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Uw kenmerk: LV-10/0040 uw brief: 18-11-2010  Ons kenmerk: RvA 233-10 

 
Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening houdende bijzon- 

dere bepalingen in verband met de instelling 

van een nieuwe Aruba Tourism Authority 

 

Oranjestad,  23 december 2010 

 

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

landsverordening houdende bijzondere bepalingen in verband met de instelling van een 

nieuwe Aruba Tourism Authority, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 

berichten. 

 

1. De Raad heeft op 17 december 2010 advies uitgebracht inzake de ontwerp-

landsverordening houdende instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

bezittende instantie met de naam Aruba Tourism Authority (Landsverordening instelling 

Aruba Tourism Authority)
1
 (hierna: het andere ontwerp). 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. De voorgestelde verzelfstandigingsvorm van de 

Aruba Tourism Authority (ATA) zijnde een rechtspersoon sui generis stond daaraan in de 

weg, alsmede de samenhang van het onderhavige ontwerp met het andere ontwerp. Voor 

het overige zij verwezen naar voornoemd advies van de Raad. 

 

2.  Het onderhavige ontwerp heeft ten doel om ten aanzien van de instelling van de 

Aruba Tourism Authority bijzondere voorschriften te geven. De Raad acht de 

voorgestelde bepalingen inzake de eerste benoeming van de Directeur en de raad van 

toezicht, de overgang van het personeel, het voorzien in de eerste middelen van de 

Rechtspersoon en de overgang van de roerende zaken niet dermate bijzonder van karakter 

dat dit regeling bij separate landsverordening noodzakelijk maakt. De desbetreffende 

bepalingen hadden in het andere ontwerp kunnen worden opgenomen. De gevolgde 

werkwijze heeft derhalve naar de mening van de Raad tot gevolg gehad dat de voortgang 

van het wetgevingsproces onnodig is vertraagd. 

 

3. De Raad acht het gestelde in voorgesteld artikel 2, eerste lid, onvolledig. Het 

andere ontwerp geeft namelijk een regeling van de benoeming van de Directeur van de 

Rechtspersoon. De voorgestelde redactie van het eerste lid is hiermee strijdig en zal er toe 

leiden dat met betrekking tot de benoeming van de Directeur twee afzonderlijke  
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procedures naast elkaar bestaan. Teneinde deze ongewenste situatie te vermijden 

adviseert de Raad om in het eerste lid van voorgesteld artikel 2 tussen het woord ‘de’ en 

het woord ‘Directeur’ in te voegen het woord: eerste. 

In het tweede lid, van voorgesteld artikel 2 is het recht tot het doen van een voordracht 

voor de eerste leden van de raad van toezicht toegekend aan de AHATA. In het andere 

ontwerp is het recht tot het doen van een voordracht door de AHATA niet opgenomen in 

het geval dient te worden voorzien in de benoeming van een lid van de raad van toezicht 

na de verzelfstandiging van ATA. De Raad vraagt zich af waarom slechts bij de 

benoeming van de eerste leden van de raad van toezicht er een voordrachtsrecht voor de 

AHATA bestaat. Dit klemt temeer nu de, overigens zeer summiere, toelichting op dit 

artikel daarover zwijgt. Voorts vraagt de Raad zich af waarom niet tevens de Directeur 

bij landsbesluit wordt benoemd. 

 

4. Naar aanleiding van voorgesteld artikel 3, vraagt de Raad zich af of er bij de ATA 

personeel op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam is en hoe, indien dit het geval is, 

de arbeidsovereenkomsten die deze personen thans met het Land hebben zullen worden 

voortgezet of beëindigd. Voorts constateert de Raad dat de voorgestelde regeling inzake 

de overgang van het personeel afwijkt van de regelingen die golden bij de 

verzelfstandigingen van nagenoeg alle overheidsdiensten in het verleden. Zo bevat het 

derde lid, van artikel 3 een ontslagregeling voor ambtenaren die niet geplaatst worden in 

een functie bij de Rechtspersoon. Tevens is de Raad bijvoorbeeld niet gebleken van de 

aanwezigheid van een verzelfstandigingsovereenkomst. De Raad vraagt zich af welke 

bijzondere omstandigheden in het geval van de verzelfstandiging van de ATA nopen tot 

een andere regeling van de overgang van het personeel. De Raad acht een nadere 

motivering gewenst.  

 

5. In de memorie van toelichting wordt gewag gemaakt van het feit dat de overgang 

van het personeel is uitgewerkt in een Sociaal plan dat in overleg met de vakbonden is 

opgesteld. Dit plan zou als bijlage I bij het ontwerp zijn gevoegd. De Raad heeft echter 

geen bijlage bij het ontwerp aangetroffen. De minister van Toerisme, Transport en Arbeid 

heeft op 3 december 2010 het Sociaal Plan Verzelfstandiging ATA separaat aan de Raad 

toegezonden. Dit is echter niet geschied met het verzoek het betreffende plan te 

beschouwen als genoemde bijlage I. Dit doet bij de Raad de vraag rijzen of met 

betrekking tot het toegezonden Sociaal Plan overeenstemming is bereikt met de 

betrokken vakbonden. Met het oog op een deugdelijke overgang van het personeel acht 

de Raad het van eminent belang dat hiertoe voldoende draagvlak wordt gecreëerd.  

 

6. De Raad acht de toelichting op voorgesteld artikel 5, volstrekt ontoereikend. Met 

name is onduidelijk waarom het niet tijdig gereedkomen van de wijziging van de 

Landsverordening logeerbelasting dient te leiden tot een vermeerdering van de 

voorgestelde eenmalige kapitaalstorting met een bedrag ten belope van zes maanden 

inkomsten uit het Aruba Tourism and Marketing Fund. Immers, in het onderhavige 

ontwerp is de wijziging van de Landsverordening logeerbelasting opgenomen. De Raad 

acht derhalve een verduidelijking op zijn plaats. 

 

7. In voorgesteld artikel 7 zijn de wijzigingen opgenomen van de Landsverordening 

logeerbelasting (AB 1989 no. GT 40). De Raad constateert dat wijzigingen onjuist 

worden ingevoerd en dat het gestelde in de memorie van toelichting niet overeenkomt 

met het de tekst van het ontwerp. Zo zijn de in onderdeel E, ten tweede en ten derde, 

voorgestelde wijzigingen reeds ingevoerd bij artikel I, onderdelen C en D van de  
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Landsverordening van 29 april 2010 tot wijziging van de Landsverordening 

logeerbelasting (AB 2010 no. 15). 

Op pagina 11 van de memorie van toelichting wordt gewag gemaakt van het feit dat het 

tweede en derde lid, van artikel 1, van de Landsverordening logeerbelasting vervalt. In 

onderdeel A van voorgesteld artikel 7, komen voornoemde leden echter niet te vervallen. 

Voorts wordt op pagina 11 van de memorie van toelichting gesteld dat het nieuw 

voorgestelde artikel 7 van de Landsverordening logeerbelasting een tweede lid zou 

bevatten. In het ontwerp is echter in het betreffende artikel geen tweede lid opgenomen. 

Uit het bovenstaande leidt de Raad af dat het ontwerp onzorgvuldig tot stand is gekomen 

en adviseert het deel van het ontwerp en de memorie van toelichting dat betrekking heeft 

op de wijziging van de Landsverordening logeerbelasting opnieuw te redigeren. 

 

8. Ten aanzien van voorgesteld artikel 7, onderdeel C, is de Raad van oordeel dat de 

heffing ten behoeve van de Aruba Tourism Authority alsmede de voeding daarvan reeds 

is geregeld in de landsverordening van 1 september 2010 tot oprichting van een tweetal 

begrotingsfondsen ten behoeve van de verbetering van het toeristisch product Aruba (AB 

2010 no. 55). De voorgestelde wijziging van artikel 2 van de Landsverordening 

Logeerbelasting zou derhalve kunnen worden beperkt tot de enkele regeling van het feit 

dat de toeristenheffing wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. 

 

9. Naar aanleiding van onderdeel E, van voorgesteld artikel 7, acht de Raad met het 

oog op de waarborging van het budgetrecht van de Staten een nadere toelichting 

noodzakelijk aangaande de opneming van een wijzigingsbevoegdheid bij ministeriële 

regeling van het in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening logeerbelasting 

genoemde tarief.  

 

10. In artikel 7, onderdeel F, wordt in de Landsverordening logeerbelasting 

ondermeer artikel 6, tweede lid, geïntroduceerd. De Raad acht het wenselijk en meer 

innerlijk consistent indien duidelijker tot uitdrukking zou komen dat de verschuldigdheid 

van de toeristenheffing is gekoppeld aan het daadwerkelijk betaalde. De Raad adviseert 

om in het voorgestelde tweede lid, van artikel 6 de zinsnede ‘Indien aan de logeergast 

meer heffing in rekening is gebracht’ te vervangen door: Indien door de logeergast meer 

toeristenheffing is betaald. 

 

11. Met betrekking tot de in artikel 7, onderdeel C, opgenomen artikelen 7, 8 en 13 

van de Landsverordening logeerbelasting vraagt de Raad zich af waarom het onderhavige 

ontwerp niet onder de werking van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 

no. 10) (ALB) wordt gebracht. Hierdoor zouden genoemde artikelen overbodig zijn 

waardoor doublures met de ALB kunnen worden vermeden. Tevens kan een deugdelijke 

rechtsbescherming worden gerealiseerd voor degenen die toeristenheffing zijn 

verschuldigd. Wellicht ten overvloede wijst de Raad er op dat de vigerende 

Landsverordening logeerbelasting, voordat in voorgesteld artikel 7, onderdeel H, de 

citeertitel wordt gewijzigd, wel onder de werking van de ALB valt.   
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 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van het ontwerp 

aangegeven. 

 

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, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De  Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

_________________      ____________ 

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


