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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot mede-oprichting van en deelneming in de naamloze 

vennootschap Renobacion Aruba N.V. 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot mede-oprichting van en deelneming in de naamloze vennootschap 
Renobacion Aruba N.V., moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. De Raad merkt vooraf op dat hij in zijn doel- en rechtmatigheidstoetsing ter zake het 
ontwerp mede het ‘Investment Memorandum for the Incorporation of Renobacion Aruba N.V.’ dd. 
november 2012 (hierna: het studierapport) en alsmede de concept-statuten van Renobacion 
Aruba N.V. heeft betrokken. 
 
2.  Uit de toelichting heeft de Raad begrepen dat het Land als inbreng in Renobacion 
Aruba N.V. een pand in eigendom overdraagt aan de desbetreffende vennootschap. Het Land 
krijgt vervolgens tegen de inbrengwaarde van dit pand, welke wordt bepaald op het gemiddelde 
van de taxeerwaarde van de overheid (Afl. 1.128.000,=) en de taxeerwaarde door een externe 
taxateur (Afl. 896.350,=) i.c. Afl. 1.012.175,=, aandelen in de vennootschap.1 Deze inbreng van 
het Land wordt in het eerste lid van voorgesteld artikel 3 geregeld.  
In het tweede lid van het voornoemde artikel wordt vervolgens bepaald dat van het in het eerste 
lid genoemde bedrag (i.c. inbrengwaarde van Afl. 1.012.175,=) een bedrag van Afl. 115.825,= 
wordt aangemerkt als schenking van het Land aan de andere oprichters van Renobacion Aruba 
N.V. Hieruit wordt begrepen dat het Land derhalve Afl. 896.350,= aan aandelen voor zichzelf 
houdt en Afl. 115.825,= aan aandelen schenkt (lees: om niet vervreemdt) aan de overige 
aandeelhouders van de desbetreffende vennootschap.  
Uit de toelichting begrijpt de Raad daarentegen dat van het verschil tussen de inbrengwaarde van 
het pand (i.c. Afl. 1.012.175,=) en de door het Land getaxeerde waarde (i.c. Afl. 1.128.000,=) 
gelijk aan een bedrag van Afl. 115.825,= wordt aangemerkt als schenking van het Land aan de 
andere oprichters van Renobacion Aruba N.V.2 De Raad constateert hier een discrepantie tussen 
voorgesteld artikel 3 en de toelichting en adviseert derhalve om deze te corrigeren. 

 
3. Uitgaande van de toelichting begrijpt de Raad dat het Land er vanuit gaat dat er een stille 
reserve ontstaat op de balans van Renobacion Aruba N.V. ter grootte van het verschil tussen de 
door het Land getaxeerde waarde en de inbrengwaarde en dat de aandeelhouders in Renobacion 
Aruba N.V. hiervan profijt zullen hebben. Hierbij dient dan ook rekening te worden gehouden 

                                                 
1 MvT, p. 3-4. 
2 MvT,  p. 4. 
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dat het Land zelf, als mede-aandeelhouder, naar rato van haar belang zelf weer gerechtigd is tot 
deze reserve.  

 
4. Ten aanzien van de voorgestelde inbreng wordt in de toelichting – in de paragraaf ‘De 
comptabele en financiële gevolgen’ – voorts aangegeven dat de gevolgen van deze inbreng voor 
de Landsbegroting 2013 slechts van technische aard zijn en geen consequenties zal hebben aan 
de uitgaven kant.3 De Raad is van mening dat de toelichting de financiële consequenties voor het 
Land vollediger dient te beschrijven. De Raad adviseert derhalve om in de toelichting – naast de 
begrotingstechnische gevolgen – ook de balanstechnische gevolgen voor het Land op te nemen.  

 
5. In het tweede lid van voorgesteld artikel 2 wordt bepaald dat de ministers er voor 
moeten zorgen dat in de statuten van Renobacion Aruba N.V. een bepaling wordt opgenomen, 
krachtens welke een wijziging van diens statuten, indien die betrekking heeft op de doelstellingen 
van de N.V., de omvang van het aandelenkapitaal of de bestuursstructuur, slechts plaatsvindt na 
voorafgaand bekomen goedkeuring van de Staten, gegeven met de gewone meerderheid van het 
aantal zittinghebbende leden. De Raad heeft echter geconstateerd dat in de concept-statuten van 
Renobacion Aruba NV een dergelijke bepaling vooralsnog ontbreekt. De Raad adviseert om er 
voor te zorgen dat deze bepaling – conform de bepaling in het ontwerp – in de statuten wordt 
opgenomen. 

 
6. In het tweede lid van voorgesteld artikel 3 wordt bepaald dat van het in het eerste lid  
genoemde bedrag (i.c. Afl. 1.012.175,= in aandelen), Afl. 115.825,= aangemerkt wordt als 
schenking van het Land aan de andere oprichters van Renobacion Aruba N.V. De Raad merkt 
ten aanzien hiervan op dat de schenking van dit deel van de aandelen niet kan geschieden aan de 
oprichters. De schenkingstransactie vindt immers plaats met Renobacion Aruba N.V en niet met 
de oprichters; overigens zullen de initiële aandeelhouders uiteindelijk wel de begunstigden 
hiervan zijn.  
De Raad merkt overigens op dat het in dit kader beter is te spreken van ‘initiële aandeelhouders’ 
in plaats van ‘oprichters’, aangezien de oprichters in principe geen aandelen in de vennootschap 
hoeven te bezitten.  
 
7. Het ontwerp, de toelichting noch het studierapport, maken duidelijk wie - naast het Land 
- de oprichters en aandeelhouders zullen zijn, noch hoe het aandelenkapitaal onderling zal zijn 
verdeeld. De toelichting vermeldt slechts dat het Land de intentie heeft als minderheids-
aandeelhouder deel te nemen in Renobacion Aruba N.V.4 De Raad acht het van belang dat 
duidelijkheid wordt verschaft over de verdeling van het aandelenkapitaal, alsook dat aangegeven 
wordt wie de overige oprichters en initiële aandeelhouders zullen zijn. 
 
8. De Raad leest uit het studierapport van de stuurgroep overigens dat Renobacion Aruba 
N.V. voor de komende drie jaren projecten wil uitvoeren die ruim Afl. 6,4 miljoen – exclusief 
Afl. 120.500,= voorbereidingskosten – zullen kosten.5 De Raad begrijpt hieruit dat dus naast de 
initiële investering van het Land van Afl. 1.012.175,= in de vennootschap door de overige 
participanten ruim Afl. 5,4 miljoen geïnvesteerd zou moeten worden. De Raad acht het van 
belang dat wordt aangegeven voor welk bedrag er al (harde) toezeggingen van participatie(s) zijn 
gedaan.  

 
9. In het verlengde van het bovenstaande vraagt de Raad zich voorts af onder welke 
proporties de overige oprichters/initiële aandeelhouders – zoals genoemd in het tweede lid van 

                                                 
3 MvT, p. 4. 
4 MvT, p. 3.  
5 Investment Memorandum for the Incorporation of Renobacion Aruba N.V. (Steering Committee Renobacion 
Aruba), p. 29. 
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voorgesteld artikel 3 – zullen deelnemen en derhalve profijt zullen hebben van de schenking. De 
Raad adviseert hierop in te gaan in de toelichting. De Raad acht het in dit kader overigens van 
belang om deze schenking pas te laten plaatsvinden op het moment dat er voldoende zekerheid 
aangaande de betrokkenheid is van de overige aandeelhouders (nl. dat het zeker is dat een 
voldoende groot bedrag door de overige participanten in de vennootschap is geïnvesteerd) en 
vraagt hiervoor aandacht. 

 
10. De Raad krijgt uit de toelichting en het studierapport van de stuurgroep de indruk dat de 
doelstelling en de activiteiten van Renobacion Aruba N.V. sterk overeenkomen met die van de 
Stichting Monumentenfonds Aruba. De Raad vraagt zich derhalve af of de noodzaak tot 
introductie van Renobacion Aruba N.V. daadwerkelijk bestaat en zo ja, hoe Renobacion Aruba 
N.V. zich qua activiteiten tot de laatstgenoemde stichting zal verhouden.  

 
11. De Raad heeft voorts geconstateerd dat de Minister van Algemene Zaken – naast de 
Minister van Infrastructuur, Integratie en Milieu en de Minister van Justitie en Onderwijs – mede 
ondertekenaar is van het ontwerp en in het voorgesteld artikel 1 wordt genoemd als één van de 
ministers die namens het Land deelneemt in Renobacion Aruba N.V. De Raad merkt ten 
aanzien hiervan op dat de Minister van Algemene Zaken conform artikel 31, derde lid, van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 juncto artikel 4 van de Landsverordening instelling ministeries 
niet gemachtigd kan worden om namens het Land deel te nemen in Renobacion Aruba N.V. 
Ingevolge artikel 31, derde lid, sub a, van de Comptabiliteitsverordening 1989 is iedere door een 
minister namens het Land verrichte rechtshandeling die rechtsgevolgen heeft op het gebied 
waarvoor de desbetreffende minister ingevolge de Landsverordening instelling ministeries geen 
verantwoordelijkheid draagt, nietig. Gezien het hier gaat om een deelneming in een op te richten 
naamloze vennootschap die op infrastructureel terrein activiteiten zal ondernemen en uit artikel 
4 van de Landsverordening instelling ministeries 2010 niet blijkt dat de Minister van Algemene 
Zaken verantwoordelijk is voor infrastructurele dan wel financiële aangelegenheden (i.c. de 
desbetreffende deelneming), kan de Minister van Algemene Zaken niet namens het Land 
deelnemen in Renobacion Aruba N.V. De Raad adviseert derhalve om de Minister van 
Algemene Zaken niet te machtigen, maar deze – gezien het financiële element van het ontwerp 
(i.c. de deelneming) – te doen vervangen door de Minister belast met financiën.     

 
In de marge van het ontwerp en de toelichting is een tweetal voorstellen ter redactionele 

verbetering opgenomen. 
 
De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 
 
 
 


