geschillen. 

 

Tevens dient uit de artikelen onverkort te blijken wat de tegenprestatie van Valero is en hoe 

deze zich verhoudt met de prestaties van het Land. Wegens het ontbreken hiervan lijkt de 

voorgestelde rechtshandeling thans voornamelijk het karakter van een kwijtschelding, dan 

wel schenking te hebben. 

 

De Raad acht het noodzakelijk dat de voorgestelde artikelen 1 en 2 en de toelichting op deze 

onderdelen worden aangevuld. 

 

2.6 Er is voorzien in de ondertekening door ministers, waarvan thans niet bekend is of zij 

ingevolge de Landsverordening instelling ministeries j
o
 artikel 31, CV 1989 terzake beleids-

verantwoordelijkheid dragen. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat uit de wet zelve 

niet blijkt wat de inhoud van de overeenkomst(en) is en welke beleidsterreinen dit regardeert. 

Ministers die geen beleidsverantwoordelijkheid terzake hebben, kunnen ingevolge genoemd 

artikel 31 het Land niet binden; er ontstaat dan slechts een persoonlijke aansprakelijkheid. 
 

4.  Memorie van toelichting 

 

 De Raad wil zijn opmerking herhalen dat in de toelichting de financiële paragraaf 

ontbreekt, welke paragraaf in artikel 6 van de CV 1989 is voorgeschreven. 

 

5. Conclusie en eindadvies 

 

De Raad kan zich op grond van het bovenstaande weliswaar verenigen met de 

doelstelling doch niet met de inhoud van het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het 

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 


