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Onderwerp: 

 
Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister van 
Toerisme en Volksgezondheid tot het aangaan namens het Land van een 
overeenkomst van dading met Lee Tofanneli and Associates Inc. 

 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
Landsverordening houdende machtiging van de minister van Toerisme en 
Volksgezondheid tot het aangaan namens het Land van een overeenkomst van dading 
met Lee Tofanneli and Associates Inc., moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 
berichten. 
 
1. Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd machtiging te verkrijgen van de 
Staten van Aruba tot het verrichten van een of meer privaatrechtelijke 
rechtshandelingen ter beëindiging en voorkoming van geschillen tussen het Land en 
opgemelde rechtspersoon (hierna te noemen: Tofanelli).1 
 
2.  Hoewel de toelichting inzicht geeft in de reikwijdte en de geldwaarde van de 
verzochte machtiging, constateert de Raad dat voorgesteld artikel 1 niet zelfdragend is 
nu dit geen concrete duiding geeft van de inhoud van de machtiging en de begrenzing 
daarvan. De Raad acht dit een gebrek. Voornoemd artikel zou de kernelementen van de 
te sluiten dadingsovereenkomst dienen te bevatten, zodat de inhoud en de reikwijdte 
van de verzochte machtiging voldoende worden bepaald. Gelet op het 
machtigingskarakter2 van het ontwerp – zijnde een machtiging vooraf - moet het immers 
voor de Staten duidelijk zijn waarover een dading wordt gesloten en met welke 
maximale geldwaarde.3 
 

                                                                 
1  Considerans j.o. MvT, p. 5. Anders dan het ontwerp en de toelichting aangeven, is de juiste 
tenaamstelling van deze rechtspersoon naar vreemd recht: Lee Tofanelli and Associates Inc. 
2 Zie artikel 30 van de CV 1989. 
3 Zie onder meer de adviezen van de Raad d.d. 19 mei 2010 (kenmerk: RvA 79-10) en 17 maart 2020 
(kenmerk: RvA 31-20). 
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De Raad acht het op grond van het bovenstaande noodzakelijk dat voorgesteld 
artikel 1 in voornoemde zin wordt aangevuld, met verbetering van het ontwerp en de 
toelichting ten aanzien van de tenaamstelling van de betrokken rechtspersoon naar 
vreemd recht.4 
 
3. Voorts is zonder nadere toelichting onduidelijk op welke mogelijke toekomstige 
geschillen5 mede een dading getroffen dient te worden. De toelichting dient nader op dit 
aspect in te gaan en aan te geven wat de mogelijke financiële implicaties van deze 
geschillen voor het Land zijn. 
 
4. Tot slot geeft de toelichting aan dat Tofanelli bereid is om de zaak voor een 
bedrag ter waarde USD 1.150.000,- (inclusief rente) te schikken en dat dit bedrag lager 
is dan door de rechter is voorgesteld.6 Zonder nadere toelichting is deze stelling evenwel 
onbegrijpelijk, nu de rechter zou hebben aangegeven dat een redelijke 
schadevergoeding USD 800.000,- zou zijn.7 De toelichting dient op dit punt helderheid te 
verschaffen. 
 

In de marge van het ontwerp en de toelichting zijn enkele voorstellen tot 
redactionele verbetering opgenomen. 
 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de doelstelling en de inhoud van 
het ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehouden.  
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. D.G. Kock 

                                                                 
4 Zie noot 1. Voor wat betreft het ontwerp gaat het hier om de aanhef, considerans en artikel 1. 
5 Voorgesteld artikel 1. 
6 MvT, p. 5. 
7 MvT, p. 3. 


