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Uw kenmerk: LV-10/0025 uw brief: 28-7-2010  Ons kenmerk: RvA 148-10 

 

Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening  houdende 

machtiging van de ministers van Integratie, 

Infrastructuur en Milieu onderscheidenlijk 

Financiën, Communicatie, Utiliteiten en  

Energie tot het aangaan van een overeen- 

komst van dading met dhr. A.A. Croes 

Oranjestad,   1 september 2010 

   

 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening  houdende machtiging van de ministers van Integratie, Infrastructuur en 

Milieu onderscheidenlijk Financiën, 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 

af te sluiten. 

 In artikel 1 van het ontwerp dient voorts de persoon om wie het gaat genoegzaam te 

zijn geïdentificeerd 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. 
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