
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting 
van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2016 
 
De Raad van Advies heeft op 18 januari 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund 
(TPEF) voor het dienstjaar 2016.  
 
De wet waarmee een begroting wordt vastgesteld dient om de Saten de gelegenheid te geven de 
inkomsten en uitgaven van de regering te beoordelen en om de ministers toestemming te geven 
voor het doen van de in de begroting opgenomen uitgaven. Op basis van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 moet deze toestemming vooraf, dus voordat het jaar waarop de 
begroting betrekking heeft begint, gegeven worden. Dit budgetrecht is een belangrijk instrument 
van de Staten om haar taak, het controleren van de regering, uit te kunnen oefenen. 
 
Het doel van deze ontwerp-landsverordening is om de begroting van het TPEF vast te stellen  
en de minister toestemming te geven voor het doen van uitgaven over het dienstjaar 2016. Dit 
ontwerp werd echter zo laat ingediend dat de begroting, en de op basis daarvan verleende 
toestemming, niet meer op tijd vastgesteld kon worden.  
 
Het geld van het Tourism Product Enhancement Fund is bedoeld om Aruba te promoten en om 
het product Aruba te verbeteren. In de begroting zijn echter kosten opgenomen voor, onder 
andere, het onderhoud van voetgangersverlichting in Palm Beach, het onderhoud van 
veiligheidsboeien en het onderhoud van het Linear Park. De Raad is van mening dat het TPEF 
hier niet voor bedoeld is. Onderhoudskosten zijn niet gericht op verbetering, maar op het 
behoud van het verbeterde product. De Raad is van mening dat deze kosten daarom voor 
rekening van de Elmar, de DOW en Serlimar moeten komen. 
 
Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven, luidende: 
‘De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen 
en adviseert de regering het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met het advies van de 
Raad rekening is gehouden.’ 
 
Voor de betekenis van de dicta van de Raad klik hier. 
 
 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 

Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder a:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 

 


