
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening houdende machting van de 
ministers van Financiën en Overheidsorganisatie, van Algemene Zaken, Wetenschap, 
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur 
en Integratie tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met 
de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Aruba. 
 
De Raad van Advies heeft op 20 juli 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-landsverordening 
houdende machtiging van de ministers van Financiën en Overheidsorganisatie, van Algemene 
Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Infrastructuur en Integratie tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst 
met de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Aruba (FCCA). 
 
De samenwerking tussen de FCCA en het Land Auba heeft ertoe geleid dat partijen vorderingen 
op elkaar hebben. De regering en de FCCA willen deze vorderingen afwikkelen door middel van 
een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Aangezien het om een bedrag van meer dan Afl. 
100.000,= gaat, moeten de desbetreffende ministers op basis van artikel 30, eerste lid, van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) hiervoor in een landsverordening gemachtigd 
worden. Met dit ontwerp wordt een dergelijke machtiging verleend.  
 
Na het verrekenen van alle vorderingen over en weer blijft er nog een restvordering van Afl. 
3.939.303,= over van het Land op de FCCA. De regering is van plan de FCCA bij onderhandse 
aanbesteding de opdracht te geven om voor dit bedrag infrastructurele en andere hieraan 
gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Op grond van artikel 25, eerste lid, van de CV 1989 
wordt een werk, levering of dienst waarvan de geraamde kosten Afl. 100.000,= of meer bedragen 
slechts toegewezen, nadat er een openbare aanbesteding is gehouden. Hier kan weliswaar onder 
bepaalde omstandigheden van afgeweken worden. De Raad heeft erop gewezen, dat de opdracht 
alleen op deze onderhandse manier aan de FCCA kan worden gegeven als er sprake is van deze 
omstandigheden. De Raad vindt het belangrijk dat de regering aangeeft welke afspraken met de 
FCCA gemaakt zullen worden over de restvordering van Afl. 3.939.303,=, als er geen sprake is 
van dergelijke omstandigheden.  
 
Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven, luidende: 
‘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 advies van de Raad 
rekening is gehouden.’ 
 
 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
 
De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 

Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder a:  



De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 

 


