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Uw kenmerk: LV-12/0001 uw brief: 1-3-2012  Ons kenmerk: RvA 24-12 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende  

machtiging van de minister van Toerisme,  

Transport en Arbeid om namens het Land een 

dienstverleningsovereenkomst met Arubus N.V. 

voor de duur van 10 jaar aan te gaan 

 

  Oranjestad,   5 maart 2012 

 

        

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

landsverordening houdende machtiging van de minister van Toerisme, Transport en 

Arbeid om namens het Land een dienstverleningsovereenkomst met Arubus N.V. voor de 

duur van 10 jaar aan te gaan, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Krachtens artikel 6, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 dient in de 

memorie van toelichting bij een ontwerp-landsverordening expliciet in te worden gegaan 

op de financiële gevolgen van het ontwerp indien de desbetreffende landsverordening kan 

leiden tot hogere of lagere kosten, investeringen of middelen. De Raad constateert dat de 

memorie van toelichting bij het onderhavige ontwerp – gelet op de strekking en de 

mogelijke financiële impact van het ontwerp – niet ingaat op de financiële consequenties 

voor het Land. De Raad acht het overigens gezien de vermelding in de aanbiedingsbrief 

bij het onderhavige ontwerp dat er ‘een nauw verband bestaat tussen het onderhavige 

ontwerp en het ontwerp van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2012’ des te 

meer van belang dat er inzicht wordt geboden in de financiële gevolgen van de aan te 

gane dienstverleningsovereenkomst. Dit klemt temeer vanwege het feit dat in de memorie 

van toelichting – zonder enige onderbouwing -  gesteld wordt, dat bij deze overeenkomst 

geen additionele financiële verplichtingen van het Land jegens Arubus N.V. worden 

gecreëerd. De Raad acht het derhalve noodzakelijk dat de memorie van toelichting op dit 

aspect wordt aangevuld. 

 

2.  In voorgesteld artikel 1 wordt de minister van Toerisme, Transport en Arbeid 

gemachtigd tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met Arubus N.V. voor 

een periode van tien jaar. De Raad is van oordeel dat niet duidelijk wordt gemaakt wat de 

inhoud is van deze dienstverleningsovereenkomst. De memorie van toelichting geeft 

aangaande deze bepaling slechts aan dat het Land in het kader van een door de Aruban 

Investment Bank N.V. (AIB) aan Arubus N.V. gestelde voorwaarde voor het verstrekken 

van de lening een dienstverleningsovereenkomst met Arubus N.V. voor de periode van 

tien jaar dient af te sluiten, welke niet zal zorgen voor additionele financiële 
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verplichtingen van het Land jegens Arubus N.V.
1
 Daarnaast wordt nog melding gemaakt 

van aan te bieden routes door Arubus N.V.
2
 Een nadere aanduiding van de door Arubus 

N.V. aan te bieden diensten en de daarvoor door het Land te betalen vergoeding ontbreekt 

echter. Deze omstandigheid heeft naar ’s Raads mening tot gevolg dat de voorgestelde 

machtiging onvoldoende is begrensd waardoor de betrokken minister een 

ongeclausuleerd mandaat wordt verstrekt. Dit acht de Raad ongewenst. 

Mede gezien het feit dat bij het ontwerp geen concept-dienstverleningsovereenkomst als 

bijlage is gevoegd, acht de Raad het noodzakelijk dat in voorgesteld artikel 1, een 

opsomming wordt opgenomen van de elementen waaruit de te sluiten 

dienstverleningsovereenkomst zal bestaan. Deze elementen kunnen vervolgens in de 

memorie van toelichting nader worden toegelicht. In dit kader wijst de Raad voorts nog 

op het toetsingskader dat hij heeft geconcipieerd ten behoeve van toetsing door de Staten 

van zogenaamde machtigingsverordeningen. Dit toetsingskader is neergelegd in punt 1.5 

en 1.6 van het advies van 19 mei 2010, kenmerk RvA 79-10 (bijgevoegd). 

  

3. De Raad heeft uit het als bijlage bij de memorie van toelichting gevoegde 

Restructuring Plan Arubus N.V. geconstateerd dat er voor het jaar 2012 en de periode 

2013 tot en met 2016 uit wordt gegaan van een jaarlijkse landsbijdrage van  

Afl. 5.000.000,= respectievelijk Afl. 4.000.000,=.
3
 De Raad vraagt zich af in hoeverre de 

voor het dienstjaar 2012 begrote landsbijdrage aan Arubus N.V. van Afl. 5.000.000,= en 

de in de bijlage geconstateerde toekomstige jaarlijkse dotaties aan Arubus N.V. onderdeel 

vormen van de aan te gane dienstverleningsovereenkomst. De Raad vraagt zich in dit 

kader voorts af of deze toekomstige dotaties – ongeacht de hoogtes van de 

exploitatietekorten van Arubus N.V. – dienen te worden beschouwd als 

maximumbedragen in die zin dat in geval van een lager uitvallend exploitatietekort de 

dotatie in relatie hiermee ook minder zal zijn dan aanvankelijk is begroot door het Land. 

De Raad beschouwt een dergelijke dotatie, in de vorm van een gemaximeerde 

verliessubsidie  – gelet op de verwachte stimulerende werking – in het kader van sanering 

van Arubus N.V. wenselijk. 

 

4. Voorgesteld artikel 2 bepaalt dat er geen vergunningen, tot het verlenen van 

openbare vervoersdiensten die overeenkomen met die welke door Arubus N.V. worden 

verleend, mogen worden verleend aan andere ondernemingen dan Arubus N.V.. De Raad 

acht deze bepaling mededingingsbeperkend, aangezien er een wettelijk monopolie voor 

Arubus N.V. wordt gecreëerd. De Raad vraagt zich af in hoeverre deze bepaling 

noodzakelijk is in het kader van de sanering van Arubus N.V. en adviseert om de 

toelichting met een beschouwing terzake uit te breiden. 

 

5. Uit het bij het ontwerp gevoegde Restructuring Plan Arubus N.V. blijkt dat 

Arubus N.V. aan een ieder die Afl. 2000,- of minder per maand verdient een gratis smart 

card zal worden verschaft en dat het aantal personen, dat als zodanig in aanmerking komt 

voor gratis vervoer op 2.500 geschat wordt. Dit aantal wordt evenwel niet nader 

onderbouwd en lijkt ongeloofwaardig gezien het feit dat de beroepsbevolking van Aruba 

uit 46.000 personen bestaat en dat er ongeveer 5.000 werklozen zijn. 

 

6. Uit meergenoemd Restructuring Plan Arubus N.V. blijkt voorts dat het Land de 

schuld van Arubus N.V. terzake de afdracht van loonbelasting en BBO ten bedrage van 

                                                 
1
 MvT, p. 1. 

2
 MvT, p.2. 

3
 MvT, bijlage ‘Restructuring Plan Arubus N.V.’, Profit- & Loss Accounts. 
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Afl. 1.826.927,= zal kwijtschelden.
4
 Ten aanzien van de afdracht van loonbelasting is 

Arubus N.V. weliswaar de inhoudingsplichtige, echter, de werknemers van de 

onderneming zijn de belastingplichtigen. Mede met het oog op de precedentscheppende 

werking die van deze kwijtschelding uit zal kunnen gaan vraagt de Raad zich af op welke 

wettelijke basis deze zal plaatsvinden alsmede in hoeverre in de begroting van het Land 

voor het dienstjaar 2012 hiermee rekening is gehouden. 

  

7. Een voorstel voor een redactionele verbetering is aangegeven in de marge van de 

memorie van toelichting. 

 

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

ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, 

dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Adjunct-secretaris,    De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: advies van de Raad van Advies van 19 mei 2010, kenmerk RvA 79-10.  

                                                 
4
 MvT, bijlage ‘Restructuring Plan Arubus N.V.’, p. 8. 


