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Uw kenmerk: LV-11/0031 uw brief: 16-11-2011  Ons kenmerk:  RvA 239-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende afwijking  

van enkele landsverordeningen in verband met de 

uitgifte in erfpacht van een aantal overheidsper- 

celen met daarop gebouwde woningen door de 

minister van Integratie, Infrastructuur en milieu  

aan de Fundacion Cas pa Comunidad Arubano 

 

  Oranjestad, 30 november 2011 

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

landsverordening houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de 

uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen 

door de minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu aan de Fundacion Cas pa 

Comunidad Arubano, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Het onderhavige ontwerp strekt tot het uitgeven in erfpacht van percelen met de 

zich daarop bevindende opstallen aan de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano 

(FCCA), met inachtneming van bepaalde voorwaarden die afwijking van bepaalde 

landsverordeningen noodzakelijk maken. De uitgifte van deze percelen geschiedt tegen 

een erfpachtscanon die niet in verhouding staat tot de economische waarde van de 

gronden, zodat artikel 28, zesde lid, jo eerste lid van de Comptabiliteitsverordening (AB 

1989 no. 72) (CV 1989), van toepassing is. Het ontwerp strekt derhalve mede tot 

machtiging van de minister tot het verrichten van een schenking, vanwege het feit dat bij 

de bepaling van de economische waarde van de in erfpacht uit te geven gronden niet de 

waarde van de opstallen wordt betrokken. 

 

2. Teneinde onderhavig ontwerp te kunnen toetsen aan de voorschriften neergelegd 

in artikel 28, zesde lid jo. eerste lid, en artikel 6, van de CV 1989 dient de Raad te 

beschikken over concrete financiële gegevens aangaande de uitgifte in erfpacht van 

bovengenoemde percelen. De Raad heeft echter geconstateerd dat deze gegevens 

ontbreken: 

a. Noch de waarde van domeingronden indien daarop geen opstal was opgetrokken noch 

de waarde van de domeingronden met de zich daarop bevindende opstallen zijn 

aangegeven. Dit heeft tot gevolg dat de omvang van de schenking (zijnde waarde van 

de opstallen) niet kan worden vastgesteld.  

b. Daarnevens ontbreken gegevens aangaande de huuropbrengsten van de betrokken 

percelen die door de voorgestelde erfpachtuitgifte zullen komen te vervallen en 

derhalve tot inkomensderving door het Land zal leiden. De Raad stelt vast dat de 

omvang van deze inkomensderving ongewis blijft en niet bij zijn toetsing kon worden 

betrokken. 
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c. In de toelichting wordt voorts aangegeven dat de beheerskosten die nu aan de FCCA 

door het Land worden uitgekeerd, zullen komen te vervallen. Ook de omvang van 

deze kosten wordt niet nader financieel onderbouwd. Hierdoor wordt de Raad niet in 

staat gesteld de omvang van het financieel voordeel voor het Land te toetsen en te 

relateren aan de verminderde huuropbrengsten zoals hiervoor geschetst.  

 

In de overeenkomst van 3 augustus 2011 tussen het Land Aruba en de FCCA worden 

deze gegevens evenmin vermeld. Uit recente ambtsberichten heeft de Raad vernomen dat 

deze noodzakelijke financiële gegevens niet voorhanden zouden zijn. 

 

3. Gelet op het bovenstaande stelt de Raad dat terzake een onjuiste procedure is 

gevolgd. Immers wordt in onderhavig ontwerp de minister van Integratie, Infrastructuur 

en Milieu gemachtigd om namens het Land een uitgifte van erfpacht alsmede een 

schenking te verrichten, terwijl de omvang hiervan niet bekend is. De Raad kan derhalve 

niet toetsen of, onderscheidenlijk in hoeverre, de financiële gevolgen begrepen zijn in de 

laatst ingediende begroting, en uit welke middelen deze uitgaven gedekt zullen worden. 

Evenmin wordt inzicht verkregen in de gevolgen van deze schenking op lange termijn 

voor de inkomsten en uitgaven van het Land, dan wel in de gevolgen voor de activa van 

het Land vanwege het bij de laatste begroting ontbreken van balansgegevens zoals de 

Raad reeds heeft opgemerkt in zijn advies van 30 maart 2011.
1
 Gelet op het vorengaande 

acht de Raad het noodzakelijk dat in genoemde financiële gegevens wordt voorzien. 

 

4. De Raad merkt voorts op dat in de toelichting op artikel 2, van het ontwerp, ten 

aanzien van de erfpachtsuitgifte bij landsbesluit, naar de toelichting op de Landsverorde-

ning instelling Instituto Medico San Nicolas (AB 2005 no. 6) wordt verwezen voor een 

uitvoerige toelichting. De Raad is van oordeel dat de toelichting op een ontwerp 

zelfdragend dient te zijn, en niet dient te verwijzen naar de toelichting van een andere 

regeling. Dit klemt des te meer aangezien de toelichting waarnaar wordt verwezen, op 

zijn beurt weer verwijst naar de toelichting van een andere regeling, te weten de 

Landsverordening aanvang werkzaamheden SETAR N.V. (AB 2002 no. 125). Gelet op 

het bovenstaande beveelt de Raad aan een uitgebreide passage over de wijze van 

erfpachtsuitgifte in de toelichting van onderhavig ontwerp op te nemen. 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van het ontwerp en 

de toelichting aangegeven.  

 

 De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 

onderhavige ontwerp verenigen en geeft U mitsdien in overweging dit ontwerp niet aan 

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

gehouden.  

  

De Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

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

 

 

                                                 
1
 Advies van 30 maart 2011, RvA 50-11, ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van 

de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2011.  


