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ontwerp-landsverordening tot oprichting
van een tweetal begrotingsfondsen ten
behoeve van de toeristische promotie van
Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van
de verbetering van het toeristische product
Aruba

AANBIEDING

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring
aan een ontwerp-landsverordening tot oprichting van een tweetal

begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische promotie van
Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de verbetering van het

toeristische product Aruba.

Oranjestad,

1

6 JUNI 2010

De minister van Toerisme, Transport en Arbeid,

4111/'
vann.

De mini ter va

unicatie, Utiliteiten en

Energi

De minister van Justitie en Onderwijs,
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Landsverordening Tot oprichting van
een tweetal begrotingsfondsen ten
behoeve van de toeristische promotie
van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de verbetering van het
toeristische product Aruba

ONTWERP
/1AA .

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat de regering het wenselijk acht om, ter handhaving

van de concurrentiepositie van Aruba in het buitenland,
een tweetal afgescheiden vermogens te creeren met het
oog op de toeristische promotie van Aruba onderschei-

denlijk op het verbeteren van het toeristische product
Aruba;
-

dat het wenselijk is deze vermogens onder te brengen
in een tweetal begrotingsfondsen als bedoeld in hoofd-

stuk VII van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB
1989 no. 72)

dat door het instellen van die fondsen op een efficien-

tere en transparante wijze gebruik kan worden gemaakt

van de voor de beschikbare middelen;
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Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen

overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel

1.

1

Er wordt een begrotingsfonds ingesteld onder de

naam Aruba Tourism Marketing Fund, afgekort ATMF.
2. De inkomsten van het Aruba Tourism

Marketing

Fund bestaan uit de opbrengst van de logeerbelasting, met

inachtneming van het bepaalde in artikel 3, tweede lid.
3. De

middelen van het Aruba Tourism Marketing

Fund worden aangewend voor de promotie van Aruba als

toeristische attractie.
4.

Na opheffing van het Aruba Tourism Marketing

Fund wordt het batig saldo gestort in 's Landskas.
Artikel

1.

2

Het Aruba Tourism Marketing Fund wordt be-

heerd door de minister belast met toerisme en de minister
belast met financien.
2. De ministers, genoemd in het eerste lid, kunnen

de leden van een speciaal daartoe ingestelde raad machti-

gen om het Aruba Tourism Marketing Fund to beheren.
3. Bij regeling van de ministers genoemd in het eer-

ste lid, worden nadere regels gesteld met betrekking tot de

samenstelling, taken en bevoegdheden van de in het

tweede lid bedoelde raad.
Artikel

1.

3

Er wordt een begrotingsfonds ingesteld onder de

naam Tourism Product Enhancement Fund, afgekort
TPEF.
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2. De inkomsten van het Tourism Product

Enhan-

cement Fund bestaan onder andere uit 2% van de logeer-

belasting die door de timeshare eigenaren wordt afgedragen.

middelen van het Tourism Product Enhance-

3. De

ment Fund worden aangewend voor de verbetering van
het toeristische product Aruba.
4. Na opheffing van het Tourism Product

Enhance-

ment Fund wordt het batig saldo gestort in 's Landskas.
Artikel 4

1.

Het Tourism Product Enhancement Fund wordt

beheerd door de minister belast met toerisme en de minister belast met financien.
2. De ministers, genoemd in het eerste lid,

kunnen

een speciaal daartoe ingestelde raad machtigen om het

Tourism Product Enhancement Fund to beheren.

regeling van de ministers genoemd in het eer-

3. Bij

ste lid, worden nadere regels gesteld met betrekking tot de

samenstelling, taken en bevoegdheden van de in het
tweede lid bedoelde raad.
Artikel

1.

5

De Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989

no. 72) en de daaruit voortvloeiende regelingen zijn van

overeenkomstige toepassing op de administratie en besteding van de middelen van het Aruba Tourism Marketing

Fund en het Tourism Product Enhancement Fund.
2. Met het oog op een doelmatig controle en beheer

van de in het eerste lid genoemde begrotingsfondsen,

kunnen bij regeling van de minister belast met toerisme
en de minister belast met financien, nadere regels worden

gesteld met betrekking tot de administratie en besteding
van de middelen van deze begrotingsfondsen.
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Artikel 6

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van

1

juli 2010.
Gegeven to Oranjestad,

De minister van Toerisme, Transport en Arbeid,

De minister van Financien, Communicatie, Utiliteiten en

Energie,

De minister van Justitie en Onderwijs,
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Landsverordening tot oprichting van een
tweetal begrotingsfondsen ten behoeve van
de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de verbetering van het toeristische product Aruba

MEMORIE VAN TOELICHTING

/14,0

,

3
Algemene toelichting

§

1.

Inleiding

Zoals het bekend mag zijn is het tarief van logeerbelasting recente-

lijk verhoogd bij de landsverordening van 29 april jl., (vide AB 2010 no.
15). Het betreft een tweetrapswijziging waarbij het logeerbelastingtarief

allereerst met ingang van

1

mei jl. is verhoogd van 6% naar 7,5%, terwijl

het, op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, wederom zal worden verhoogd naar 9,5%. Zoals in de memorie van toelichting van de voorbedoelde landsverordening reeds is uiteengezet, is het voornemen van de

regering om twee

- op korte termijn nog in te stellen - begrotingsfondsen,

nl. het Aruba Tourism Marketing Fund, ofwel ATMF (ter dekking van de

kosten voor de promotie van Aruba als toeristische attractie in het buitenland), alsmede het Tourism Product Enhancement Fund, ofwel het TPEF
(ter dekking van de kosten voor het verbeteren van het toeristische product Aruba) financieel te voeden met de opbrengsten uit de logeerbelas-

ting. Door middel van de voorbedoelde verhogingen van het tarief van de

logeerbelasting verwacht de regering een niet onaanzienlijke toename van
de totale opbrengsten uit logeerbelasting (die in 2009 ruim 33 miljoen flo-

rin bedroeg aldus de SIAD), waardoor de voeding van de voorgenoemde

fondsen op een verantwoorde wijze kan geschieden.
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2.

Beleid minister van Toerisme, Transport en Arbeid

Met de instelling van de voorgenoemde begrotingsfondsen beoogt
de regering het beleid van de minister van Toerisme, Transport en Arbeid

te kunnen uitvoeren om een duurzaam toeristisch product te bevorderen

waarbij de beleving van de bezoeker centraal staat. Deze visie zal bijdragen aan een langdurig stimuleren van de economische groei van Aruba.

Aan de hand van de jaarlijkse bijdrage van de toeristische sector aan de

economische groei heeft de regering een tweeledige doelstelling geformuleerd, namelijk aan de ene kant het blijven investeren in fysieke en sociale

infrastructuur, natuurlijke resources en "human capital" en aan de andere
kant het waarborgen van het welzijn van de bevolking. Ofwel zoals men
in het Papiamento zegt "Un Aruba Dushi pa Biba to un Aruba Dushi pa

Bishita". Het succes van de toeristische industrie moet het welzijn van de

bevolking blijven bevorderen en verhogen, evenals het aanbieden van een

kwalitatief hoog product en dienstverlening, welke op haar beurt de belevenis van de bezoeker verhoogt.

§ 3. Bijdrage van het toerisme aan de Arubaanse economie

De regering is van mening dat de toeristische industrie de belang-

rijkste economische pilaar van ons land zal blijven. De economische bijdrage van de toeristische industrie voor Aruba was circa Afl. 2.528.9 mil-

joen en 51.9% van de GDP in 2008 (bron: CBA). Het toerisme moet blijvend worden gestimuleerd als primaire economische activiteit. De regering streeft dan ook emaar om de door de toeristische industrie gegene-

reerde inkomsten
activiteit

-

-

als resultaat van toerisme als primaire economische

voor zowel de overheid als de private sector te blijven verho-

gen. De aandacht zal dan voornamelijk worden gericht op de groep poten-

tiele bezoekers die een relatief hoog besteedbaar inkomen hebben (de zo-

genaamde 'best prospects') alsmede bezoekers die Aruba als vakantiebestemming kiezen en/of Aruba bezoeken voor de doelmarkt "meetings, in-
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centives en conventions". Om genoemde bezoekers aan to trekken is het
van essentieel belang dat het "product" Aruba continu wordt verbeterd.

Het bevorderen van een toeristisch product van hoge kwaliteit

waardoor er toeristen met een hoge koopkracht kunnen worden aangetrokken is belangrijk in de zin dat er daardoor meer deviezen voor onze
economie kunnen worden verkregen (hetgeen van belang is voor de hard-

heid van onze florin). Dit zal leiden tot een positief "domino effect": hoe

meer inkomsten voor de hotelsector, hoe meer activiteiten voor het bedrijfsleven en hoe meer werkgelegenheid. Dit zal op zijn beurt wederom

aanleiding geven tot meer prive investeringen en een grotere economische
groei. Aruba zal dan ook minder kwetsbaar zijn voor externe gebeurtenissen, omdat deze doelgroep minder afhankelijk is van internationale eco-

nomische ontwikkelingen.

§

4.

Voordelen van een begrotingsfonds voor het toeristische beleid

In de voorgenoemde ontwerp-landsverordening tot wijziging van de

Landsverordening logeerbelasting werd reeds ingegaan op de voordelen
van het bestaan van dergelijke begrotingsfondsen ten aanzien van het toe-

ristische beleid. Kortheidshalve kan hierbij worden vermeld dat door het

bestaan van deze begrotingsfondsen de financiele middelen voor het bekostigen van het toeristische beleid continu bewerkstelligd worden en dat
er op een efficientere en transparantere wijze gebruik kan worden ge-

maakt van de beschikbare gelden voor het realiseren van projecten. Ten
gevolge daarvan zal er een grotere flexibiliteit ontstaan in het proces ter
verkrij ging van middelen waardoor men zich beter kan aanpassen aan de

dynamiek van de ontwikkelingen op gebied van het toerisme.
Door de vooromschreven ruimere flexibiliteit zal ook het beleid op
het gebied van toerisme beter worden toegediend. Dit beleid wordt in

nauw overleg met de Aruba Tourism Authority (hierna ATA), en in samenspraak met "stakeholders" van de toeristische sector, vastgesteld. De
regering zal het tourism board van het ATMF belasten met de supervisie
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op de uitvoering van het strategisch beleid op het gebied van de marke-

ting van Aruba. De tourism board van het TPEF zal worden belast met de

supervisie op de uitvoering van het beleid met betrekking tot het product
Aruba.

5C

5.

Comptabele en financiele paragraaf

Conform artikel 39 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB
1989 no. 72) geschiedt de instelling van een begrotingsfonds door middel

van een landsverordening. Het onderhavige ontwerp strekt dan ook daartoe.
Met betrekking tot de financiele consequenties van dit ontwerp kan

worden veimeld dat dit Fonds in de overheidssfeer blijft en aan de instelling en beheer daarvan zijn voor het Land geen kosten verbonden. In de

toelichtingen op de nog in to dienen begrotingen van het ATMF en het
TPEF zullen de financiele consequenties voor de overige begrotingen van

het Land worden aangegeven.

Op de inhoud van de artikelen van het ontwerp zal in de artikelsge-

wijze toelichting nog nader worden ingegaan.

Artikelsgewijze toelichting
Ad artikel

1

In dit artikel zijn de voorschriften opgenomen waarbij voldaan

wordt aan de vereisten van artikel 39, eerste lid, van de Comptabiliteits-

verordening 1989. Zo wordt in het eerste lid het ATMF als begrotingsfonds formeel ingesteld. In het vierde lid wordt een bestemming gegeven
aan het batig saldo. De regering is van oordeel dat de beste bestemming

zou zijn het alloceren van die middelen aan de begroting van het Land. In
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het bijzonder zullen die middelen dan worden aangewend ten behoeve
van de werkzaamheden van de ATA.
Het tweede lid betreft de financiele voeding van het ATMF. De re-

gering streeft ernaar om het ATMF te voeden met de extra middelen die

verkregen zullen worden uit de onlangs voorgestelde verhoging van het

tarief van de logeerbelasting. Vermeld dient te worden dat een gedeelte
van de opbrengsten ook bestemd zullen zijn voor de voeding van het
TPEF.
In het derde lid wordt aangegeven voor welke doelstelling de mid-

delen uit het ATMF aangewend zullen worden.

Ad artikel 2

In het eerste lid van dit artikel wordt voldaan aan het vereiste zoals

opgenomen in het tweede lid van artikel 39 van de Comptabiliteitsveror-

dening 1989. Dit vereiste betreft het feit dat een begrotingsfonds onder
het toezicht dient te staan van de betrokken minister (i.c. de met toerisme

belaste minister) en de minister van Financien.
Zoals hiervoor reeds naar voren werd gebracht, is het voomemen
van de regering om zowel het ATMF als het TPEF, vanwege redenen van

doelmatigheid, te laten beheren door (voor elke fonds afzonderlijk) speciaal daartoe ingestelde raden. Daar een begrotingsfonds door de betrokken

minister en de minister van Financien beheerd dient te worden, is het
noodzakelijk om in het tweede lid een machtigingsvoorschrift op te nemen, waardoor de tourism board gemachtigd kan worden om het begro-

tingsfonds te beheren.
Het derde lid regelt de bevoegdheid van de met toerisme belaste

minister alsmede de minister van Financien om de tourism board bij ministeriele regeling in- en samen te stellen. De taken en bevoegdheden van
de board dienen daarbij ook duidelijk te worden omschreven.
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Ad artikel

3

Het eerste lid van dit artikel betreft de formele instelling van het

TPEF conform de vereisten van artikel 39, eerste lid, van de Comptabili-

teitsverordening 1989. Ook in dit geval is de regering van oordeel dat de
beste bestemming van een eventueel batig saldo zou zijn het alloceren
van die middelen aan de begroting van het Land. Die middelen zullen dan
eveneens worden aangewend ten behoeve van de werkzaamheden van de
ATA.
De financiele voeding van het TPEF wordt geregeld in het tweede
lid. De regering is voornemen om ook het TPEF te voeden met de

opbrengsten uit de logeerbelasting. Het gaat daarbij om 2% van de totale
opbrengst die door de timeshare eigenaren wordt afgedragen. Het verdient

aanbeveling te vermelden dat de regering bewust de woorden "onder andere" in de formulering van deze bepaling heeft willen gebruiken. De re-

gering wil daardoor de mogelijkheid open laten om later andere bronnen
van middelen te kunnen verkrij gen ten einde dit fonds te kunnen voeden.
In het derde lid wordt aangegeven voor welke doelstelling de mid-

delen uit het TPEF aangewend zullen worden.

Ad artikel 4

Hetgeen hiervoor in de toelichting op artikel 2 met betrekking tot
het ATMF is gesteld, geldt mutatis mutandis ook voor het TPEF.

Ad artikel

5

De bepalingen van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989
no. 72) en de daaruit voortvloeiende regelingen zoals de Regeling centra-
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le begrotings- en financiele administratie (AB 1990 no. 58) en de Rege-

ling overige financiele administraties (AB 1991 no. 115) zullen van toe-

passing zijn op het beheer van het ATMF en het TPEF. Evenzo de finan-

ciele beleidsregels van de tweede ondergetekende. Tot die beleidsregels

behoren de Algemene Voorwaarden voor de levering van goederen en
diensten aan het Land, de checklisten voor het aanvragen van bestelbon
en de controle op de levering van goederen en diensten.

Ad artikel 6

De regering beoogt de onderhavige ontwerp-landsverordening met

ingang van

1

juli 2010 in werking to laten treden. De ontwerp-

landsverordeningen tot vaststelling van de begroting van zowel het
ATMF als het TPEF zullen ook per die datum afgerond zijn, evenals de

nodige aanpassingen in de begroting van het Land voor het dienstjaar
2010.

De minister van Toerisme, Transport en Arbeid,

De

inister va

mancien,

ommunicatie, Utiliteiten en

Energie,

De minister van Justitie en Onderwij s
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RAAD VAN ADVIES
L.G. Smith Boulevard 8, Oranjestad, Aruba
Fax (297) 583-4012 E-mail: rva@setarnet.aw
Telefoon (297) 583-3972
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AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
T.A.V. DE MINISTER VAN JUSTITIE EN
ONDERWIJS
BESTUURSKANTOOR
ALHIER.

uw brief:

26-5-2010

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

Ons kenmerk:

Oranjestad,

RvA

1 1

5 -10

9 juni 2010

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening 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.
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.
1.

De reden tot oprichting van de betreffende fondsen is mede gelegen in het feit dat
hierdoor op een efficientere en transparantere wijze gebruik kan worden gemaakt van de
beschikbare gelden I. 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.
2.

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 ministeriele 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 voile omvang kunnen toetsen. Gezien het voorgaande
beveelt de Raad aan de instelling en inrichting van de beheersraad en de verhouding tot
3.

MvT, p.

3
1
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de verantwoordelijke ministers te regelen bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen.
4.
De Raad vraagt zich of 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.
Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van
toelichting aangegeven.
5.

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 Vootine±,._:

mr. H.A. van der Wal

v

2
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DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
VERZOEKT HET OORDEEL VAN RAAD VAN
ADVIES

dd.
2 6 MAY 2010
ARUBA
le

Gni

257 MEI

IVFRNEUR

Aan de Gouverneur van Aruba,
Plaza Eman 3,

2010

ALHIER.

Vid/beig

Volgno:
Doorgezonden.
Dossier:

the )(erne&

Or:shame&

tiw brief:

S tARI W - 30/0-010
Oranjestad,

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 toeristische product Aruba
Daartoe gemachtigd door de ministerraad verzoek ik u het hierbij gevoegde ontwerp voor een landsverordening aan de Raad van Advies te zenden.
Ik moge u voorstellen de Raad te verzoeken het onderhavige ontwerp met
voorrang te behandelen.

Tevens verzoek ik u ennee in te stemmen dat de Raad zijn advies rechtstreeks aan mij doet toekomen.

De minister van Justitie en Onderwijs,

IN
tPAD

ing:

Volg nr.:

V..V

VA

27

As.

ES

2:"

jiy- - to
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Aan de Gouverneur van Aruba,
Plaza Eman 3,

ALHIER.

Ilan Met
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S

I

-
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I

Oranjestad,
'

g

.

ontwerp-landsverordening tot oprichting van
een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve
van de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de verbetering van het toeristische product Aruba
Ik heb de eer u hierbij, mede namens mijn ambtgenoten van Toerisme,

Transport en Arbeid onderscheidenlijk Financien, Communicatie, Utiliteiten en
Energie, aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d.

9

juni 2010,

nr.

115-10, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de doel-

stelling en inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in

overweging het aan de Staten aan te bieden, doch nadat met zijn op- en aanmerkingen rekening is gehouden. Voor de bespreking van het advies moge ik verwijzen naar het reeds genoemde nader rapport.
De Raad heeft zijn advies in vijf punten verdeeld. Op deze punten en de

daarmee samenhangende opmerkingen zal worden ingegaan in de volgorde zoals
die door de Raad in zijn advies is aangehouden.

1.

De Raad geeft allereerst te kennen dat hij met instemming kennis heeft

genomen van de instelling van het Aruba Tourism Marketing Fund en het Tourism Product Enhancement Fund. Aldus de Raad heeft hij immers in eerdere ad-

viseringen reeds gewezen op de wenselijkheid van het instellen van een begrotingsfonds ten behoeve van de bevordering van het toerisme.
Ten aanzien van dit positieve commentaar van de Raad zij door de onder-

getekende opgemerkt dat hij verheugd ervan kennis heeft genomen.
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2.

De Raad onderschrijft verder de doelstelling van de betreffende fondsen

dat er op een efficientere en transparante wijze gebruik kan worden gemaakt van
de voor die fondsen beschikbare gelden. Zij is van oordeel dat deze doelstelling,

vanwege het zelfstandig karakter ervan, zijn weerslag zou moeten vinden in de
considerans van het ontwerp.
Met betrekking tot deze aanmerking zij op gewezen dat de ondergetekende zich erin kan vinden en het ontwerp dienovereenkomstig heeft aangepast.

3.

Vervolgens bevreemdt het de Raad dat in het voorgestelde artikel 2, derde

lid, en het voorgestelde artikel 4, derde lid, is geopteerd voor de instelling bij mi-

nisteriele regeling van een raad die beide fondsen gaat beheren. De Raad acht het

noodzakelijk dat de instelling van die raad op een transparante wijze zou moeten
geschieden, indien men in acht neemt dat het ontwerp beoogt te waarborgen dat
de besteding van gelden die in de fondsen zijn gealloceerd op een transparante

wijze plaatsvindt. Zij stelt in dat kader ook voor om een dergelijke instelling bij

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voor te schrijven.
Te dier zake zij opgemerkt dat de ondergetekende zich niet het geheel kan

vinden met die opvatting van de Raad. Immers, de instelling van de meerbedoelde raad bij ministeriele regeling verschaft naar het oordeel van de ondergeteken-

de reeds voldoende transparantie zoals door de Raad bedoeld. De taken en be-

voegdheden zullen ook openbaar worden gemaakt door middel van publicatie
van de instellingsregeling in het Afkondigingsblad van Aruba.

4.

Verder acht de Raad dat er een verduidelijking op zijn plaats is omtrent de

voeding van het Tourism Product Enhancement Fund. De Raad vraagt zich of of
het in artikel 3, tweede lid, genoemde percentage van 2% betrekking heeft op de
te genereren opbrengsten voortvloeiende uit de op

1

juli 2010 te realiseren ver-

hoging van de logeerbelasting.
Ten aanzien van dat commentaar zij voor de duidelijkheid vermeld dat het

voedingspercentage van 2% betrekking heeft op dat gedeelte uit de opbrengsten
van logeerbelasting dat overeenkomt met het 2% dat van de timeshare eigenaren

afkomstig is. Het heeft inderdaad betrekking op de
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hoging van de logeerbelasting.
5.

Tot slot stelt de Raad ook enkele aanbevelingen van redactionele aard

voor met betrekking tot de memorie van toelichting.
Dienaangaande zij vermeld dat de ondergetekende zich kan vinden in de
deze voorstellen en de memorie van toelichting ook dienovereenkomstig heeft

aangepast.

Ik veroorloof mij derhalve u het gewijzigde ontwerp en de daarbij beho-

rende, eveneens gewijzigde memorie van toelichting daarop wederom te doen

toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring
aan te bieden.

De minister van Justitie en Onderwijs,
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