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Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening  tot  oprichting 

van een tweetal begrotingsfondsen ten  

behoeve van de toeristische promotie van  

Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van 

de verbetering van het toeristisch product 

Aruba 

 

Oranjestad,  9 juni 2010 

   

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

landsverordening  tot  oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve van de 

toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de verbetering van 

het toeristisch product Aruba, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Reeds in eerdere adviseringen heeft de Raad gewezen op de wenselijkheid van het 

instellen van een begrotingsfonds ten behoeve van de bevordering van het toerisme. De 

Raad heeft dan ook met instemming kennisgenomen van de instelling van het Aruba 

Tourism Marketing Fund en het Tourism Product Enhancement Fund. 

 

2. De reden tot oprichting van de betreffende fondsen is mede gelegen in het feit dat 

hierdoor op een efficiëntere en transparantere wijze gebruik kan worden gemaakt van de 

beschikbare gelden 
1
. Deze doelstelling onderschrijft de Raad. Vanwege het zelfstandige 

karakter van deze doelstelling zou deze naar het oordeel van de Raad zijn weerslag 

dienen te vinden in de considerans.  

 

3. In het licht van het voorgaande bevreemdt het de Raad dat in voorgesteld artikel 

2, derde lid, en artikel 4, derde lid, is geopteerd voor de instelling van een raad die beide 

fondsen zal gaan beheren bij ministeriële regeling. Vanwege het feit dat met het ontwerp 

wordt beoogd te waarborgen dat de besteding van gelden die in de fondsen zijn 

gealloceerd op transparante wijze plaatsvindt, acht de Raad het noodzakelijk dat ook de 

instelling van de beheersraad op transparante wijze geschiedt.  

Ook de memorie van toelichting geeft geen beschrijving van de samenstelling, taken, 

bevoegdheden alsmede de rechtsvorm van de beheersraad. De Raad heeft derhalve het 

onderhavige ontwerp niet in volle omvang kunnen toetsen. Gezien het voorgaande 

beveelt de Raad aan de instelling en inrichting van de beheersraad en de verhouding tot 
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de verantwoordelijke ministers te regelen bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen. 

4. De Raad vraagt zich af ten aanzien van de voeding van het Tourism Product 

Enhancement Fund zoals neergelegd in voorgesteld artikel 3, tweede lid, of het aldaar 

genoemde percentage van 2% betrekking heeft op de te genereren opbrengsten 

voortvloeiende uit de op 1 juli 2010 te realiseren verhoging van de logeerbelasting. De 

Raad acht een verduidelijking op zijn plaats. 

 

5. Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van 

toelichting aangegeven. 

 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten aan 

te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De  Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

_________________      ______________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 


