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De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring

aan een ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de

ministers van Integratie, Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk
Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het aangaan van
een overeenkomst van dading met dhr. A.A. Croes.
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Landsverordening houdende machtiging van de ministers van Integratie,
Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk Financien, Communicatie,
Utiliteiten en Energie tot het aangaan
van een overeenkomst van dading
met dhr. A.A. Croes
ONTWERP

/WA .

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

-

dat dhr. A.A. Croes in december 2003 betrokken is

geweest bij een ongeval op een openbare parkeerplaats,
met als gevolg dat hij letsel- en zijn voertuig materiele
schade heeft opgelopen;
dat het Land in diens hoedanigheid van beheerder van

-

openbare parkeerplaatsen aansprakelijk is gesteld door
dhr. A.A. Croes voor de door hem geleden schade en
het Land schuld daarbij heeft erkend;
dat partijen, ter beeindiging van een geschil over de
hoogte van de schadevergoeding aan dhr. A.A. Croes,
bereid zijn een overeenkomst van dading to sluiten,
doch nadat voldaan is aan artikel 30, eerste lid, van de

Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72)
dat het mitsdien wenselijk is de ministers van Integratie, Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk Financi-
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en, Communicatie, Utiliteiten en Energie te machtigen

om een overeenkomst als bovenbedoeld te sluiten;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen

overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel

1

De ministers van Integratie, Infrastructuur en Milieu

onderscheidenlijk Financien, Communicatie, Utiliteiten
en Energie worden gemachtigd om namens het Land een
overeenkomst van dading met dhr. A.A. Croes aan te
gaan, ter beeindiging van een bestaand geschil omtrent de
hoogte van het aan hem te betalen bedrag aan schadeloosstelling voor de door hem geleden letsel- en materiele
schade ten gevolge van een op 8 december 2003 op een
openbare parkeerplaats te Oranjestad plaatsgevonden ongeval, en tevens ter voorkoming van toekomstige gerechtelijke geschillen verband houdend met het ongeval.
Artikel 2
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad,

De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu,

De minister van Financien, Communicatie,

Utiliteiten en Energie,
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Landsverordening houdende machtiging
van de ministers van Integratie, Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk
Financien, Communicatie, Utiliteiten en
Energie tot het aangaan van een overeenkomst van dading met dhr. A.A.
Croes
MEMORIE VAN TOELICHTING
(IAA) . .3
Op 8 december 2003 heeft er op de parkeerplaats

van de huidige Post Aruba N.V. een bijzonder ongeval

plaatsgevonden. Een boom aan de rand van de parkeervakjes van de parkeerplaats viel op een gegeven moment op
een geparkeerde auto. In die auto zat dhr. August Anthony

Croes (hierna: dhr. Croes). Hij heeft als gevolg van dit ongeval letselschade opgelopen en zijn voertuig raakte ook

beschadigd.
Dhr. Croes heeft kort daarop het Land aansprakelijk

gesteld voor de door hem opgelopen schade. Het Land
heeft op 22 januari 2004 - door middel van een schrijven
van zijn verzekeraar aan de advocaat van dhr. Croes,

-

de

aansprakelijkheid voor het betreffende ongeval erkend.
Het Land is voor dergelijke ongevallen verzekerd tot een
bedrag van Afl. 100.000,-. Voor het meerdere over dat bedrag is het Land zelf risicodragend. Het Land is voor de
gehele schade aansprakelijk.
De werkgever van de dhr. Croes had door de of an-

dere reden geen ongevallenverzekering voor dhr. Croes

afgesloten, en heeft op basis van een kort geding vonnis

over 2004 een bedrag van All. 45.037,- aan dhr. Croes betaald (zijnde een bedrag gelijk aan hetgeen dhr. Croes op
basis van artikel

5

van de Landsverordening ongevallen-

verzekering (AB 1996, GT 26) zou hebben ontvangen indien hij wel verzekerd zou zijn geweest). Door middel van
een akte van cessie van 13 juli 2004 heeft dhr. Croes later
de vordering op het Land, voor het deel dat door zijn
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werkgever is betaald (Afl. 45.037,-), gecedeerd aan zijn
werkgever. De akte van cessie is begin 2009 betekend aan
het Land.
Zowel de verzekeraar van het Land als het Land
zelf heeft in de tussenliggende periode voorschotten betaald in verband met de aansprakelijkheidsstelling door
dhr. Croes.
Partijen hebben deskundigen ingeschakeld om de
schade te bepalen. Volgens het rapport van 11 juli 2008
van een uit Curacao afkomstige medische deskundige bedraagt de huidige mate van invaliditeit (relatief blijvende
schade) van dhr. Croes 23,2%. Op basis van dit rapport
zijn partijen in overleg getreden omtrent de afwikkeling
van de schadeprocedure. Gezien de feiten en omstandigheden in deze en rekening houdende met het bestaande
procesrisico - ook aan de zijde van het Land -, hebben
beide partijen inmiddels aangegeven bereid te zijn een
schikking te treffen en zodoende deze zaak in der minne te
regelen. Het Land is met dhr. Croes tot overeenstemming
gekomen om deze kwestie tegen kwijting of te handelen
door betaling aan dhr. Croes van een nettobedrag van Afl.
85.000,-- dat als volgt is opgebouwd:

materiele schade
Afl.
verlies van arbeidsvermogen
Afl.
verlies zelfwerkzaamheid
Afl.
smartengeld
Afl.
kosten buiten rechte
Afl.
totaal
Afl.
minus
voorschotten Land Afl. 134.899,85
voorschotten Fatum Afl. 63.458,15
totaal voorschotten
Afl.
restant
Afl.

12.055,00
180.921,00
20.382,00
50.000,00

20.000,00
283.358,00

198.358,-85.000,--

De door het Land betaalde voorschotten komen tot

uitdrukking in de jaarrekening van het Land in de kosten

voorgaande jaren, terwijl het nog uit te betalen restantbedrag ten laste zal komen van de Landsverordening tot
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vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare
Werken voor het dienstjaar 2010. Op genoemde begroting
is een raming opgenomen voor de kosten voortvloeiend uit
eventuele aansprakelijkheidstelling van het Land in de
hoedanigheid als wegbeheerder.
Gezien het feit dat de aansprakelijkheid vaststaat, is
het overeengekomen bedrag om deze zaak in der minne te
regelen alleszins redelijk en billijk te noemen. Het is bovendien, in aanmerking genomen hebbende de mogelijkheid van een veroordeling van het Land door de rechter
indien wordt voort geprocedeerd, financieel verantwoord.

Aangezien de hoogte van het schikkingsvoorstel een geldelijk belang van meer dan Aft 100.000,- vertegenwoordigt, kan de onderhavige overeenkomst van dading ingevolge artikel 30, eerste lid, van de Comptabiliteitsverorde-

ning 1989 (AB 1989 no. 72) pas namens het Land worden
getekend, nadat daartoe een bij landsverordening of te geven machtiging is verkregen. Daartoe strekt onderhavig
ontwerp.

De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu,

unicatie

De minister van Justitie en Onderwijs,
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RAAD VAN ADVIES
L.G. Smith Boulevard 8, Oranjestad, Aruba
Telefoon (297) 583-3972
Fax (297) 583-4012 E-mail: rva@setarnet.aw

ARUBA

MINISTERRAAD

AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
T.A.V. DE MINISTER VANJUSTITIE EN ONDERWIJS
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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende

Ons kenmerk:

Oranjestad,

1

RvA 148-10

september 2010

machtiging van de ministers van Integratie,
Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk
Financien, Communicatie, Utiliteiten en
Energie tot het aangaan van een overeenkomst van dading met dhr. A.A. Croes

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening houdende machtiging van de ministers van Integratie, Infrastructuur en
Milieu onderscheidenlijk Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het aangaan
van een overeenkomst van dading met dhr. A.A. Croes, moge de Raad Uwe Excellentie het
volgende berichten.
Het onderhavige voorstel doet bij de Raad eerstens de vraag opwerpen of het Land
zich wel voldoende inspanningen getroost om mogelijke aansprakelijkheidstellingen terzake
te voorkomen dan wel te mitigeren, door een afdoende beheer van openbare parkeerplaatsen
en door het plaatsen van (op particuliere parkeerplaatsen te doen gebruikelijk)
aankondigingen dat parkeren voor eigen risico is en alsmede door een afdoende verzekering
of te sluiten.
In artikel 1 van het ontwerp dient voorts de persoon om wie het gaat genoegzaam te
zijn gadentificeerd door de volledige naam en geboortedatum te vermelden. Voorts behoort
uit de landsverordening zelve de omvang van de overeenkomst te blijken, omdat nu niet
duidelijk is tot welk bedrag de desbetreffende ministers verzoeken te worden gemachtigd.
Voorts geeft de Raad in overweging de toelichting te redigeren en deze een meer
objectief en zakelijk karakter te geven, waarbij bovendien het vermelden van teveel details en
van de namen van betrokken personen en functionarissen achterwege kan worden gelaten.
De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van
het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring
aan te bieden.
De S,eeretaris

\.)

De ply. Voorzitter,
D I R ECTI E WEIGENON.G(
EN .../LIRrDicrHE
J..

mr. H.A. van der Wal

chong

1,412. rte
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Oraniestad,

Ondetwerp:

ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Integratie, Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie
tot het aangaan van een overeenkomst van
dading met dhr. A.A. Croes
Ik heb de eer u hierbij, mede namens mijn ambtgenoten van Integratie,

Infrastructuur

onderscheidenlijk van Financien, Communicatie, Utili-

teiten en Energie, aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d.

1

sep-

tember 2010, nr. 148-10, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad heeft
een aantal op- en aanmerkingen met betrekking tot het ontwerp en kan zich voor

het overige met de doelstelling en inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen
en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten aan te bieden.

De Raad werpt allereerst de vraag op, of het Land zich wel voldoende in-

spanningen getroost (b.v. het plaatsen van borden of het afsluiten van verzekeringen) om mogelijke aansprakelijkheidstellingen terzake te voorkomen dan wel
te mitigeren.

Ten aanzien van die vraag zij opgemerkt dat de regering zich naar aanleiding van
het litigieuze ongeval meer bewust is geworden van de latente gevaren ten ge-

volge van bepaalde toestanden op openbare wegen en -parkeerplaatsen. De regering onderzoekt daarom thans de maatregelen die genomen zouden kunnen worden om dergelijke eventuele toekomstige aansprakelijkheidstellingen te voorko-
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men. De betrokken afdeling bij de D.O.W. is reeds geInstrueerd terzake een

stringentere controle gaan voeren en waar nodig aanstonds tot acties over te
gaan. Zo zijn thans op verschillende openbare wegen verlichte borden geplaatst
op plaatsen waar er naar het oordeel van de D.O.W. gevaar dreigt voor mensen

en voertuigen (b.v. in de buurt van de "Oude Molen" te Sasaki). Eveneens wordt

thans meer aandacht besteed aan het onderhoud van grote bomen op openbare

parkeerplaatsen, dan in het verleden het geval was.
Vervolgens is de Raad van oordeel dat het ontwerp meer gegevens dient te
omvatten omtrent de persoon om wie het gaat, alsook de omvang van de overeenkomst.

Dienaangaande zij opgemerkt dat de ondergetekende van oordeel is dat het opnemen in het ontwerp van de door de Raad bedoelde gegevens niet relevant is, en
dat de in het ontwerp vastgelegde informatie voldoende is.

Ten slotte geeft de Raad in overweging de toelichting te redigeren en deze

een meer objectieve en zakelijk karakter te geven.

Omtrent dit voorstel van de Raad zij opgemerkt dat de ondergetekende het met
de Raad mee eens is dat de memorie van toelichting inderdaad veel gegevens van

persoonlijke aard bevat; conform het advies van de Raad heeft aangepast.
Tot slot zij vermeld dat de ondergetekende het noodzakelijk heeft geacht
om in het ontwerp een aantal redactionele fouten te corrigeren.

Ik veroorloof mij derhalve u het ontwerp en de daarbij behorende memo-

rie van toelichting daarop wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden.

De minister van Justitie en Onderwijs,
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