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Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening houdende instelling 

van een publiekrechtelijke rechtspersoonlijk- 

heid bezittende instantie met de naam Aruba  

Tourism Authority (Landsverordening instel- 

ling Aruba Tourism Authority) 

Oranjestad,  17 december 2010 

  

 

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

landsverordening houdende instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

bezittende instantie met de naam Aruba Tourism Authority (Landsverordening instelling 

Aruba Tourism Authority), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 De Raad heeft kennis genomen van de inhoud van de onderhavige voorstellen en 

tevens van het Sociaal Plan Verzelfstandiging ATA dd. 3 december 2010 en diverse 

onderliggende stukken, waarnaar in de memorie van toelichting wordt verwezen
1
 en 

welke separaat zijn ontvangen zijdens de Minister belast met toerisme.  

 

1.2 De Raad is van regeringswege verzocht het onderhavige ontwerp met voorrang te 

behandelen en advies uit te brengen uiterlijk binnen 10 dagen. Dienaangaande merkt de 

Raad op dat hij niet heeft kunnen voldoen aan de verzochte adviestermijn. Reeds de 

voorgestelde verzelfstandigingsvorm van de Aruba Tourism Authority (ATA) zijnde een 

rechtspersoon sui generis stond daaraan in de weg. Kenmerkend voor een dergelijke 

rechtspersoon is namelijk de afwezigheid van een juridisch wettelijke context en 

inbedding zoals die wel bestaat bij de Naamloze  Vennootschap en het Landsbedrijf 

alwaar respectievelijk het Wetboek van Koophandel en de Comptabiliteitsverordening 

1989 hierin voorzien. De instelling van een rechtspersoon sui generis brengt met zich 

mee dat er hoge kwaliteitseisen dienen te worden gesteld aan de daartoe strekkende 

instellingsverordening. Uit het navolgende moge blijken dat het ontwerp verbetering 

behoeft. 

 

1.3 De totstandkoming van het ontwerp wordt wenselijk geacht vanuit het oogpunt 

van een meer efficiënte bedrijfsvoering en een betere dienstverlening door de ATA en 

                                                 
1
 MvT, p. 7. 

RAAD VAN ADVIES 
L.G. Smith Boulevard 8, Oranjestad, Aruba 

Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012    E-mail: rva@setarnet.aw  

Aan Zijne Excellentie 

De Gouverneur van Aruba 

t.a.v. de Minister van Justitie en Onderwijs 

Bestuurskantoor 

Alhier. 

ARUBA 

 



RvA 231-10 

 

2 

 

vanwege de daarmee te creëren economische en operationele synergie. De Raad is van 

mening dat het voornemen om een overheidsdienst te verzelfstandigen ook dient te 

worden bezien vanuit het oogpunt van de publieke taak die de te verzelfstandigen 

overheidsdienst vervult en zal gaan vervullen na verzelfstandiging. Hiertoe is het 

noodzakelijk dat de regering zich een beeld schept van de activiteiten die tot het publieke 

domein behoren en waarvoor zij eindverantwoordelijk is. Het is de Raad bekend dat dit in 

het verleden is geschied door middel van een zogenaamde kerntakenanalyse. Hoewel de 

inhoud van deze analyse de Raad niet bekend is, dient aan de hand daarvan te worden 

bezien of en in hoeverre de ATA een publieke taak heeft te vervullen. De Raad beveelt 

aan in de memorie van toelichting een beschouwing omtrent de publieke taak in relatie 

tot de voorgenomen verzelfstandiging van de ATA op te nemen. 

 

1.4 De Raad heeft in de toelichting geen genoegzame onderbouwing van de 

probleemdefinitie aangetroffen, inhoudende de redenen waarom wordt gekozen voor 

verzelfstandiging en voor de rechtsvorm van een rechtspersoon sui generis. Daarentegen 

bevat de toelichting veel aannamen en veronderstellingen, ten aanzien waarvan de 

empirische evidentie ontbreekt.  

De Raad is van mening dat de overheid zichzelf een brevet van onvermogen geeft indien 

als belangrijke reden voor verzelfstandiging het disfunctioneren van de overheid zelve 

wordt aangevoerd
2
 en wil er op wijzen dat verzelfstandiging op zich geen soulaas zal 

bieden. Ten aanzien van de aangehaalde overheidsgebreken, die kennelijk zijn 

overgenomen van de Commissie verzelfstandiging ATA
3
 wil de Raad dan ook het 

volgende opmerken: 

a. verouderd personeelsbeleid c.q. arbeidsvoorwaarden: deze vormen op zich geen reden 

om te verzelfstandigen. Het zou de overheid voorts sieren indien het geconstateerde 

verouderde personeelsbeleid en de verouderde arbeidsvoorwaarden voor de gehele 

overheid zou worden herzien; 

b. belasting en salariëring personeel: het gestelde geldt voor alle overheidsmedewerkers. 

Modernisering van het personeels- en beloningsbeleid is derhalve noodzakelijk ter 

oplossing van de gesignaleerde problemen. Voorts verontrust het de Raad dat het 

ontwerp mede ten doel heeft om het aanzienlijke aantal personeelsleden van de ATA 

dat in een lagere salarisschaal valt dan waar ze recht op hebben
4
 te compenseren en 

dat medewerkers van de Rechtspersoon conform de markt dienen te worden 

uitbetaald
5
. Hieruit maakt de Raad op dat de salarissen van het ATA-personeel 

omhoog zullen gaan zoals dat ook bij andere verzelfstandigde overheidsdiensten is 

geschied met als gevolg een verdere scheefgroei in de beloning van ambtenaren en 

medewerkers van verzelfstandigde overheidsdiensten die een publieke taak 

uitoefenen; 

c. trage respons en bureaucratie: ook dit is geen reden voor verzelfstandiging, maar zou 

een reden moeten zijn voor het aanpakken van het probleem zelve door middel van 

het ontwikkelen van efficiënte procedures. Er zijn vele andere overheidsdiensten die 

hiermede gebaat zouden zijn; 

d. communicatie/overlegstructuur: de beoogde verbetering kan ook binnen de huidige 

structuur worden gerealiseerd door het ontwikkelen van heldere communicatielijnen; 

                                                 
2
 MvT, p. 7 t/m 9 

3
 Zoals verwoord in een bijlage bij een schrijven dd. 2 september 2010 aan de minister van TTA. 

4
 MvT, p. 7 

5
 MvT, p. 8 
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e. interne bedrijfsprocessen: de Raad vraagt zich af waarom deze tot nu toe niet 

verbeterd konden worden, nu een en ander los staat van de rechtsvorm van een 

organisatie; 

f. modus operandi overheid: de Raad is van mening dat de overheid er niet bij is gebaat 

om bepaalde taken te verzelfstandigen en de achtergebleven organisatie bij het oude 

te laten. Niet alleen de wereld van het toerisme is veranderd. 

Uit het bovenstaande concludeert de Raad dat de kernproblemen die het goed laten 

functioneren van overheidsdiensten en –directies in de weg staan niet worden aangepakt 

en dat derhalve een herbezinning noodzakelijk is op de kerntaken van de overheid waarna 

modernisering van de vigerende financiële, organisatorische en rechtspositionele 

structuur van de overheid plaats kan vinden. 

Evenmin zal het voorzien in een andere wettelijke structuur in de praktijk automatisch 

leiden tot een oplossing voor de gestelde problemen, indien de organisatie niet daarop is 

voorbereid en hetzelfde personeel – volgens de commissie verzelfstandiging ATA - dat 

mede verantwoordelijk is voor de beschreven situatie e.d. gehandhaafd blijft (zie hetgeen 

hierna in 1.5 wordt opgemerkt omtrent de eerste fase bij verzelfstandiging). 

 

1.5 De Raad wijst er op dat er in een verzelfstandigingsproces in het algemeen twee 

fasen te onderscheiden zijn.  

De eerste fase is de zogenaamde interne verzelfstandiging (verzakelijking). Het doel van 

deze fase is om de te verzelfstandigen dienst een bedrijfsmatige manier van werken aan te 

leren binnen de structuur van de overkoepelende overheidsorganisatie. De nadruk van 

veranderingen ligt vooral op de sturing en de budgettering van de werkprocessen
6
.  

De tweede fase is de externe verzelfstandiging (versterking). In deze fase wordt een 

bepaalde (overheids)taak overgedragen aan een juridisch verzelfstandigde eenheid buiten 

de oorspronkelijke moederorganisatie. Het doel in deze fase is om te komen tot zakelijke 

verhoudingen als ware de dienst een privaat bedrijf. De dienst leert te functioneren op de 

private markt en heeft hierop een sterke oriëntatie. Tevens vindt verdere versterking 

plaats van het bedrijfsmatig werken.  

De ervaring leert dat een verzelfstandigingsproces vaak vele jaren in beslag neemt. 

Vervolgens dient een beslissing te worden genomen over de rechtsvorm van de 

verzelfstandigde overheidsdienst. In het onderhavige ontwerp wordt echter de 

omgekeerde weg bewandeld. In de eerste plaats wordt de toekomstige rechtsvorm van de 

ATA bepaald waarna het echter onduidelijk blijft hoe de daadwerkelijke (interne) 

verzelfstandiging zal plaatsvinden. De vraag rijst derhalve in hoeverre de bestaande 

organisatie gereed is voor het optreden op de private markt en of een aanvang is gemaakt 

met de oplossing van de hiervoor geschetste interne problemen.  

De haast waarmee het onderhavige ontwerp is tot stand gekomen, doet de Raad 

vermoeden dat ook de interne verzelfstandiging, de zogenaamde verzakelijkingsfase, nog 

niet is afgerond. Daarenboven wijst de Raad er op dat het ontwerp niet voorziet in een 

taakstelling en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid van de Directeur voor een 

doelmatige inrichting van de te verzelfstandigen organisatie. De Raad beveelt aan hierin 

te voorzien en in de memorie van toelichting een beschouwing op te nemen inzake de 

staat van de interne verzelfstandiging van de ATA. In dit licht onderschrijft de Raad de 

inwerkingtreding van het ontwerp bij landsbesluit. Op deze wijze kan derhalve de 

inwerkingtreding plaatsvinden pas nadat de interne verzelfstandiging is afgerond en niet 

– zoals naar het thans lijkt – voorafgaand aan de interne verzelfstandiging. 

                                                 
6
 Veraart, M. (2001). Privatisering van overheidsdiensten Haastige spoed is zelden goed (internet artikel), 

samenvatting van hoofdstuk 1. Uit: Van Deleden, P. & Veraart, M. Publieke dienstverlening in de markt. 

Business Contact. 
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1.6 Bij de motivering van de keuze voor een rechtspersoon sui generis mist de Raad 

enig onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een stichting als rechtsvorm, zeker nu met 

de verzelfstandigde ATA geen winst wordt nagestreefd. Reeds met het oog hierop is enig 

onderzoek naar de wenselijkheid van een NV niet opportuun. De Raad acht het wenselijk 

dat wordt ingegaan op de reden waarom de stichting als mogelijke rechtsvorm niet nader 

is onderzocht. 

De Raad wijst er op dat het in het kader van de keuze voor de instelling van een 

rechtspersoon sui generis dienstig is de ervaringen terzake de reeds bestaande 

rechtspersonen sui generis te betrekken
7
. Met het instellen van de Serlimar en het IMSAN 

werd immers grosso modo hetzelfde beoogd als met het onderhavige ontwerp. Het is 

derhalve van belang dat inzicht wordt verkregen in hoeverre de instelling van een 

rechtspersoon sui generis heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen 

van die instellingen en of de beoogde verbetering van de bedrijfsvoering en de financiële 

huishouding zijn gerealiseerd.  

De Raad adviseert de memorie van toelichting met een beschouwing terzake uit te 

breiden. 

 

1.7 Het ontwerp bevat voorts een innerlijke tegenstrijdigheid met betrekking tot de 

positie van de raad van toezicht. Enerzijds wordt gesteld dat deze de minister 

vertegenwoordigt
8
, anderzijds dient de raad van toezicht zich enkel te richten naar het 

belang van de Rechtspersoon
9
 en wordt hem daartoe zelfstandige bevoegdheden 

toegedeeld
10

. Tevens wordt gesteld dat de raad van toezicht een onafhankelijke positie 

inneemt binnen de Rechtspersoon
11

, welke wordt gewaarborgd door het gestelde in 

voorgesteld artikel 19
12

. In dit kader acht de Raad het noodzakelijk dat de positie van de 

raad van toezicht wordt verduidelijkt en dat er een ondubbelzinnige keuze met betrekking 

tot diens bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt gemaakt. 

   

1.8 Naar aanleiding van het voorgaande is de Raad van oordeel dat het ontwerp in 

principe niet meer behelst dan het doen instellen van een ambtelijke dienst met alle 

gemakken van een private instelling. Uit voorgesteld artikel 2 blijkt dat de nieuwe ATA 

een uitvoerende dienst wordt, die uitsluitend ten doel heeft het beleid van de Minister 

belast met toerisme uit te voeren. Er wordt geen bevoegdheid gegeven tot het 

ontwikkelen van beleid. Dit doet de vraag rijzen wie dat beleid ten behoeve van de 

minister opstelt, nu de huidige ATA zal worden opgeheven. Tevens doet dit de vraag 

rijzen wat de verzelfstandiging en de loskoppeling van de politiek, zoals in de toelichting 

herhaaldelijk wordt gesteld, dan feitelijk inhouden. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 In voorgesteld artikel 2, derde lid, wordt gesteld dat de ATA zich met bepaalde 

taken belast. De Raad wijst erop dat de ATA niet zichzelf opricht en zichzelf derhalve 

niet met taken kan belasten. Bovendien betreffen alle voorgestelde taken een afgeleide 

bevoegdheid, nu de ATA ingevolge het eerste lid slechts belast is met het uitvoeren van 

                                                 
7
 Het betreft de rechtspersonen ingesteld in de Landsverordening instelling Servicio de Limpiesa di Aruba 

(AB 2005 no. 5) en de Landsverordening instelling Instituto Medico San Nicolas (AB 2005 no. 6). 
8
 MvT, p. 24 

9
 Zie voorgesteld art. 14, tweede lid. 

10
 Zie voorgesteld artikel 12. 

11
 MvT, p. 19 

12
 MvT, p. 26 
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het beleid van de minister. Met betrekking tot het derde lid, onderdeel d, wil de Raad 

erop wijzen dat de genoemde taak ingevolge de Landsverordening instelling ministeries 

een bevoegdheid is van de minister belast met Economische Zaken. 

In het derde lid, onderdeel f, dient nader gespecificeerd te worden ten behoeve waarvan 

de contracten en overeenkomsten gesloten worden. 

Ten aanzien van het derde lid, onderdeel h, merkt de Raad op dat dit een middel is en 

geen doel. 

Ten aanzien van het vierde lid merkt de Raad op dat de begrenzing van de doelstelling 

wordt gegeven door het beleid van de minister, doch dat deze bepaling feitelijk een open 

einde inhoudt. 

Overigens merkt de Raad op dat de toelichting op het derde en vierde lid onvoldoende is. 

 

2.2 In voorgesteld artikel 4, eerste lid, dient een begrenzing te worden aangebracht 

door na de woorden ‘alle zaken’ in te voegen: de rechtspersoon betreffende. In het 

tweede lid ware het woord ‘voor’ in te voegen aan het begin van de eerste bijzin. Het 

ontgaat de Raad wat de meerwaarde is van het vierde en het vijfde lid. De Raad geeft 

voorts in aanbeveling de gebrekkige toelichting op dit artikel
13

 te redigeren. 

 

2.3 De Raad is van mening dat de inhoud van voorgesteld artikel 5 grotendeels 

thuishoort in de arbeidsovereenkomst met de directeur en niet in een wet in formele zin. 

Bovendien worden uitsluitend regels gegeven m.b.t. schorsing en ontbreken regels m.b.t. 

ontslag. In de toelichting
14

 wordt overigens wel melding gemaakt dat dit artikel ook een 

ontslagregeling omvat. E.e.a. ware met elkaar in overeenstemming te brengen. In het 

derde lid ware in de eerste regel het woord ‘wordt’ te vervangen door: kan worden.  

 

2.4 De Raad vraagt zich af waarom de arbeidsvoorwaarden van de Directeur mede 

bepalend dienen te zijn voor de inhoud van het directiereglement zoals geregeld in 

voorgesteld artikel 6. Het komt de Raad voor dat de taakstelling van de Directeur zoals 

mede opgenomen in het directiereglement bepalend zou dienen te zijn voor de inhoud 

van het arbeidscontract met de Directeur. Het directiereglement moet immers als een van 

de basisregelingen van de Rechtspersoon worden beschouwd waarin intern de taken en 

verantwoordelijkheden van de Directeur zijn vastgelegd. Het voornoemde doet dan ook 

bij de Raad de vraag rijzen naar de status van het directiereglement. 

 

2.5 Het eerste lid, onderdeel a, van voorgesteld artikel 8 dient naar de mening van de 

Raad te worden aangevuld, in dier voege dat het concurrentiebeding geldt tijdens het 

functioneren als directeur alsmede voor een bepaalde periode daarna. Voorts wijst de 

Raad erop dat het artikel geen sanctiebepalingen kent. Tevens vraagt de Raad zich af 

waarom in het vijfde lid wordt verwezen naar de  in de branche gebruikelijke condities, 

nu met het onderhavige ontwerp juist wordt gekozen voor de vorm van een rechtspersoon 

sui generis. Mede gezien de afwezigheid van een toelichting terzake blijft onduidelijk wat 

onder de betreffende condities moet worden verstaan. De Raad acht het noodzakelijk dat 

artikel 8 wordt voorzien van een deugdelijke toelichting. 

 

2.6 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 9 komt het de Raad voor dat de directeur 

mede belast dient te worden met de inrichting en de opzet van de organisatie van de ATA 

                                                 
13

 MvT, p. 19 
14

 MvT, p. 19 
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en niet alleen verantwoordelijk wordt gesteld voor een adequaat personeelsbeleid
15

. Voor 

het overige verwijst de Raad naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt in punt 1.5. 

 

2.7 De Raad is van mening dat het gestelde in voorgesteld artikel 10 niet thuishoort in 

een wet in formele zin, doch in een directiereglement. 

 

2.8 De Raad is van mening dat voorgesteld artikel 11 een taak van de directeur 

inhoudt, welke opgenomen dient te worden in artikel 4. De laatste zin van dit artikel 

(dient dit het tweede lid te zijn?) komt de Raad overigens in de huidige redactie 

onvolledig voor. 

 

2.9 Naar aanleiding van het tweede lid van voorgesteld artikel 13 vraagt de Raad zich 

af hoe de bepaling dat de leden voor vier jaren worden benoemd zich verhoudt met de in 

hetzelfde lid voorgestelde mogelijkheid dat de regering hen te allen tijde kan ontslaan. 

Naar aanleiding van de beperkte benoemingsduur in het vierde lid wil de Raad opmerken 

dat het niet gemakkelijk zal zijn in een kleine gemeenschap om telkenmale andere, 

gekwalificeerde personen (bereid) te vinden. Ten aanzien van voorgesteld artikel 13, 

zesde lid, onderdeel d, bevreemdt het de Raad dat degene die een bewijs van goed gedrag 

kan overleggen niet voor benoeming als lid van de raad van toezicht in aanmerking kan 

komen. De Raad adviseert om na het woord ‘die’ te laten volgen door het woord: geen. 

 

2.10  De Raad constateert dat voorgesteld artikel 14, eerste lid, een doublure is van 

voorgesteld artikel 13, eerste lid, en beveelt aan de taakstelling van de raad van toezicht 

in één artikel op te nemen. 

 

2.11 De Raad acht de toelichting op voorgesteld artikel 15, eerste lid, onvoldoende. De 

vraag rijst waarom een vergoeding per bijgewoonde vergadering wordt toegekend en of 

een dergelijke vergoedingsstructuur bevorderlijk is voor een adequate vulling van de raad 

van toezicht. Daarnevens rijst de vraag hoe de toekenning van de bepaling van de hoogte 

van de vergoeding bij landsbesluit zich verhoudt met de voorgestane onafhankelijke 

positie van de raad van toezicht. Dienaangaande zij tevens verwezen naar hetgeen is 

opgemerkt onder punt 1.8. 

 

2.12 De Raad merkt op dat de voorgestelde artikelen 16 tot en met 18 bepalingen 

bevatten die niet in een wet in formele zin thuishoren, doch in een reglement ten behoeve 

van de Raad van toezicht. De Raad acht het voorts noodzakelijk dat wordt verduidelijkt 

wat in het eerste lid van  voorgesteld artikel 18 wordt bedoeld met een potentieel 

tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is. Daarnaast wordt in het vierde lid 

wederom gesproken van de in de branche gebruikelijke condities: de Raad acht het van 

belang dat in de toelichting wordt verduidelijkt welke condities dit zijn, mede nu met het 

onderhavige voorstel een rechtspersoon sui generis is beoogd. 

 

2.13 Ten aanzien van voorgesteld artikel 19 eerste lid, onderdeel e, merkt de Raad op 

dat het ontwerp voorziet in slechts één Directeur waardoor een verwijzing naar 

‘directieleden’ onnodig is. Met betrekking tot onderdelen f en g, van het eerste lid zij 

opgemerkt dat op grond van voorgesteld artikel 13, zesde lid, de hoedanigheid van 

minister of Statenlid reeds aan benoeming tot lid van de raad van toezicht in de weg staat. 

Het derde lid levert een doublure op met voorgesteld artikel 13, derde lid, en is derhalve 

overbodig. 

                                                 
15

 MvT, p. 20 



RvA 231-10 

 

7 

 

 

2.14 De Raad is van mening dat het tweede lid van voorgesteld artikel 20 hierin niet 

thuishoort, nu de bedoelde corporate governance code van toepassing is op alle taken van 

de rechtspersoon en diens organen en niet slechts op de inningstaken. 

 

2.15 Voorgesteld artikel 23 dient naar de mening van de Raad ook een 

bevoegdheidstoekenning aan de CAD te bevatten. Dit vanwege het feit dat de middelen 

van de Rechtspersoon mede worden gevormd door landsbijdragen. 

 

2.16 De Raad acht het in voorgesteld artikel 24, derde lid, opdragen van de 

behandeling van geschillen tussen de Minister en de Directeur inzake de toepassing van 

aanwijzingsbevoegdheid van de Minister aan de bezwaaradviescommissie LAR 

ongelukkig gekozen. Op grond van artikel 7, eerste lid van de Landsverordening 

administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) is de bezwaaradviescommissie belast met 

het adviseren van bestuursorganen over op bezwaarschriften te nemen beslissingen. 

Hierbij staat de inhoud van de relatie tussen de overheid en de burger centraal en dient 

het overheidshandelen door de bezwaaradviescommissie te worden beoordeeld ten 

behoeve van haar advisering. De uiteindelijke beslissing op bezwaar wordt echter door de 

minister genomen. Hiermede is reeds de expertise van de bezwaaradviescommissie 

gegeven. Voorgesteld wordt in voornoemd artikel om de bezwaaradviescommissie de 

rechtsverhouding tussen twee overheidsfuntionarissen bindend vast te stellen. Dit terwijl 

de bezwaaradviescommissie in een ondergeschikte verhouding staat tot de regering en 

functioneel ressorteert onder de minister van Justitie en Onderwijs. De Raad is dan ook 

van mening dat de voorgestelde regeling reeds de schijn in zich heeft dat van een 

onafhankelijke geschilbeslechting geen sprake zal zijn. Daarnevens merkt de Raad op dat 

ondanks het bindende karakter van het oordeel van de bezwaaradviescommissie terzake 

een gang naar de rechter daardoor niet noodzakelijkerwijs wordt geblokkeerd. De Raad 

geeft in dringende overweging de noodzaak van een geschillenregeling te bezien en 

indien daaraan behoefte mocht bestaan het oordeel over de juiste toepassing van de 

aanwijzingsbevoegdheid van de minister op te dragen aan een onafhankelijk (wellicht 

rechterlijk) college. 

Ook vraagt de Raad zich af of het wenselijk is dat een bevoegdheid die aan de directeur is 

geattribueerd bij beschikking van de minister aan zichzelf kan worden toebedeeld. 

 

3. Memorie van Toelichting 

 

3.1 De Raad wijst erop dat in de toelichting een financiële paragraaf, zoals 

voorgeschreven in artikel 6 van de Comptabiliteitsverordening 1989, ontbreekt. Hierin 

dient alsnog te worden voorzien.  

 

3.2 Op pagina 12 wordt bij de motivering voor de keuze voor een rechtspersoon sui 

generis opgemerkt dat een zelfstandig bestuursorgaan geen beleidsvormende taken heeft. 

De Raad wil erop wijzen dat ingevolge voorgesteld artikel 2 de thans voorgestelde 

rechtspersoon sui generis evenmin beleidsvormende taken heeft. Uitdrukkelijk is bepaald 

dat de ATA het beleid van de minister dient uit te voeren. De politiek verantwoorde 

minister moet niet alleen inhoud kunnen geven aan zijn ministeriële verantwoordelijkheid 

(vide pagina 11), maar dient ook zelf het toerismebeleid te formuleren. De Raad herhaalt 

zijn eerder gestelde vraag wie, bij de instelling van de nieuwe ATA en de opheffing van 

de huidige organisatie, dit voor hem zal doen. 
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3.3 De Raad heeft een aantal onjuistheden geconstateerd in de matrix waarin de RSG 

wordt vergeleken met een NV
16

: 

a. vergelijking 8 is niet valide; 

b. vergelijking 9: de Comptabiliteitsverordening 1989 is evenmin van toepassing op een 

NV; 

c. vergelijking 10: het gestelde t.a.v. de RSG geldt eveneens voor een NV. 

De matrix heeft geen toegevoegde waarde en schept onnodige verwarring. 

 

3.4 De Raad wijst erop dat de inhoud van laatste alinea op pagina 23 niet strookt met 

hetgeen is gesteld in voorgesteld artikel 13, tweede lid. Het vereiste van benoeming bij 

landsbesluit wordt aldaar niet gesteld. 

 

3.5 Naar aanleiding van de toelichting op artikel 21, tweede lid
17

,  vraagt de Raad of 

het mogelijk is dat er kosten worden gemaakt zonder de goedkeuring van de minister. 

 

4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven 

 

5 Conclusie en eindadvies 

 

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

van het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan 

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

 

 

De  Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

_________________      ______________ 

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

 

 

 

                                                 
16

 MvT, p. 13 t/m 15 
17

 MvT, p. 28 


