
VOORZITTER DER STATEN 
VAN ARUBA 

Aan: Minister van Economische 
Zaken,Communicatie, Energie en Milieu 
Dhr. ing. M.E. de Meza 
L.G. Smith Blvd. 76 
Alhier 

Ons kenmerk: UV/16-17/002 Oranjestad, 21 september 2016 

Onderwerp: herhaalde verzoek verkrijgen contracten inzake wetgeving CITGO 

Excellentie, 

Naar aanleiding van Uw antwoord op mijn verzoek d.d. 20 september 2016 ter verkrijging van 
de contracten en onderliggende documenten inzake de openbare behandeling van de 
Landsverordening Voorzieningen heropening olierafinaderij, bericht ik u als volgt. 

Al le fracties in de Staten hebben hun verzoek om in het bezit to komen van een exemplaar van 
alle relevante documenten (inclusief de contracten) heden herhaald. Kortheidshalve verwijs ik 
naar de inhoud van hun schrijven d.d. 21 september 2016 (IS/27/16-17). Een voorlopige analyse 
hunnerzijds van de door U overgelegde documenten leverde geen bewijs van geheim 
voorkomende bedrijfgegevens. Zij zijn dan ook de mening toegdaan dat de Regering kan blijven 
volhouden dat de betreffende documentatie niet overgelegd kan worden. 

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk uw antwoord op dit herhaald dringend verzoek. 

Bijlage: schrijven van fractieleieders d.d. 21 september 2016 (IS/27/16-17) 

Adres: L.G.Smith Blvd. 72 
Tel: 5284680 - Fax: 5284681 
email: info@parlamento.aw 
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In de Seniorenconvent van deze week zijn alle fracties akkoord gegaan om een 
verzoek aan de Regering te doen uitgaan om in het bezit te worden gesteld van de 
(zuiver en onder supervisie) ter inzage gestelde documenten in het kader van de 
OLV voorzieningen heropening olieraffinaderij. Zulks met name omdat deze 
documenten in wezen integraal onderdeel uitmaken van genoemde OLV nu immers 
machtiging aan de Staten wordt verzocht voor het verrichten van deze 
privaatrechtelijke handelingen, althans bekrachtiging daarvan. De Raad van advies 
heeft wel beschikking gekregen over deze documenten (dus niet ter inzage) en 
verwijst in het advies telkens naar specifieke onderdelen hiervan. 

In vervolg op het verzoek dat van de Staten is uitgegaan heeft de Minister van 
Economische Zaken, Energie en Milieu geantwoord dat het verlenen van afschriften 
inbreuk zou maken op vertrouwelijkheidsovereenkomsten, o.a. omdat er geheime 
bedrijfsgegevens in de documenten zouden zijn opgenomen. 

Met referte naar dat antwoord berichten ondergetekenden dat na een voorlopige 
analyse van de documenten minstens 4 van de 5 documenten m.b.t. Citgo op zich 

geen (of geen geheim voorkomende) bedrijfsgegevens bevatten. Integendeel, het 
gaat veelal om de formulering van de privaatrechtelijke rechtshandelingen, de kern 
waar de Staten via de OLV om machtiging wordt gevraagd en de door de Staten 
vertegenwoordigde bevolking betreffen! Om maar een aantal voorbeelden te 
noemen, voor wat betreft de "Definitive Participation Agreement": p. 1 t/m 8 betreft 
standaard "recitals" c.q. definities en de interpretatie van de overeenkomst, p. 10 

betreft de lease van huizen in de Colorado-buurt, p. 11 het recht van verrekening, p. 

14 Loodswezen/ APA, p. 15. Belastingregime, p. 19. "Labor/ employment"- 
afspraken, p. 22 e.v. de garanties waar de RvA zorgen over heeft geuit. Uit de (vrij 

standaard) "confidentialiaty clause" welke bijv. op p. 36 van de "Refinery Lease 
Agreement" staat, vloeit ook geen speciefieke geheimhouding naar de Staten toe. 
0 ok bijvoorbeeld de "Parent Company Guarantee Agreement" is uiterst kort en 
bevat geen (of geen geheim voorkomende) bedrijfsgegevens. Hetzelfde geldt voor de 



"Umbrella Dispute Settlement Agreement" waar reeds uit diens titel en kennelijke 
strekking blijkt dat er in essentie geen (geheime) bedrijfsgegevens in zijn vervat. 

Hoogstens bij p. 6-8 (en wellicht bepaalde bijlagen) van de Terminal Service 
Agreement zouden er denkbaar ("arguably") sprake kunnen zijn van een aantal 
bedrijfsgevoelige informatie, meer niet. 

Ook voor wat betreft de Transfer and Master Settlement Agreement met Valero kan 
dezerzijds niet worden ingezien waar er geheime bedrijfsgegevens in zouden zijn 
vervat. Integendeel, daarin wordt duidelijk vermeld dat staatsrechtelijke disclosure 
niet als schending van de geheimhoudingsverplichting geldt, terwijl er desnoods de 
mogelijkheid bestaat dat er een geheimhoudingsovereenkomst met derden wordt 
gesloten. 

De Regering kan dan ook bezwaarlijk blijven volhouden dat al de betreffende 
documentatie (overwegend) geheime bedrijfsgegevens zou bevatten. Gelet op het 
voorgaande zien ondergetekenden geen aanleiding om van de in de 
Seniorenconvent gemaakte afspraak ten aanzien van de gevraagde documentatie of 
te wijken en verzoeken U dan ook, al dan niet met deze brief als bijlage en 
toelichting, een herhaald verzoek te doen aan de Regering, om de Staten in het bezit 
te stellen van bedoelde (thans nog) ter inzage gestelde documenten in het kader van 
de OLV voorzieningen heropening olieraffinaderij. 

Hoogachtend, 

4 

ndin C.G. Bikk-er Marisol J. Lopez-Tromp 


