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Intitulé   : LANDSVERORDENING van 17 februari 2011 houdende instel-

ling van een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

bezittende instantie met de naam Aruba Tourism Authority 

 

Citeertitel: Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority 

 

Vindplaats : AB 2011 no. 14 

 

Wijzigingen: Geen 
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§1. Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

 

 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen 

wordt verstaan onder: 

de Rechtspersoon : de instelling, bedoeld in artikel 2; 

de Raad : de toezichthouder, bedoeld in artikel 13, eerste 

lid; 

de Minister : de minister, belast met toeristische aangelegenhe-

den; 

het Land : de rechtspersoon Aruba; 

de Directeur : de leidinggevende van de Rechtspersoon, bedoeld in 

artikel 4, eerste lid. 

 

§ 2. De instelling belast met het beleid 

ter bevordering van toerisme 

 

Artikel 2 

 

  1. Er is een instelling die ten doel heeft de bevordering van 

toerisme naar Aruba conform het door de Minister goedgekeurde be-

leid, zoals bedoeld in artikel 17, vijfde lid, en die aan het 

rechtsverkeer deelneemt onder de naam Aruba Tourism Authority, af-

gekort A.T.A. 

  2. De Aruba Tourism Authority bezit rechtspersoonlijkheid en 

is gevestigd in Aruba. 

  3. De Aruba Tourism Authority is belast met alle marktetingac-

tiviteiten die verband houden met de doelstelling, genoemd in het 

eerste lid, en die uit dien hoofde gerekend kunnen worden tot diens 

taken te behoren, waaronder begrepen marketingactiviteiten die: 

a. Aruba op de kaart zetten als een aantrekkelijke bestemming voor va-

kanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen; 

b. het totaal aan bestedingen per bezoeker in Aruba doen toenemen; 

c. het merkimago van Aruba versterken; 

d. Aruba als toeristisch product en als verblijfsbestemming in hotels 

en appartementen promoveert. 

  

Artikel 3 

 

  De Rechtspersoon heeft een directeur en een raad van toezicht. 

 

§3. De Directeur 

 

Artikel 4 

 

  1. De Directeur is belast met de algemene leiding van de Rechts-
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persoon en de opzet en inrichting van diens organisatie, en is uit 

dien hoofde belast met de regeling en afdoening van alle zaken de 

Rechtspersoon betreffende, voor zover die niet bij of krachtens lands-

verordening aan anderen is voorbehouden. 

  2. De Directeur dient zich, voor wat betreft de leiding, bedoeld 

in het eerste lid, te gedragen naar de inhoud van deze landsverorde-

ning, en de aanwijzingen van de Minister, als bedoeld in artikel 20. 

  3. De Directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar 

het belang van de Rechtspersoon. Hij weegt daartoe de in aanmerking 

komende belangen van de bij de Rechtspersoon betrokkenen af.  

 

Artikel 5 

 

  1. De Directeur wordt door de Raad benoemd, geschorst en ontsla-

gen. 

  2. De Directeur wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst 

die van de zijde van de Rechtspersoon ondertekend wordt door de voor-

zitter van de Raad. 

  3. Alvorens de Directeur door de Raad kan worden geschorst, dient 

hij door hem te worden gehoord. Is het schorsingsbesluit genomen door 

de Raad, dan kan de Directeur binnen één maand nadat de schorsing hem 

bij aangetekende brief is meegedeeld, bezwaar aantekenen bij de Minis-

ter, die binnen één maand op het bezwaarschrift beslist. Tijdens de 

schorsing zijn de bevoegdheden van de Directeur opgeschort en is de 

toegang tot de kantoren, terreinen en inrichtingen van de Rechtsper-

soon hem verboden. 

  4. Elke schorsing kan ten hoogste eenmaal worden verlengd, doch 

in totaal kan een Directeur niet langer dan vier maanden worden ge-

schorst. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de 

opheffing van de schorsing of tot ontslag besloten, dan eindigt de 

schorsing.  

 

Artikel 6 

 

  De Raad stelt in overleg met de Minister en met inachtneming van 

deze landsverordening een directiereglement vast, alsook iedere wijzi-

ging daarvan, in welk reglement onder meer de taken van de Directeur 

in het algemeen, wordt vastgesteld.  

 

Artikel 7 

 

  Bij landsbesluit worden de bezoldigingsregeling en formatieplaat-

sen van de Rechtspersoon en iedere wijziging ervan vastgesteld. De 

voordracht voor het vast te stellen landsbesluit wordt niet gedaan, 

dan nadat het ontwerp gedurende ten minste 10 werkdagen aan de Staten 

van Aruba is overgelegd. 

 

Artikel 8 

 

  1. De Directeur zal: 

a. niet in concurrentie met de Rechtspersoon treden, vanaf de periode 

dat hij in dienst is van de Rechtspersoon tot een jaar na beëindi-

ging van zijn dienstverband: 

b. geen (substantiële) schenkingen van de Rechtspersoon voor zichzelf, 

voor zijn echtgenoot, partner of een andere levensgezel, pleegkind 

of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aanne-

men; 

c. ten laste van de Rechtspersoon derden geen ongerechtvaardigde voor-
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delen verschaffen; 

d. geen zakelijke kansen die aan de Rechtspersoon toekomen voor zich-

zelf of voor zijn echtgenoot, partner of een andere levensgezel, 

pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten. 

  2. De Directeur meldt een mogelijk tegenstrijdige belang dat van 

materiële betekenis is voor de Rechtspersoon dan wel voor hem, ter-

stond aan de voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle rele-

vante informatie inclusief de voor de situatie relevante informatie 

inzake zijn echtgenoot, partner of een andere levensgezel, pleegkind 

en bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad besluit bui-

ten aanwezigheid van de Directeur of sprake is van een tegenstrijdig 

belang.  

  3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval, indien de 

Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een andere 

rechtspersoon;  

a. waarin de Directeur persoonlijk een materieel financieel belang 

houdt; 

b. waarvan een directeur of een houder van een materieel financieel 

belang een familierechtelijke verhouding heeft met de Directeur van 

de Rechtspersoon of; 

c. waarbij de Directeur van de Rechtspersoon een bestuurs- of toe-

zichthoudende functie vervult. 

  4. De Directeur neemt niet deel aan de discussie en de besluit-

vorming over een onderwerp of transactie, waarbij hij een tegenstrij-

dig belang heeft. 

  

Artikel 9 

 

  1. De Rechtspersoon wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 

door de Directeur.  

  2. Het personeel van de Rechtspersoon wordt door de Directeur op 

arbeidsovereenkomst in dienst genomen. 

  3. De Directeur is bevoegd, met inachtneming van artikel 4, twee-

de lid, en artikel 12, eerste lid, onderdeel d, leidinggevende functi-

onarissen, waaronder mede begrepen procuratiehouders, aan te stellen, 

hun bevoegdheden en de wijze waarop zij de Rechtspersoon zullen verte-

genwoordigen, te regelen, hun titulatuur vast te stellen, alsmede aan 

overige personen in dienst van de Rechtspersoon zodanige titels toe te 

kennen, als zij zal verkiezen. 

  4. Ingeval er zich een tegenstrijdig belang tussen de Rechtsper-

soon en de Directeur voordoet, wordt de Rechtspersoon vertegenwoordigd 

door de Raad of door een door deze uit haar midden aan te wijzen lid 

van de Raad. 

  5. In geval van belet of ontstentenis van de Directeur wordt de 

Rechtspersoon tijdelijk bestuurd door de persoon die daartoe door de 

Raad, in overeenstemming met de Minister, wordt aangewezen. De aldus 

aangewezene roept zo spoedig mogelijk een vergadering van de Raad bij-

een, teneinde definitief in de directie van de Rechtspersoon te voor-

zien. Zolang zulks niet is geschied, zullen de bestuurshandelingen van 

de aangewezen persoon beperkt blijven tot die welke geen uitstel kun-

nen lijden. 

 

Artikel 10 

 

  De Directeur legt jaarlijks het geactualiseerde meerjarenplan van 

de Rechtspersoon, betrekking hebbend op een door de Raad te bepalen 

periode, ter goedkeuring voor aan de Raad, inhoudende: 

a. de operationele en financiële doelstellingen van de Rechtspersoon; 
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b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellin-

gen van de Rechtspersoon en van de prioriteiten die daarbinnen door 

de Minister zijn bepaald voor de uitvoering van het toerismebeleid; 

c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, waaron-

der in ieder geval die ten aanzien van de financiële ratio's. 

 De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag. 

 

Artikel 11 

 

  1. Onverminderd het in deze landsverordening bepaalde, zijn aan 

de voorafgaande goedkeuring van de Raad onderworpen besluiten van de 

Directeur omtrent: 

a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Rechtspersoon een 

bankkrediet wordt verstrekt en het ter leen verstrekken van gelden, 

alsmede het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en da-

dingen, voor zover een bedrag van tweehonderdvijftigduizend Aru-

baanse florin (Afl. 250.000,--) overschrijdend;  

b. het verrichten van rechtshandelingen waarbij de Rechtspersoon fi-

nanciële verplichtingen aangaat, waarvan het belang of de waarde 

voor de Rechtspersoon een bedrag van tweehonderdvijftigduizend Aru-

baanse florin (Afl. 250.000,--) te boven gaat, en waardoor de 

Rechtspersoon voor een langere, door de Raad vast te stellen ter-

mijn, dan één (1) jaar wordt verbonden; 

c. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking 

met een andere rechtspersoon of samenwerkingsverband en het verbre-

ken of wijzigen van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking 

of verbreking van ingrijpende betekenis kan zijn voor de Rechtsper-

soon;  

d. het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met leden van 

de groep van leidinggevenden die rechtstreeks aan de Directeur rap-

porteren; 

e. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerke-

lijk aantal werknemers van de Rechtspersoon; 

f. het treffen van andere dan de geldende pensioenregelingen en het 

anderszins toekennen van pensioenrechten aan werknemers van de 

Rechtspersoon; 

g. het doen van kwijtscheldingen, voor zover daarmee naar bedrijfs-

economische maatstaven in het desbetreffende boekjaar een geldelijk 

belang van meer dan tienduizend Arubaanse (Afl. 10.000,--) is ge-

moeid; 

h. het verpanden of fiduciair in eigendom overdragen van roerende li-

chamelijke of onlichamelijke zaken; 

i. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; 

j. het bezwaren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, 

waaronder begrepen het verlenen van (sub-)licenties; 

k. het aangaan van transacties met  natuurlijke of rechtspersonen als 

bedoeld in artikel 8; 

l. het voeren van rechtsgedingen of arbitrale procedures, hetzij ei-

send hetzij verwerend, met uitzondering van spoedeisende procedures 

en gebruikelijke incassoprocedures. 

  2. Niet begrepen onder het vereiste van voorafgaande goedkeuring 

van besluiten van de Directeur, bedoeld in het eerste lid, zijn:  

a. het gebruikmaken van een aan de Rechtspersoon verleend reeds door 

de Raad goedgekeurd bankkrediet, als bedoeld in het eerste lid, on-

derdeel a, alsmede de gebruikelijke voorschotten op het salaris van 

het personeel; 

b. het aangaan en beëindigen van alle andere arbeidsovereenkomsten. 

  3. Onverminderd het in deze landsverordening bepaalde, zijn aan 
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de voorafgaande goedkeuring van de Minister onderworpen besluiten van 

de Directeur omtrent:   

a. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een an-

dere rechtspersoon, onderneming of welke entiteit dan ook en het 

wijzigen van de omvang van zodanige deelneming, alsmede het overne-

men daarvan; 

b. het sluiten, daaronder begrepen het in eigendom of genot overdra-

gen, van het bedrijf van de Rechtspersoon, hetzij geheel, hetzij 

gedeeltelijk. 

 

§4. Raad van Toezicht 

 

Artikel 12 

 

  1. De Rechtspersoon heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit 

zeven, ter zake van bedrijfsvoering en toerisme deskundige leden, 

waaronder de voorzitter, die allen ingezetene van Aruba zijn, en die 

behalve met de in deze landsverordening genoemde bijzondere taken, be-

last zijn met het uitoefenen van toezicht op het functioneren van de 

Directeur en het beheer door hem van de kosten en middelen, alsmede op 

de algemene gang van zaken bij de Rechtspersoon. 

  2. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van 

vier jaar benoemd bij landsbesluit, als volgt:  

a. drie leden worden benoemd op voordracht van de Minister; 

b. drie leden worden benoemd, uit een voordracht van twee kandidaten 

voor ieder van de drie leden, door de in Aruba gevestigde vereni-

ging Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA); 

c. één lid wordt benoemd, uit een voordracht van twee kandidaten door 

de leden, bedoeld in de onderdelen a. en b., gezamenlijk. 

 De Minister benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht uit de 

leden. 

  3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient een zo 

veel mogelijk complementaire samenstelling te worden nagestreefd, 

waarbij, naast het voor het vervullen van de taak van lid van de Raad 

benodigde algemene kennis van en bestuurlijke ervaring voor elk der 

leden, naar specifieke kennis wordt gestreefd op twee of meerdere van 

de volgende voor de Rechtspersoon relevante gebieden: 

a. marketing en sales; 

b. toeristische sector; 

c. financiën, accountancy en risk management; 

d. bestuurskunde/corporate governance; 

e. human resource management; 

f. strategische planning. 

  4. De leden van de Raad genoemd in het tweede lid, kunnen, op 

voordracht van de Raad, bij landsbesluit worden geschorst en ontsla-

gen. 

  5. De leden van de Raad genoemd in het tweede lid, onderdeel a, 

kunnen bij landsbesluit worden geschorst en ontslagen.  

  6. De leden van de Raad zijn slechts éénmaal herbenoembaar, zulks 

ongeacht of zij gedurende de gehele periode, genoemd in de eerste vol-

zin van dit artikellid, dan wel een gedeelte daarvan zitting in de 

Raad hebben gehad.  

  7. De Raad stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk 

te voorkomen dat meer dan twee leden van de Raad in hetzelfde boekjaar 

aftreden. Het rooster van aftreden kan algemeen verkrijgbaar gesteld  

worden.  

  8. Niet voor benoeming als lid van de Raad komen in aanmerking: 

a. een Statenlid; 
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b. een minister; 

c. degene die een dienstverband of een overeenkomst tot het verrichten 

van enkele diensten heeft met de Rechtspersoon; 

d. degene die bewijs van goed gedrag niet over kan leggen; 

e. echtgenoten of bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, 

van de personen, bedoeld in de onderdelen a tot en met d. 

  

Artikel 13 

 

  1. De taak van de Raad is het houden van toezicht op het door de 

Directeur gevoerde bestuur van de Rechtspersoon en de algemene gang 

van zaken bij de Rechtspersoon en voorts met al hetgeen bij deze 

landsverordening aan hem is opgedragen. 

  2. De Raad adviseert de Directeur en de Minister zo dikwijls dit 

door hen wordt verlangd, dan wel hij dit wenselijk oordeelt. De Raad 

richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 

Rechtspersoon; de Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen 

van de bij de Rechtspersoon betrokkenen af. De Raad is zelf verant-

woordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. 

  3. Een lid van de Raad treedt tussentijds af bij onvoldoende 

functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen, of indien 

dit anderszins naar het oordeel van de Raad is geboden. 

  4. De Raad kan zich ten behoeve van de uitoefening van zijn taak 

voor rekening van de Rechtspersoon doen bijstaan door een registerac-

countant of iedere andere deskundige. 

  5. Elke lid van de Raad heeft te allen tijde toegang tot de kan-

toren en bezittingen van de Rechtspersoon en is bevoegd inzage en af-

schrift te nemen van de boeken, bescheiden, documenten en correspon-

dentie van de Rechtspersoon, alsmede de kas op te nemen en zich de 

gelden en waarden van de Rechtspersoon te doen tonen. 

  6. De Raad kan één of meer leden als gedelegeerd lid van de Raad 

aanwijzen. Een gedelegeerd lid is een lid met een bijzondere taak. De 

delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad zelf heeft, en 

omvat niet het besturen van de Rechtspersoon. Zij strekt tot intensie-

ver toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Directeur. Het 

gedelegeerd lid zijn is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan 

niet de taak en bevoegdheid van de Raad wegnemen. Een gedelegeerd lid 

blijft lid van de Raad. De Directeur is verplicht de Raad, regelmatig 

en tijdig, gevraagd of ongevraagd, de voor de uitoefening van zijn 

taak noodzakelijke gegevens te verschaffen. 

  7. De Minister stelt, gehoord de Raad, een reglement voor de Raad 

vast, waarin onder meer de nadere taakverdeling van de leden van de 

Raad, alsmede zijn nadere werkwijze worden vastgesteld. Het reglement, 

dat in de Landscourant van Aruba wordt gepubliceerd en overigens voor 

een ieder ter inzage wordt gelegd ten kantore van de Rechtspersoon, 

bevat een passage over de omgang van de Raad met de Directeur en met 

de Minister. Eenzelfde procedure, als bedoeld in de vorige volzin, 

geldt ten aanzien van alle wijzigingen van het reglement voor de Raad. 

  8. De Raad is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen. 

Voor elke ingestelde commissie stelt de Raad een reglement op voor 

haar taak en werkwijze. 

 

Artikel 14 

 

  1. De leden van de Raad ontvangen een bij landsbesluit te bepalen 

vergoeding per bijgewoonde vergadering van de Raad. 

  2. De vergoeding komt ten laste van de middelen van de Rechtsper-

soon. 
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  3. De Rechtspersoon verstrekt aan haar leden van de Raad geen 

persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. 

  4. In de toelichting bij de jaarrekening wordt vermeld het to-

taalbedrag van de vergoedingen van de leden van de Raad. 

 

Artikel 15 

 

  1. Alle leden van de Raad dienen onafhankelijk te zijn in de zin 

van deze landsverordening. Een lid van de Raad is niet onafhankelijk, 

indien hij dan wel zijn echtgenoot, partner of een andere levensgezel, 

pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: 

a. in de vijf jaar, voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad, 

werknemer of directeur van de Rechtspersoon is geweest; 

b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Rechtspersoon of een 

aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding 

die voor de verrichte werkzaamheden als lid wordt ontvangen, en 

voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf; 

c. in het jaar, voorafgaande aan de benoeming tot lid, een belangrijke 

zakelijke relatie met de rechtspersoon of een aan haar gelieerde 

rechtspersoon heeft gehad, waartoe in ieder geval behoort het geval 

dat een lid of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, me-

dewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Rechts-

persoon en het geval dat het lid bestuurder of medewerker is van 

een bankinstelling waarmee de rechtspersoon een duurzame en signi-

ficante relatie onderhoudt; 

d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de 

Rechtspersoon lid van de Raad is; 

e. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien 

in het bestuur bij belet en ontstentenis van de directeur; 

 f. een functie bekleedt bij een aan het Land gerelateerd controle-, 

toezicht- of adviesorgaan. 

  2. De Raad vermeldt in zijn verslag of naar zijn oordeel is vol-

daan aan het eerste lid. 

  

Artikel 16 

 

  De middelen van de Rechtspersoon bestaan uit: 

a. de opbrengsten van de toeristenheffing, genoemd in artikel 2, eer-

ste lid, van de Landsverordening toeristenheffing; 

b. de vergoedingen voor de door de Rechtspersoon verrichte activitei-

ten in het kader waarvan zij haar doelstelling, genoemd in artikel 

2, eerste lid, nastreeft; 

c. (vervallen); 

d. andere van derden ontvangen baten. 

  

§5. Overzicht, balans en verlies- en winstrekening 

 

Artikel 17 

 

  1. Het boekjaar van de Rechtspersoon is gelijk aan het kalender-

jaar. 

  2. Jaarlijks wordt vóór 1 september door de Directeur een begro-

ting van de Rechtspersoon voor het volgende boekjaar aan de Raad aan-

geboden. 

  3. Nadat de begroting, bedoeld in het tweede lid, de instemming 

hebben verkregen van de Raad, wordt zij aan de Minister ter goedkeu-

ring aangeboden. Alvorens de Minister goedkeuring verstrekt, wordt de 

begroting voor 10 werkdagen aan de Staten van Aruba overgelegd. 
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  4. Indien de begroting, bedoeld in het derde lid, de goedkeuring 

van de Minister niet erlangen, geeft hij hiervan bij met redenen om-

kleed schrijven kennis aan de Raad met het verzoek de desbetreffende 

stukken in overleg met de Directeur te herzien, alvorens deze wederom 

aan hem aan te bieden. 

  5. De begroting, bedoeld in het tweede lid, behelst het te voeren 

beleid, een raming van de inkomsten en uitgaven en een raming van de 

voorgenomen investeringsuitgaven, waarbij de begrotingsposten ieder 

afzonderlijk worden voorzien van een toelichting. Tenzij de activitei-

ten waarop de begroting betrekking heeft nog niet eerder werden ver-

richt, behelst de begroting een vergelijking met de begroting van het 

lopende jaar en de laatst goedgekeurde jaarrekening. 

  6. De Rechtspersoon legt liquide reserves aan ter dekking van ex-

tra uitgaven voor de marketing en promotie van het Arubaanse toerisme, 

noodzakelijk als gevolg van eventuele externe factoren of gebeurtenis-

sen die dat toerisme bedreigen, met inachtneming van in ieder geval 

het navolgende:  

a. de reserve binnen de boeken van de Rechtspersoon wordt verantwoord 

onder de titel Noodfonds Marketing en Promotie; 

b. de Rechtspersoon stort de dotatie op een separate bankrekening, die 

niet behoort tot de vrij besteedbare liquide middelen; 

c. de minimum dotatie aan het noodfonds, genoemd in onderdeel d., 

wordt jaarlijks in de begroting van de Rechtspersoon vastgelegd; 

d. de maximum omvang van de reserve bedraagt 3/12e deel van de begrote 

jaarinkomsten aan toeristenheffing; 

e. de opbouw van de reserve tot haar maximum omvang geschiedt binnen 5 

jaren, of zoveel eerder als de kasstromen dat toelaten; 

f. voor het onttrekken van middelen aan het genoemde noodfonds dient 

de Directeur ter goedkeuring een gemotiveerd verzoek in bij de 

Raad; 

g. onttrekkingen aan het noodfonds strekken uitsluitend ter dekking 

van buitengewone onverwachte extra uitgaven voor uitsluitend marke-

ting en promotie van het Arubaanse toerisme, en voor zover de om-

standigheden genoemd in onderdeel a. zich voordoen;  

h. de operationele kosten, kosten van financiering, terugbetaling van 

bestaande schulden, uitkeringen aan en investeringen in activa ko-

men niet in aanmerking voor dekking uit het noodfonds, genoemd in 

onderdeel a.   

  7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan de omvang 

van de reserve, bedoeld in het vijfde lid, sub d., worden gewijzigd, 

alsmede kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het ge-

bruik en inrichting van het noodfonds. 

 

Artikel 18 

 

  1. De Directeur stelt jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag op 

over het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag bestaat uit een algemeen 

verslag, een financieel verslag en een verslag inzake de werkzaamheden 

van de Raad. 

  2. Het algemeen verslag bevat een verslag van de werkzaamheden, 

van het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder, 

het financieel verslag wordt opgesteld conform de richtlijnen die in 

de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) zijn opge-

nomen en die op het boekjaar van het verslag van toepassing zijn. 

  3. Het jaarverslag, waarbij het financieel verslag is vergezeld 

van een verklaring omtrent haar getrouwheid af te geven door een door 

de Raad aan te wijzen registeraccountant, wordt vastgesteld door de 
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Raad. 

  4. De verklaring, bedoeld in het derde lid, heeft mede betrekking 

op de rechtmatige besteding van middelen. 

  5. Het besluit tot vaststelling van het jaarverslag, bedoeld in 

het derde lid, behoeft de goedkeuring van de Minister. Alvorens de Mi-

nister goedkeuring verstrekt, wordt het jaarverslag voor 10 werkdagen 

aan de Staten van Aruba overgelegd. 

  6. Vaststelling van het jaarverslag, bedoeld in het derde lid, 

strekt de Directeur tot décharge. 

 

Artikel 19 

 

 De Rechtspersoon is verplicht op de eerste vordering van de Alge-

mene Rekenkamer dan wel de Centrale Accountantsdienst, binnen de daar-

bij gestelde termijn, alle inlichtingen te verschaffen en bescheiden 

te overhandigen die deze instanties nodig achten om onderzoeken, daar-

onder inbegrepen rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken, uit te 

kunnen voeren bij de Rechtspersoon. Tevens is de Algemene Rekenkamer 

dan wel de Centrale Accountantsdienst bevoegd inzage te vorderen in de 

controledossiers van de registeraccountant, bedoeld in artikel 18, 

derde lid. 

 

§6. Slotbepalingen 

 

Artikel 20 

 

  1. De Minister kan de Directeur aanwijzingen van algemene aard 

geven omtrent de uitoefening van de aan de Rechtspersoon opgedragen 

taken. De Directeur volgt een dergelijke aanwijzing op binnen de door 

de Minister daarvoor gestelde termijn. 

  2. Alvorens de Minister een aanwijzing geeft als bedoeld in het 

eerste lid, wint hij het advies van de Raad in. De Raad verstrekt dit 

advies zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van twee 

weken. Het besluit tot het niet overnemen van dit advies wordt met re-

denen omkleed. 

 

Artikel 21 

 

  De aanbestedingsregels die gelden voor het Land zijn van overeen-

komstige toepassing op de Rechtspersoon, met dien verstande dat waar 

in die regels een bevoegdheid is toegekend aan de Minister, deze be-

voegdheid wordt uitgeoefend door de Raad. Voorzover in die regels is 

bepaald dat bevoegdheden worden uitgeoefend met medebetrokkenheid van 

de Minister van Financiën, worden deze bevoegdheden uitgeoefend met 

medebetrokkenheid van de Minister. 

 

Artikel 21a 

 

  De Minister zendt binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze 

landsverordening, en vervolgens om de vier jaar, aan de Staten een 

verslag over de doeltreffendheid van deze landsverordening. 

 

Artikel 22 

 

  1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag 

na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt 

terug tot en met 1 januari 2011. 

  2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening instelling Aru-
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ba Tourism Authority. 

 


