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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regels over de aanleg, het beheer en het onder-

houd van spoorwegen, de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over het vervoer 
met spoorvoertuigen (Landsverordening spoorwegen) 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels over een aanleg, het beheer en het onderhoud van spoor-
wegen, de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over het vervoer met spoorvoertuigen 
(Landsverordening spoorwegen), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met het ontwerp wordt beoogd de verantwoordelijkheid van de overheid voor de aanleg, 
het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur vast te 
stellen, alsmede om regels te stellen met betrekking tot het vervoer met spoorvoertuigen. De 
Raad maakt ondermeer opmerkingen over de reikwijdte en inhoud van de probleemdefinitie, de 
doelmatigheid, de wettelijke inbedding, de uitvoering van het vervoer en de financiële 
consequenties van het ontwerp. In zijn doel- en rechtmatigheidstoetsing ter zake het ontwerp 
heeft de Raad mede het aan hem overgelegde Projectdossier ‘Streetscape & Tram’ dd. 4 april 
2011 (hierna: het projectdossier), de laatste versie van de concept bruikleen- en exploitatieover- 
eenkomst spoorvoertuigen en de door Deloitte op 7 oktober 2011 uitgebrachte Feasibility Study 
inzake de Streetcar Development (hierna: de feasibility study) betrokken. 
 
1.2 De Raad leidt uit de memorie van toelichting af dat de introductie van een zogenaamde 
streetcar met name is gericht op vergroting van de omzet van ondernemingen die zijn gevestigd 
in de Caya G.F. (Betico) Croes en daarmede op de economische ontwikkeling van die straat.1 
Daarnevens verwacht de regering dat de panden in de Caya G.F. (Betico) Croes een waarde-
verhoging zullen ondergaan als gevolg van het project Revitalisatie Binnenstad Oranjestad.2 
Hoewel de Raad geen bezwaar heeft tegen een project dat ten doel heeft het tegengaan van 
verpaupering van de binnenstad door het creëren van een prettiger woon-, werk,- en 
winkelklimaat, constateert hij dat een beperkte groep ondernemingen – namelijk de 
ondernemingen die zijn gevestigd in de Caya G.F. (Betico) Croes - door de introductie van een 
streetcar actief worden bevoordeeld. Uit onderdeel 6.5 van het projectdossier, alwaar de 
introductie van een baatbelasting wordt overwogen voor de betreffende groep ondernemingen, 
blijkt dat ook van regeringswege de voornoemde situatie van bevoordeling wordt onderkend. De 
Raad acht het met het oog op een deugdelijke probleemdefinitie die ten grondslag dient te liggen 

                                                 
1 MvT, p. 1, 2 en 3. 
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aan het ontwerp wenselijk dat de actieve bevordering van de economische ontwikkeling van 
meergenoemde ondernemingen wordt onderbouwd.  
In dit kader zij nog opgemerkt dat het ontwerp niet voorziet in de introductie van een 
baatbelasting dan wel de regeling van enige andere bijdrage van de betrokken ondernemingen 
aan de exploitatie van de streetcar. De Raad acht het wenselijk dat het afzien van de introductie 
van een baatbelasting en eventuele andere mogelijke bijdragen van de betreffende onder-
nemingen in voornoemde onderbouwing wordt betrokken.  
De Raad acht het in dit kader tevens van belang dat wordt aangegeven in hoeverre de 
betreffende ondernemingen betrokken waren bij de besluitvorming omtrent de wijze waarop het 
verbeterde winkelklimaat gestalte wordt gegeven. 
 
1.3 Ingevolge voorgesteld artikel 2, tweede lid, geschiedt het vervoer van personen met 
spoorvoertuigen door of namens het Land. Hiertoe is door de regering reeds een spoorvoertuig 
aangeschaft. Zij wenst echter niet zelf het personenvervoer met spoorvoertuigen te verrichten, 
maar zal daartoe een bruikleen- en exploitatieovereenkomst aangaan met Arubus N.V. vanwege 
het feit dat dit bedrijf ervaring heeft met het vervoer van grote aantallen personen.3  
Hoewel de Raad de exploitatie van de streetcar door Arubus N.V. onderschrijft, rijst ten 
principale de vraag of de aankoop en daarmede het in eigendom hebben van een streetcar een 
kerntaak is van de regering. Het komt de Raad voor dat dit niet het geval zou dienen te zijn.  
In het verlengde hiervan vraagt de Raad zich af waarom de aangekochte en aan te kopen 
streetcars niet aan Arubus N.V. in eigendom worden overgedragen maar ter beschikking worden 
gesteld van deze onderneming door middel van een bruikleenconstructie. Dit klemt temeer 
vanwege het feit dat de beweegredenen van de regering ter zake in de memorie van toelichting 
niet worden aangegeven. 
 
1.4 De Raad constateert dat in het ontwerp algemene aansprakelijkheidsregels worden 
gesteld ter zake het vervoer van passagiers door vergunninghouders in de zin van artikel 3, 
tweede lid, van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23). Hiermede wordt 
de reikwijdte van het ontwerp op dat gebied uitgebreid tot alle bestaande vormen van personen-
vervoer. Deze omstandigheid zou niet alleen moeten leiden tot aanpassing van de considerans, 
maar met name tot opneming van een probleemdefinitie in de memorie van toelichting. Hierin 
dient te worden beschreven welke problemen er thans bij de bestaande soorten personenvervoer 
optreden met betrekking tot aansprakelijkheid van vervoerders jegens passagiers, alsmede in 
hoeverre de bestaande voorschriften ter zake tekortschieten. De Raad acht het noodzakelijk dat 
hierin wordt voorzien. 
 
1.5 De introductie van een streetcar strekt tevens tot vervoer van de lokale bevolking naar 
de binnenstad. Hiertoe dient de regering het ‘park-&-ride’- gedrag te stimuleren.4 De Raad wijst 
er op dat de hiertoe noodzakelijke realisering van parkeergarages nog niet heeft plaatsgevonden, 
hetgeen een negatief effect zal hebben op de bereikbaarheid van de binnenstad voor de lokale 
bevolking. Helaas moet met het oog hierop geconstateerd worden dat in de toelichting evenmin 
een planning is opgenomen met betrekking tot het tijdstip waarop de parkeergarages 
operationeel dienen te zijn. 
 
1.6 De regering acht het uit praktische overwegingen wenselijk om alle aspecten die zien op 
het spoorwegsysteem bij of krachtens één aparte landsverordening vast te stellen. Met het oog 
daarop wordt in het ontwerp geregeld dat de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18), de 
Landsverordening personenvervoer en de Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen (AB 1999 no. GT 12) grotendeels niet van toepassing zullen zijn op spoorvoer-
tuigen. De Raad kan zich op wetsystematische gronden en rechtszekerheids- overwegingen niet 
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met de voorgestelde inrichtingswijze verenigen. Met de introductie van een streetcar wordt 
immers primair het vervoer van personen beoogd. De Raad vraagt zich derhalve af welke 
praktische redenen ertoe hebben geleid dat de speciaal op personenvervoer toegesneden lands-
verordening (de Landsverordening personenvervoer) niet van toepassing wordt verklaard. De 
Raad wijst er op dat in de Landsverordening personenvervoer een volledig uitgewerkte regeling 
inzake de verlening van een vervoers- en rijvergunning alsmede het toezicht daarop is 
opgenomen. In het ontwerp echter wordt de vervoersvergunning niet geregeld. Voorts is slechts 
een regeling opgenomen voor de verlening van een rijvergunning, echter niet van de weigering 
of intrekking daarvan. Tevens voorziet het ontwerp niet in toezicht en handhaving van de 
voorgestelde bepalingen. 
 
1.7 De voorgestelde beperkte toepasselijkheid van de Landsverordening wegverkeer, zoals 
voorzien in artikel 5 van het ontwerp, heeft naar de mening van de Raad enige ongewenste 
gevolgen. Zo is vanwege het feit dat artikel 3 van de Landsverordening wegverkeer niet van 
toepassing wordt verklaard in samenhang met de aanpassing van het begrip voertuig zoals 
voorgesteld in artikel 9, onderdeel A, het ‘joyriden’ van de streetcar niet verboden. Mede gezien 
de open inrichting van de streetcars acht de Raad de kans op ‘joyriding’ van de streetcar niet  
uitgesloten. 
De niet-toepasselijkheid van artikel 28 van de Landsverordening wegverkeer heeft tot gevolg dat 
de bestuurder van een streetcar niet kan worden verplicht tot overgifte van zijn rijbewijs aan een 
opsporingsambtenaar ingeval tegen die bestuurder ter zake van artikel 5 van die landsveror-
dening (rijden onder invloed) proces-verbaal wordt opgemaakt.  
In het licht van de in artikel 17 van de Landsverordening wegverkeer geregelde voorschriften 
inzake de identificeerbaarheid van motorvoertuigen vraagt de Raad zich af hoe zal worden 
voorzien in de identificeerbaarheid van streetcars. Dit klemt temeer vanwege het feit dat er op 
het spoortraject vier streetcars zullen gaan rijden en in het geval van een ongeval duidelijk dient 
te zijn welke streetcar daarbij betrokken is. 
Op grond van het voorgaande adviseert de Raad met klem om de inrichting van het ontwerp te 
heroverwegen en te opteren voor de toepasselijkheid van de Landsverordening wegverkeer en de 
Landsverordening personenvervoer en de daarop gebaseerde uitvoeringswetgeving. De 
betreffende landsverordeningen dienen daartoe waar nodig te worden uitgebreid met bepalingen 
strekkende tot incorporatie van spoorvoertuigen. 
 
1.8 De Raad is van mening dat door de in voorgesteld artikel 2, tweede lid, in samenhang 
met de in voorgesteld artikel 7 geregelde aansprakelijkheid van het Land voor schade van 
passagiers door onder andere dood of letsel een verwarrende situatie wordt geschapen 
aangaande de verantwoordelijkheid voor en de aansprakelijkheid ter zake het vervoer van 
personen met een streetcar. Deze situatie wordt nog versterkt door het feit dat de concept 
bruikleen- en exploitatieovereenkomst spoorvoertuigen van een ander uitgangspunt uit lijkt te 
gaan dan het ontwerp. Zo wordt in genoemde overeenkomst op Arubus N.V. de verplichting 
gelegd tot het afsluiten van een adequate verzekering voor aansprakelijkheid voor letsel of 
schade toegebracht aan de vervoerde personen of hun zaken en aan niet vervoerde personen of 
hun zaken.5 Dit terwijl op grond van voorgesteld artikel 7 het Land aansprakelijk is voor 
bedoelde schade. De Raad adviseert mede gezien hetgeen is opgemerkt in onderdeel 1.7 van dit 
advies de streetcars in eigendom over te dragen aan Arubus N.V. waarbij op deze onderneming 
de aansprakelijkheid voor eventuele schade kan komen te rusten en deze zich daartegen adequaat 
kan verzekeren. In de Landsverordening personenvervoer dient een vervoersvergunning ter zake 
vervoer met spoorvoertuigen te worden opgenomen. Een dergelijke vergunning kan vervolgens 
aan Arubus N.V. worden verleend onder nader te stellen voorwaarden waarop zijdens de 
overheid toezicht kan worden gehouden en eventueel bestuurlijke handhavingsmaatregelen 
kunnen worden genomen conform de toepasselijke bepalingen van de Landsverordening 

                                                 
5 Zie artikel 10, tweede lid, van de concept bruikleen- en exploitatieovereenkomst spoorvoertuigen. 
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personenvervoer. Aan bestuurders van spoorvoertuigen zou vervolgens de verplichting tot bezit 
van een rijvergunning op grond van Hoofdstuk IV van de Landsverordening personenvervoer 
kunnen worden opgelegd.  
 
1.9 In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de exploitatiekosten die het Land 
aan Arubus N.V. verschuldigd zal zijn gedurende de looptijd van de exploitatieovereenkomst 
Afl. 15.000.000,- zal bedragen. De looptijd van de betreffende overeenkomst bedraagt 5 jaar 
hetgeen tot gevolg zal hebben dat een bedrag van ongeveer Afl. 3.000.000,- per jaar aan Arubus 
N.V. zal moeten worden afgedragen. De Raad constateert echter dat in de ontwerp-
landsbegroting voor het dienstjaar 2013 slechts een bedrag van Afl. 1.000.000,- ter zake is 
begroot. Deze discrepantie verdient naar  ’s Raads mening een nadere toelichting. In dit kader 
wijst de Raad op het feit dat noch de feasibility study noch de concept bruikleen- en exploitatie- 
overeenkomst aangeeft of de elektriciteitskosten die direct verband houden met het 
voortbewegen van de streetcar voor rekening van het Land dan wel voor rekening van Arubus 
N.V. komen. Derhalve is niet duidelijk of deze kosten in voornoemd bedrag van Afl. 
15.000.000,- zijn begrepen. De Raad beveelt aan dat hierover uitsluitsel wordt gegeven.   
De Raad vraagt zich af of er ter dekking van voornoemde kosten zal worden voorzien in de 
realisatie van additionele inkomsten voor het Land. In dit kader wijst de Raad op de feasibility 
study waarin de inkomsten uit parkeergelden voor dat doel worden aangewend. De Raad acht 
het derhalve van eminent belang dat in de financiële paragraaf van de toelichting inzicht wordt 
gegeven in de financieringswijze van de streetcar. Hierbij zouden de feasibility study en de 
financiële en economische analyse van de AIB Bank N.V. dienen te worden betrokken.6     
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 De Raad merkt op dat het begrip ‘Minister’ zoals opgenomen in voorgesteld artikel 1 niet 
voorkomt in het ontwerp. Derhalve behoeft dit begrip geen definitie en kan het worden 
geschrapt. 
 
2.2 Met betrekking tot voorgesteld artikel 3 neemt de Raad aan dat wordt beoogd enerzijds 
het verbod tot het besturen van een spoorvoertuig zonder rijvergunning te regelen en anderzijds 
de verplichting tot het bij zich hebben van die rijvergunning. Door de voorgestelde redactie van 
artikel 3 van het ontwerp wordt dit echter niet duidelijk inzichtelijk. De Raad adviseert 
voorgesteld artikel 3 zodanig te redigeren (bijvoorbeeld door het artikel te verdelen in twee 
leden) dat zowel voornoemd verbod als de draagplicht van de rijvergunning duidelijk wordt 
omschreven. 
 
2.3 In voorgesteld artikel 4, eerste lid, onderdeel a, en het vijfde lid van dat artikel wordt de 
geldigheid van de rijvergunning gekoppeld aan de geldigheid van het Arubaanse rijbewijs 
categorie D. De Raad vraagt zich af hoe de geldigheid van het betreffende rijbewijs en daarmede 
de geldigheid van de rijvergunning effectief kan worden gecontroleerd nu artikel 10, van de 
Landsverordening wegverkeer, alwaar de verplichting voor bestuurders van motorvoertuigen is 
opgenomen tot het bij zich hebben van het rijbewijs, niet van toepassing is op de bestuurder van 
een spoorvoertuig. De Raad acht het noodzakelijk dat hiertoe een voorziening wordt 
opgenomen dan wel dat zijn advies zoals opgenomen in onderdeel 1.7 van dit advies wordt 
opgevolgd. 
 
2.4 Voorgesteld artikel 4, eerste lid, onderdeel b, bepaalt dat een rijvergunning wordt 
verleend indien een aanvrager over kennis beschikt voor het besturen van spoorvoertuigen. De 
toelichting geeft aan dat de overheid over onvoldoende kennis beschikt om een examen af te 
nemen voor het verlenen van rijvergunningen en dat derhalve de aanvrager dient aan te tonen 

                                                 
6 Zie onderdeel 6.5 van het projectdossier. 
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over voldoende kennis te beschikken voor het besturen van een spoorvoertuig.7 De Raad vraagt 
zich dienaangaande af hoe zijdens de minister, belast met justitiële aangelegenheden, kan worden 
beoordeeld of een aanvrager over voldoende kennis beschikt tot het besturen van 
spoorvoertuigen. Hiertoe acht de Raad het noodzakelijk dat wordt voorzien in kennis-
verhogende maatregelen op het gebied van de beoordeling van de vereiste kunde en 
vaardigheden ter zake het besturen van spoorvoertuigen. Dit klemt temeer vanwege het 
voornemen van de regering om in de  met Arubus N.V. te sluiten bruikleen- en exploitatie-
overeenkomst op te nemen dat Arubus N.V. zorg dient te dragen voor een deugdelijke 
rijopleiding voor haar bestuurders.8 De Raad stelt echter vast dat het ontwerp niet voorziet in 
voorschriften ter vaststelling van de deugdelijkheid van de rijopleiding voor bestuurders van 
spoorvoertuigen. Mede vanwege het feit dat Arubus N.V. primair belanghebbende is bij de 
afgifte van een rijvergunning voor bestuurders van spoorvoertuigen en het feit dat deze 
onderneming ingevolge voorgesteld artikel 7 niet aansprakelijk zal zijn voor schade veroorzaak 
aan passagiers en derden maakt naar ’s Raads oordeel de vaststelling van de betreffende 
voorschriften – eventueel in gedelegeerde regelgeving – noodzakelijk. 
 
2.5 De Raad merkt op dat in voorgesteld artikel 4, eerste lid, geen vereiste is opgenomen dat 
de aanvrager van een rijvergunning van goed zedelijk gedrag dient te zijn, zoals dat wel het geval 
is bij het aanvragen van een rijvergunning voor andere personenvervoer op grond van artikel 31, 
eerste lid, onderdeel c, van de Landsverordening personenvervoer. Dit betekent dat voor het 
kunnen besturen van een spoorvoertuig geen antecedentenonderzoek en een openbare orde 
toets plaatsvindt, terwijl voor het overige personenvervoer dit wel dient plaats te vinden. Deze 
omstandigheid acht de Raad zonder nadere toelichting niet in de rede liggen. De Raad van 
mening dat er geen objectieve grond bestaat om ten aanzien van bestuurders van 
spoorvoertuigen geen openbare orde toets uit te voeren bij de aanvraag van een rijvergunning. In 
het belang van de veiligheid van het verkeer over spoorwegen en met het oog op de 
aansprakelijkheid van het Land voor schade aan derden bij spoorvervoer adviseert de Raad om 
in voorgesteld artikel 4, eerste lid, als vereiste op te nemen dat de aanvrager van een 
rijvergunning van goed zedelijk gedrag dient te zijn.  
 
2.6 Voorgesteld artikel 4, vijfde lid, regelt de vervalgronden met betrekking tot de 
rijvergunning voor spoorvoertuigen. De Raad merkt hierbij op dat, anders dan artikel 34, 
onderdeel b, van de Landsverordening personenvervoer, het voorgestelde artikel 4, vijfde lid, 
geen vervalgrond voor de rijvergunning voor spoorvoertuigen bevat voor het geval dat de 
houder hiervan rechtens veroordeeld is tot vrijheidsstraf wegens het plegen van een strafbaar 
feit. Het ontberen van deze, volgens de Raad zeer essentiële, vervalgrond zou betekenen dat een 
houder van een rijvergunning voor spoorvoertuigen die bijvoorbeeld wegens het plegen van een 
strafbaar feit veroordeeld is tot gevangenisstraf van twee jaar, hierna zonder enige belemmering 
nog een spoorvoertuig mag besturen. In het licht van onderdeel 2.5 van dit advies is voorts niet 
duidelijk waarom deze vervalgrond niet voor vervoer met spoorvoertuigen dienen te gelden en 
wel voor het overige personenvervoer. De Raad adviseert derhalve om een dergelijke 
vervalgrond op te nemen in voorgesteld artikel 4, vijfde lid. 
 
2.7 De Raad merkt met betrekking tot voorgesteld artikel 6 op dat geen vereisten worden 
gesteld aan de technische staat van een spoorvoertuig. Dergelijke vereisten zijn echter 
noodzakelijk teneinde de technische staat van het spoorvoertuig te kunnen bepalen. De inhoud 
van deze vereisten zal zich in het gemeen lenen voor regeling in gedelegeerde regelgeving. Onder 
verwijzing naar het gestelde in onderdeel 1.7 zou derhalve het Landsbesluit voorschriften voer-
tuigen (AB 1999 no. 33) met voorschriften ter zake dienen te worden uitgebreid. Indien ’s Raad 
advies zoals opgenomen in voornoemd onderdeel niet wordt gevolgd dan adviseert de Raad in 
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voorgesteld artikel 8 een delegatiebepaling op te nemen strekkende tot regeling van de 
betreffende technische voorschriften. 
 
2.8 In voorgesteld artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van het Land geregeld jegens derden 
die als gevolg van het vervoer met een spoorvoertuig schade leiden. De Raad vraagt zich 
dienaangaande af of in het begrip derde tevens het personeel van Arubus N.V. moet worden 
begrepen. De toelichting ware met een beschouwing ter zake uit te breiden. 
De Raad neemt aan dat de verwijzing in voorgesteld artikel 7, eerste lid, naar de voorschriften 
gesteld bij de Landsverordening personenvervoer ziet op de in voorgesteld artikel 10 opgeno-
men wijziging van die landsverordening. Teneinde onduidelijkheid met betrekking tot de 
voorgestelde verwijzing te voorkomen beveelt de Raad aan om in artikel 7, eerste lid, van het 
ontwerp de artikelen uit de Landsverordening personenvervoer aan te duiden waarnaar wordt 
verwezen. 
Ten aanzien van de in voorgesteld artikel 7, derde lid, opgenomen beperking van de aan-
sprakelijkheid van het Land tot een bedrag van Afl. 100.000,- per persoon, per gebeurtenis, 
vraagt de Raad zich af waarom wordt afgeweken van de voor het overige personenvervoer 
geldende aansprakelijkheidregeling. Immers, op grond van artikel 3 van het Landsbesluit 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (AB 1999 no. GT 13) moet voor een motorrijtuig 
dat is bestemd voor of ingericht tot het vervoer van een groter aantal personen dan zes, de 
bestuurder daaronder niet begrepen, de verzekerde som per gebeurtenis evenzovele malen Afl. 
15.000,- bedragen, als het desbetreffende aantal bedraagt, met een maximum van Afl. 300.000,- 
per gebeurtenis. De Raad acht het noodzakelijk dat deze afwijking wordt gemotiveerd. 
 
2.9 In voorgesteld artikel 10, onderdeel B, wordt in de Landsverordening personenvervoer 
een nieuw hoofdstuk ingevoegd waarin de aansprakelijkheid van een vergunninghouder 
(vervoerder) jegens een passagier wordt geregeld. De Raad merkt op dat het begrip passagier 
zoals opgenomen in voorgesteld artikel 34c en 34e in de Landsverordening personenvervoer niet 
wordt omschreven en acht het noodzakelijk dat daarin wordt voorzien. 
De voorgestelde algemene regeling van de aansprakelijkheid voor schade aan passagiers in 
samenhang met voorgesteld artikel 7 leidt tot de curieuze situatie dat Arubus N.V. in haar 
hoedanigheid als vergunninghouder in de zin van de Landsverordening personenvervoer 
aansprakelijk zal zijn voor schade aan passagiers die worden vervoerd met autobussen doch niet 
voor schade aan passagiers die zij vervoert met spoorvoertuigen. Binnen de onderneming zullen 
derhalve twee verschillende aansprakelijkheidsregimes gelden voor eenzelfde activiteit, te weten 
het vervoeren van personen. Onder verwijzing naar hetgeen is gesteld in onderdeel 1.8 van dit 
advies acht de Raad een nadere motivering van deze omstandigheid noodzakelijk. 
 
2.10 In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de voorgestelde artikelen 34c tot en 
met 34f ontleend zijn aan bepaalde aansprakelijkheidsbepalingen uit het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek (NBW).9 Deze bepalingen regelen de aansprakelijkheid van een vergunninghouder 
(vervoerder) jegens een passagier. De Raad merkt op dat andere in het NBW geregelde 
aansprakelijkheidsbepalingen niet zijn opgenomen in het ontwerp. Met name zij verwezen naar 
artikel 107 van Boek 8 NBW, waarin wordt bepaald dat de vervoerder niet schadeplichtig is voor 
bepaalde door de reiziger (passagier) aan boord van het vervoermiddel gebrachte zaken. Verder 
verwijst de Raad naar artikel 114 van Boek 8 NBW, waarin de aansprakelijkheid van de reiziger 
(passagier) wordt geregeld. De niet toepasselijkheid van deze bepalingen heeft als gevolg dat de 
vergunninghouder in beginsel ook voor onzorgvuldige handelingen of nalatigheid van de 
passagier aansprakelijk blijft en dat de bewijslast altijd bij hem ligt. Overigens merkt de Raad op 
dat ook andere aansprakelijkheidsbepalingen, zoals artikel 108 (geen aansprakelijkheid van de 
vervoerder voor vertraging) en artikelen 111 en 112 (nietige bedingen) van Boek 8 NBW niet 
zijn opgenomen in het ontwerp. De Raad vraagt zich af waarom hierin niet is voorzien. De 

                                                 
9 MvT, p. 19-21.  
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memorie van toelichting geeft hieromtrent geen uitsluitsel. De Raad acht het derhalve 
noodzakelijk dat gemotiveerd wordt waarom deze aansprakelijkheidsbepalingen niet in het 
ontwerp zijn opgenomen.  
 
2.11 Vanwege het feit dat op grond van voorgesteld artikel 8 een omvangrijke hoeveelheid 
uitvoeringswetgeving tot stand moet worden gebracht, adviseert de Raad om het ontwerp in 
werking te laten treden op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Voorgesteld artikel 13 dient 
derhalve te worden aangepast. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 Door het door elkaar gebruiken van de termen ‘binnenstad’ en ‘Caya G.F. (Betico) 
Croes’ komt de problematiek minder duidelijk voor het voetlicht. Zo wordt de verhuizing van 
winkels van de Caya G.F. Croes naar winkelcentra in de omgeving van de haven als een 
(economisch) probleem gepresenteerd.10 Dit zogenaamde probleem betreft echter een beperkte 
groep ondernemers. Er wordt niet aannemelijk gemaakt dat door de introductie van de streetcar 
de omvang van de bestedingen van de toeristen en de lokale bevolking zal veranderen en dat 
daarmee de inkomsten van de overheid zullen veranderen. De Raad acht het wenselijk dat de 
verbetering van het stadsbeeld als doel op zich, dus onafhankelijk van economische motieven, 
duidelijker wordt omschreven. 
 
3.2 Het ontwerp heeft het karakter van een lex specialis.11 De Raad vraagt zich af hoe deze 
hoedanigheid van het ontwerp zich verhoudt met de regeling van algemene aansprakelijkheids- 
regels voor het gehele personenvervoer in Aruba zoals voorzien in artikel 10 van het ontwerp. 
De toelichting geeft voorts aan dat de regering overweegt de betreffende aansprakelijkheids-
regeling op te nemen in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba.12  
De Raad vraagt zich mede uit het oogpunt van concordantie af waarom daar dan niet voor is 
geopteerd maar wordt voorgesteld de betreffende bepalingen op te nemen in de Landsveror-
dening personenvervoer. De toelichting behoeft op dit onderdeel verduidelijking. 
 
3.3 De Raad vraagt zich af wat op pagina 8 van de toelichting wordt bedoeld met de 
zinsnede ‘de gereedschappen van het materieel’ en acht het ter bepaling van de omvang van de 
bruikleen- en exploitatieovereenkomst met Arubus N.V. wenselijk dat in een nadere toelichting 
ter zake wordt voorzien. 
 
3.4  Naar aanleiding van de toelichting op voorgesteld artikel 34c, vierde lid, vraagt de Raad 
zich af waarom het wenselijk wordt geacht dat de vergunninghouder geen beroep kan doen op 
schuld van een derde indien hij ook zelf medeschuld heeft. Een nadere motivering van de 
redenen hiertoe acht de Raad op zijn plaats. 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting aangegeven. 
 
 
 

                                                 
10 MvT, p. 2. 
11 MvT, p. 7. 
12 MvT, p. 15. 
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5. Conclusie en eindadvies 
 
 De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 
ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan 
nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


