Afspraken over bestedïng en verantwoording
restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

De partijen,
Het Land Aruba, ten deze vertegenwoordigd door de minister-president, de heer mr.
M.G. Eman, hierna te noemen: Aruba;
De Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. R.H.A. Plasterk, hierna te
noemen: Nederland;
Gezamenlijk te noemen: partijen;
Gelet op:
artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
de Beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en Fondo Desaroyo Aruba (hierna
EDA) d.d. 8 maart 2002, in het bijzonder in overeenstemming met artikel 2.4 waarin
bepaald is dat het niet-bestede saldo geacht wordt niet meer deel uit te maken van
het Fonds en Nederland en Aruba in overleg zullen treden voor het vinden van een
passende besteding voor een ander doel dan dat via het Fonds ten behoeve van
Aruba
de afspraak gemaakt op 22 maart 2017 tussen de minister-president van Aruba en
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de restmiddelen van
FDA, op basis van de bijdragevaststelling per ultimo 2015, bij een tussentijdse
Eindafrekening door FDA en bij voorkeur op een zo kort mogelijke termijn zullen
worden overgemaakt;
artikel 15 van de statuten van FDA en een herbestemming van de restmiddelen die
tegemoet komt aan zowel de wensen van Aruba tot herstel van schade als gevolg
van noodweer als ten behoeve van onderwerpen die in het gemeenschappelijk
belang van Aruba en Nederland zijn.
Overwegende:
dat partijen op 15 mei 2000 een Protocol inzake Samenwerking tussen Aruba en
Nederland vanaf het jaar 2000 hebben ondertekend;
dat FDA, op 3 november 2000 opgericht, een fonds beheert waarin Aruba en
Nederland middelen hebben gestort ten behoeve van door de stichting toe te kennen
gelden voor de uitvoering van projecten in het kader van door beide landen
onderling overeengekomen meejarige samenwerkingsprogramma’s en daarvan
afgeleide jaarprogramma’s;
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dat de Meerjarenprogramma’s van het FDA voor Aruba per 30 september 2017
volledig zullen zijn afgebouwd en afgerond;
dat Aruba en Nederland overeenstemming hebben bereikt over de verdeelsleutel en
de bestemming van de restgelden;
dat FDA op 2 december 2016 een aanvraag bijdrage vaststelling 2000-2015 heeft
ingediend;
dat in navolging van de hiervoor genoemde Beheersovereenkomst eerst het aan
Nederland toe te scheiden deel van de restmiddelen wordt overgemaakt op de
rekening van de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint
Maarten alvorens door Aruba wordt overgegaan tot de besteding van deze
restmiddelen op Aruba, als stap die onderdeel uitmaakt van de financiële afwikkeling
van EDA;
dat, zoals eerder tussen partijen en het bestuur is overeengekomen, FDA uiterlijk juli
2017 een aanvraag tot bijdragevaststelling per ultimo 2016 indient, aansluitend bij
de Jaarrekening over 2016;
dat op basis hiervan en de liquidatiebalans per eind september 2017 de omvang van
de restmiddelen definitief zal worden bepaald, waarbij aangetekend wordt dat niet
aannemelijk is dat deze tussentijdse Eindafrekening die partijen bij deze afspreken
in verband met de behoefte aan financiering van projecten tot een lager bedrag
aan restmiddelen zal leiden;
-

-

dat de definitieve bepaling van de omvang van de restmiddelen daarmee
voornamelijk een administratieve, zij het noodzakelijke stap is in het proces van een
juiste afwikkeling van de meejarenprogramma’s van EDA;
dat onderzoeksbureau SF0 in opdracht van Aruba en Nederland een Eindevaluatie
Meerjarenprogramma ‘s FDA uitvoert (hierna: evaluatie) waarin aanbevelingen staan
voor de toekomstige ontwikkeling van Aruba en dat de evaluatie een dezer dagen
wordt aangeboden aan zowel Aruba als Nederland.
Komen als volgt overeen:
Ten aanzien van de bestemming:
•

•

Een substantieel deel van de restmiddelen van FDA, te weten het aan Aruba
toe te scheiden deel, wordt besteed aan herstel van de geleden schade als
gevolg van het noodweer op Aruba eind 2016, waardoor onder meer wegen
en overige infrastructuur zijn geraakt;
De besteding van het overige deel richt zich op behartiging van aan Aruba en
Nederland gemeenschappelijke belangen, verbonden aan goed bestuur,
duurzame ontwikkeling, rechtshandhaving, onderwijs en bescherming van
natuur, waarbij inspiratie is opgedaan uit de suggesties gedaan in de
evaluatie. Partijen voegen daar bescherming van natuur als bestemming aan
toe. De projecten die hieruit gefinancierd worden zijn kortlopend maar beogen
resultaten op de middellange termijn.

Ten aanzien van de toerekening, financiële afwikkeling en verantwoording:
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•

De restmiddelen worden naar rato van de stortingen van Aruba en Nederland
toegerekend aan Aruba en Nederland; de aanvraag bijdragevaststelling 20002015 van FDA is uitgangspunt voor deze afspraken.
Op basis daarvan worden de restmiddelen als volgt toegerekend:
Toerekening restmiddelen
AWG
Bijdragen Nederland 2002-2015
287.549.419
Bijdragen Aruba 2002-2015
227.650.477
Bijdrage Aruba 2016
11.000.000
Totaal bijdragen Aruba
238.650.477
Totaal bijdragen landen
526.199.896
Restbedrag

16.162.646

Aandeel Nederland
Aandeel Aruba
•

•

•
•

•

•

8.832.308
7.330.338

FDA maakt binnen twee (2) weken na tekening van dit protocol de
toegerekende bedragen over naar Aruba resp. naar de rekening van de
Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
Aruba besteedt het aan hem toegerekende en overgemaakte bedrag
overeenkomstig de wensen die Aruba aan Nederland heeft kenbaar gemaakt
in de brief van de Minister President van Aruba d.d. 23 november 2016 aan
Nederland;
Nederland stelt het aldus overgemaakte bedrag vervolgens binnen drie (3)
weken na ontvangst beschikbaar aan Aruba;
Het restant van het bedrag zal Aruba, op evenwichtige wijze verdeeld,
besteden aan door Aruba te bepalen projecten in de sectoren:
o kwaliteit van bestuur, zoals totstandkoming en uitvoering van de
“sister city overeenkomsten” met een aantal Nederlandse gemeenten
met als doel kennisuitwisseling op de gebieden van leefbaarheid,
infrastructuur, kennis en technologie;
o duurzame ontwikkeling, in het bijzonder de continuïteit van het centre
of excellence gevestigd op Aruba;
o rechtshandhaving, zoals de kosten gemoeid met de oprichting van een
Veiligheidshuis en het bevorderen van efficiency en lagere
doorlooptijden in de afdoening van zaken bij de strafrechter;
o onderwijs, zoals lesmateriaal en groot onderhoud;
o natuurbescherming, zoals hoofdzakelijk ter bescherming van de
koraalriffen, en voorts de waterzuivering en het opbouwen van
noodzakelijke kennis en expertise op het gebied van brown fields en
brown waters ten behoeve van de sanering van voormalige raffinaderij
terreinen;
Aruba zal de besteding van deze middelen verantwoorden door een overzicht
per ultimo 2017 en per ultimo 2018; het overzicht bevat telkens de ter hand
genomen projecten per sector, het geld dat aan die projecten besteed is, en
de resultaten van de projecten; het overzicht gaat tevens telkens vergezeld
van een verklaring van de auditdienst van Aruba waaruit blijkt dat de
uitgaven daadwerkelijk aan de in het overzicht opgenomen projecten besteed
zijn.
Als uit het overzicht per ultimo 2018 en/of de verklaring van de auditdienst
blijkt dat het door Nederland ter beschikking gestelde bedrag niet volledig
aan de uitgevoerde projecten besteed is dan kan Nederland overgaan tot
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•

vordering van het niet-bestede saldo. Dit niet bestede saldo blijft ten behoeve
van Aruba en over de bestemming op Aruba wordt opnieuw onderhandeld.
Deze afspraken, op de dag van ondertekening, en de verantwoording, op de
dag van verstrekking, zullen openbaar worden gemaakt op de websites van
Aruba en Nederland en door verstrekking aan de pers;

Ten aanzien van de definitieve omvang en besteding van de restmiddelen:
•

de bestemming van het meerdere van AWG 16.162.646,- zal plaatsvinden
overeenkomstig de hierboven beschreven methode die geldt voor AWG
16.162.646,-.

Aldus overeengekomen

.-

te Den Haag, Nederland

in tweevoud ondertekend,

De minister-president
van Aruba

De minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Lït
Mr. M.G. Eman

d r.
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Plasterk

