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Aan Zijne I-Inccellenüe de Oouverneur van Aruba, 583 3972 
de Minister van justitie 11; sara 4012 

Smith Boulevard 76 
VV: Wa ,aw 

Alhier 

Uw brief: 24 juni 2016 
Uw kenmerk: LV-1 6 0011 
Datum: 20 2016 
Kenmerk: RVA 87-16 

Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Financiën en 

Overheidsorganisatie,van Algemene Zaken, Wetenschap,Innovatie en Duurzame Ont-

wikkeling en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie tot het aangaan 
namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met de stichting Fundacion Cas pa 
Comunidad Aruba 

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands 
verordening houdende machtiging van de ministers van Financiën en Overheidsorganisatie,van 

Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ont-

wikkeling, Infrastructuur en Integratie tot het aangaan namens het Land van een vaststellings-
overeenkomst met de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Aruba, moge de Raad Uwe 

Excellentie het volgende berichten.

In het kader van de samenwerking tussen de stichting Fundacion Cas pa Comunidad 
Aruba (voorts: FCCA) en het Land zijn er in het verleden door beide partijen handelingen 
verricht die er toe hebben geleid dat thans beide partijen vorderingen op elkaar hebben. De 

regering en FCCA hebben naar aanleiding hiervan een intentieverklaring getekend vanwege de 
wens om onderlinge vorderingen af te wikkelen door middel van een vaststellingsovereenkomst.1 
Ingevolge artikel 30, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 
1989) kan een overeenkomst ter beëindiging van een geschil omtrent een recht op een zaak,
indien het geldelijk belang 100.000,- of meer bedraagt de bedoelde vaststellings-
overeenkomst), slechts gesloten worden met machtiging, verkregen bij landsverordening.
Hiertoe dient het onderhavige ontwerp.

In de memorie van toelichting wordt geconcludeerd dat de restantvordering van het 
Land op FCCA Afl. is.2 Dit bedrag komt echter niet overeen met de berekening zoals 
eerder is opgenomen in de toelichting?De restantvordering van het Land op FCCA is namelijk 
Afl. De toelichting ware overeenkomstig te corrigeren.

In de toelichting wordt gesteld dat FCCA met behulp van een lening van het Land 
Aruba ter waarde van omgerekend Afl. 5 miljoen volkswoningen heeft gebouwd.Deze lening is 
terugbetaald aan het Land, maar het Land heeft besloten de helft van dit bedrag kwijt te 

schelden. Als gevolg hiervan stelt FCCA dat het Land een schuld heeft van Afl. 2,25 miljoenfl 
Opgemerkt wordt dat dit bedrag niet de helft bedraagt van 5 miljoen. Afgevraagd wordt of 
er al een deel is terugbetaald door het Land Geadviseerd wordt om 

duidelijkheid hierover te scheppen.

1 MVT,
2 MvT,




