
  

 

 

 

 
Uw brief: 6 maart 2020 
Uw kenmerk: LV-20/0005 
Datum: 17 maart 2020 
Kenmerk: RvA 31-20 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van 
Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, van 
Financiën, Economische Zaken en Cultuur en van Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu tot het aangaan namens het Land 
van een vaststellingsovereenkomst met CITGO Aruba Holding LLC, CITGO 
Aruba Refining N.V., CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply 
N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V., PDV Holding Inc.  en Refineria 
di Aruba N.V. in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van 
CITGO Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V., CITGO Aruba 
Terminal N.V., CITGO Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations 
N.V. in Arub 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening houdende machtiging van de ministers van Algemene Zaken, 
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, van Financiën, Economische Zaken en 
Cultuur en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu tot het aangaan 
namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met CITGO Aruba Holding LLC, 
CITGO Aruba Refining N.V., CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply N.V., 
CITGO Aruba Marine Operations N.V., PDV Holding Inc. en Refineria di Aruba N.V. in 
verband met de beëindiging van de werkzaamheden van CITGO Aruba Holding LLC, 
CITGO Aruba Refining N.V. en CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply N.V., 
CITGO Aruba Marine Operations N.V. in Aruba, moge de Raad Uwe Excellentie het 
volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp dient tot het verkrijgen van een machtiging voor het 
aangaan van een vaststellingsovereenkomst met CITGO Aruba Holding LLC, CITGO Aruba 
Refining N.V., CITGO Aruba Terminal N.V., PDV Holding Inc., CITGO Aruba Supply N.V., 
CITGO Aruba Marine Operations N.V. (kortom gezamenlijk: de CITGO-ondernemingen) en 
de Refineria di Aruba N.V. (RdA). Deze machtiging wordt verleend aan de ministers van 
Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, van Financiën, 
Economische Zaken en Cultuur en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en 
Milieu. De bedoeling is om in deze (vaststellings)overeenkomst (i.c. het zogenaamde 
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‘Termination Agreement’) bepaalde civielrechtelijke gevolgen van de beëindiging van 
het Definitive Participation Agreement van 10 juni 2016 en daaraan gerelateerde 
overeenkomsten (i.c. de overeenkomsten ter zake de overname, renovatie/herstel en de 
heropening van de olieraffinaderij en de overname en herstel van de 
olieoverslagterminal door de CITGO-ondernemingen) te regelen. 
 
2. Sinds de olieraffinaderij en olieoverslagterminal zijn overgenomen door de 
CITGO-ondernemingen, zijn deze ondernemingen – door geopolitieke ontwikkelingen en 
als gevolg hiervan beperkte financiële mogelijkheden - nimmer in staat geweest om de 
olieoverslagterminal en de olieraffinaderij te herstellen en te heropenen. Dit heeft 
ertoe geleid dat deze ondernemingen de werkzaamheden in Aruba willen staken en 
hebben verzocht om het beëindigen van de voornoemde overeenkomsten. Het Land wil 
ingaan op dit verzoek en acht het vanwege de bij de beëindiging van deze 
overeenkomsten gemoeide geldelijke belangen nodig om bij landsverordening een 
machtiging te verkrijgen voor het aangaan van het beoogde ‘Termination Agreement’. 
De Raad heeft bij dit voorstel inzake de machtiging echter een aantal bedenkingen. 

 
3. De Raad vraagt zich eerstens af waarom niet gekozen wordt om op grond van (de 
afspraken in) de huidige overeenkomsten, deze overeenkomsten (met wederzijds 
goedvinden) te beëindigen. Eén van deze overeenkomsten is het ‘Umbrella Dispute 
Settlement Agreement’ welke is afgesloten tussen de CITGO-ondernemingen, de RdA en 
het Land op grond waarvan eventuele geschillen beslecht kunnen worden. Niet 
toegelicht wordt waarom een nieuwe machtiging tot beëindiging van de huidige 
overeenkomsten noodzakelijk wordt geacht dan wel waarom de huidige afspraken geen 
ruimte bieden om de overeenkomsten op een door het Land, de RdA en de CITGO-
ondernemingen gewenste manier te kunnen beëindigen. Aanbevolen wordt om dit in 
ieder geval toe te lichten. 

 
4. Onduidelijk is voorts waar de machtiging toe strekt: is deze bedoeld om de 
‘bepaalde civielrechtelijke gevolgen’ te beslechten of gaat het hier (alleen) om het 
(deels) kwijtschelden van vorderingen die het Land op grond van de overeenkomsten 
heeft op de CITGO-ondernemingen? Kortom, is deze machtiging gestoeld op artikel 29 
van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 1989) (i.c. kwijtschelding 
door het Land) of op artikel 30 van de CV 1989 (i.c. het beslechten van een geschil)? De 
Raad acht het noodzakelijk dat duidelijkheid wordt verschaft ter zake hetgeen in het 
‘Termination Agreement’ zal worden geregeld en dientengevolge waarvoor de 
machtiging is bedoeld. 

 
5. In het verlengde van het bovenstaande is evenmin aangegeven welke exacte 
geldelijke en/of zakelijke belangen in het ‘Termination Agreement’ zullen worden 
geregeld (noch om welke geldelijke waarde het gaat in geval van zakelijke belangen). In 
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de toelichting wordt in algemene zin slechts aangegeven dat in de overeenkomsten o.m. 
afgesproken is dat (a) PDV Holding Inc. garant zal staan voor maximaal 150 miljoen US 
dollars voor betalingen die de CITGO-ondernemingen verschuldigd zijn aan het Land en 
de RdA en dat (b) de CITGO-ondernemingen aansprakelijk zijn jegens het Land voor 
eventuele milieuschade.1 Er wordt echter niet expliciet aangegeven of (slechts) (onder-
delen van) deze zaken c.q. afspraken worden geregeld, wat de hiermee gemoeide 
geldwaarde is en of er ook andere elementen geregeld worden. De Raad meent dat de 
machtiging hiermee nagenoeg onbegrensd is. De Raad acht dit niet wenselijk; aan de 
Staten moet immers duidelijk worden aangegeven over welke specifieke zaken de 
regering afspraken wil maken (lees: tot een overeenkomst wil komen) en welke 
maximale geldwaarde daarmee gemoeid is. De Raad wijst er overigens op dat de omvang 
van de geldwaarde eveneens bepalend is voor de noodzaak van een machtiging bij 
landsverordening in geval van een overeenkomst tot kwijtschelding dan wel het 
beslechten van een geschil (vide artikel 29 en 30 van de CV 1989). De Raad acht het dan 
ook noodzakelijk dat in het ontwerp en de toelichting een concrete indicatie van de 
inhoud van de gewenste - in het ‘Termination Agreement’ te regelen -  onderwerpen 
wordt aangeduid. 

 
De Raad kan zich verenigen met de doelstelling van het voorliggende ontwerp, 

maar kan zich - voornamelijk gelet op het ontbreken van een duidelijke begrenzing van 
de machtiging – niet verenigen met de inhoud ervan. De Raad adviseert om het ontwerp 
niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met het voorgaande rekening is gehouden 
en deze ontwerp-machtigingsverordening in ieder geval voorzien is van een duidelijke 
begrenzing. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 

                                                                 
1 MvT, p. 3 en 4. 


