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LANDSVERORDENING van 17 februari 2011 houdende bijzondere bepalingen in
verband met de instelling van een nieuwe Aruba Tourism Authority

Uitgegeven, 22 februari 2011

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is in verband met de instelling van de publiekrechtelijke rechtspersoon Aruba Tourism Authority enkele bijzondere voorschriften to geven met
betrekking tot de aanstelling van haar eerste directeur en de benoeming van de eerste leden van haar Raad van Toezicht, in verband met de overgang van materieel
en personeel naar de nieuwe rechtspersoon en met het oog op derzelver aanvangsfinanciering;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel 1
In deze landsverordening wordt verstaan onder:
: de publiekrechtelijke rechtspersoon Aruba Tourism Authode Rechtspersoon
rity;
: de landsdienst Aruba Tourism Authority;
ATA
: de landsdienst Directie Aruba Cruise Tourism.
DACT
Artikel 2
De eerste Directeur van de Rechtspersoon wordt op arbeidsovereenkomst aangesteld door de minister belast met Toerisme, handelende ten behoeve van de
Rechtspersoon.
Artikel 3
1. De ambtenaren die, direct voorafgaand aan de dag van de aanvang van de
werkzaamheden van de Rechtspersoon, werkzaam waren bij de ATA en de DACT en
geplaatst worden in een functie bij de Rechtspersoon, worden van rechtswege ter be-
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schikking gesteld van de Rechtspersoon, voor een periode van ten hoogste twaalf kalendermaanden.
2. In afwijking van artikel 91, tweede lid, van de Landsverordening materieel
ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) wordt aan de ambtenaren die krachtens het
eerste lid ter beschikking zijn gesteld aan de Rechtspersoon, eervol ontslag verleend
met ingang van:
a. de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de periode van ter beschikkingstelling of desgewenst zoveel eerder, als ware het ontslag op eigen verzoek, ingeval de betrokkene vrijwillig in dienst treedt bij de Rechtspersoon;
b. de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de periode van ter beschikkingstelling verlengd met een periode van maximaal twaalf kalendermaanden, als ware
het ontslag op eigen verzoek, ingeval de betrokkene binnen de periode van terbeschikkingstelling, genoemd in het eerste lid, besluit niet in dienst te treden bij de
Rechtspersoon en, ondanks pogingen daartoe, geen passende nieuwe functie vindt
binnen de dienst van het Land;
c. de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de periode van ter beschikkingstelling verlengd met een periode van maximaal drie kalendermaanden, als ware
het ontslag op eigen verzoek, ingeval de betrokkene binnen de periode van terbeschikkingstelling, genoemd in het eerste lid, besluit niet in dienst te treden bij de
Rechtspersoon en geen passende nieuwe functie binnen de dienst van het Land
wenst te aanvaarden.
3. In afwijking van artikel 91, tweede lid, van de Landsverordening materieel
ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) wordt aan de ambtenaren die, direct voorafgaand aan de dag van de aanvang van de werkzaamheden van de Rechtspersoon,
werkzaam waren bij de ATA en de DACT en niet geplaatst worden in een functie bij
de Rechtspersoon, eervol ontslag verleend:
a. ingeval de betrokkene binnen een periode van twaalf kalendermaanden na het tijdstip bedoeld in het eerste lid, ondanks pogingen daartoe, geen passende nieuwe
functie vindt binnen de dienst van het Land;
b. ingeval de betrokkene een aangeboden passende nieuwe functie binnen de dienst
van het Land niet binnen drie maanden nadat een zodanige functie is aangeboden,
wenst te aanvaarden.
Het ontslag gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de in de onderdelen a
respectievelijk b bedoelde periode.
4. Vanaf het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, wordt:
a. de Directeur voor de toepassing van artikel 4 van de Landsverordening vakantie en
vrijstelling van dienst ambtenaren (AB 1998 no. GT 22) en van de artikelen 82 en
83, behalve wat betreft het ontslag, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, van de
Landsverordening materieel ambtenarenrecht aangemerkt als het bevoegde gezag;
b. de Rechtspersoon voor de toepassing van de belasting- en de ziektekosten- en sociale zekerheidswetgeving gelijkgesteld met een werkgever.
5. In afwijking van Hoofdstuk IV, paragrafen 1 en 2, van de Landsverordening
materieel ambtenarenrecht, komen de lasten, voortvloeiende uit de bezoldiging, uitkeringen en toelagen van het personeel, bedoeld in het eerste lid, gedurende de perio-
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de van terbeschikkingstelling, bedoeld in hetzelfde lid, ten laste van de Rechtspersoon, doch worden gedurende die periode voorgeschoten door het Land. Deze kosten
worden na afloop van de periode van terbeschikkingstelling, bedoeld in de vorige
volzin, verrekend, waartoe het Land een eindafrekening zal zenden aan de Rechtspersoon.
6. Het Werktijdenbesluit landsdienaren (AB 1996 no. GT 20) is niet van toepassing op het personeel, bedoeld in het eerste lid.
7. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening worden
geen andere ambtenaren dan die, bedoeld in het eerste lid, ter beschikking gesteld aan
de Rechtspersoon.
Artikel 4
1. De gewezen ambtenaar aan wie op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel
b of derde lid onderdeel a, eervol ontslag is verleend, heeft, ingaande de dag waarop
dat ontslag inging, aanspraak op toekenning van een overbruggingsuitkering ten laste
van het Land. De toekenning geschiedt bij beschikking van de ambtenaar, belast met
de leiding van het Departamento Recurso Humano van het Land. De beschikking
vermeldt het bedrag dat aan de betrokkene zal worden uitgekeerd, en de periode gedurende welke de aanspraak bestaat.
2. De artikelen 3 tot en met 6, 11 tot en met 13, en 18 van de Landsverordening
vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30) zijn van overeenkomstige toepassing.
Indien de gewezen ambtenaar in dienst treedt van een rechtspersoon die door het
Land bij landsverordening is ingesteld of waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk
in handen zijn van het Land, of van een instelling die geheel of voor meer dan 50%
door het Land wordt gesubsidieerd, is artikel 18 van de Landsverordening vrijwillige
uitdiensttreding van overeenkomstige toepassing.
3. Behoudens door het verloop van de periode, bedoeld in het tweede lid, in
verbinding met artikel 3 van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding, eindigt
het recht op een overbruggingsuitkering van rechtswege met ingang van:
a. de dag na die waarop de betrokkene is overleden;
b. de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de betrokkene de leeftijd heeft
bereikt, bedoeld in artikel 89, tweede lid, van de Landverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37).
Artikel 5
Door het Land wordt eenmalig een landsbijdrage aan de Rechtspersoon gedaan
ten bedrage van maximaal 3 miljoen florin (Afl. 3.000.000,--).
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Artikel 6
De roerende zaken van het Land die op de dag, voorafgaande aan het tijdstip
van inwerkingtreding van deze landsverordening in gebruik zijn bij de ATA en de
DACT, gaan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landverordening van
rechtswege in eigendom over op de Rechtspersoon.
Artikel 6A
De 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 (AB 2010 no. 55), wordt gewijzigd als
volgt.
A. de artikelen 1 en 2 komen te vervallen;
B. in artikel 3, tweede lid, wordt het woord logeerbelasting' vervangen door: toeristenheffing;
C. in artikel 5, eerste lid, vervalt de zinsnede: het Aruba Tourism Marketing Fund
en;
D. het tweede lid van artikel 5 komt te luiden:
2. Met het oog op een doelmatig controle en beheer van het begrotingsfonds, genoemd in het eerste lid, 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 dat
begrotingsfonds.
Artikel 7
De Landsverordening logeerbelasting (AB 1989 no. GT 40) wordt gewijzigd
als volgt.
A. artikel 1 komt te luiden als volgt:
Artikel 1
Onder de naam toeristenheffing wordt, ten behoeve van de ontwikkeling
van het toerisme in Aruba en het product Aruba, een heffing ingesteld ter zake
van het ter beschikking stellen van een logement- of hotelruimte aan een logeergast, die anders dan als onmiddellijk zakelijk gerechtigde tot het desbetreffende onroerende goed, verblij ft in een logement of hotel in de zin van de Vergunningsverordening (AB 1990 no. GT 43).
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B. artikel 1 a komt te luiden:
Artikel 1 a
De toeristenheffing wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.
C. in artikel 2 wordt het woord "belasting" vervangen door: toeristenheffing;
D. artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het eerste lid de zinsnede "belasting wordt geheven bij degene die" vervangen door: toeristenheffing wordt geheven van degene die een;
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede 'de Tweede Afdeling van de Derde Titel
van het Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100)' vervangen door: het Burgerlijk Wetboek van Aruba;
3°. in het derde lid wordt het woord 'van' vervangen door een komma, gevolgd
door de woorden: belast met, en het woord `derde' vervangen door: tweede;
E. in artikel 5, eerste lid, wordt het woord `belasting' vervangen door het woord:
toeristenheffing en wordt de punt vervangen door een komma, gevolgd door de
woorden: de toeristenheffing niet daaronder begrepen.;
F. na artikel 5 worden vijf nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 6
1. De logement- of hotelhouder is gerechtigd de verschuldigde toeristenheffing in rekening te brengen aan de logeergast.
2. Indien door de logeergast meer toeristenheffing is betaald dan over
de vergoeding verschuldigd is, wordt de teveel betaalde heffing geacht verschuldigd te zijn op het moment waarop deze door de logeergast wordt voldaan.
Artikel 7
1. Indien een ruimte in een logement of hotel aan een logeergast ter beschikking wordt gesteld door tussenkomst van een derde en de logeergast de
vergoeding voor het gebruik daarvan aan de derde betaalt, kan de heffing in
afwijking van artikel 6, eerste lid, aan die derde in rekening worden gebracht.
Artikel 6, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij regeling van de minister, belast met financien, kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste lid.
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Artikel 8
De logement- of hotelhouder houdt, volgens door de minister, belast met
financien, to stellen regelen, een logeergastenregister bij en boekt daarin de
gegevens die voor de toeristenheffing van belang zijn.
Artikel 9
De Inspecteur der belastingen heft de krachtens deze Landsverordening
verschuldigde toeristenheffing; de Ontvanger der belastingen vordert de heffing in.
Artikel 10
1. De Ontvanger der belastingen stort de aan hem voldane en de door
hem ingevorderde toeristenheffing uiterlijk op de vijftiende van de maand,
volgende op die waarin de heffing is voldaan respectievelijk is ingevorderd,
op een door de Aruba Tourism Authority aangehouden bankrekening, onder
aftrek van het bedrag dat op grond van artikel 3 van de 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 (AB 2010, no. 55) ten goede komt aan het Tourism
Product Enhancement Fund.
2. De op de heffing betrekking hebbende invorderings- en heffingsrentes
ingevolge de voorschriften, geldende voor de invordering van directe belastingen komen ten gunste van de door de Ontvanger aangehouden gelden van
het Fonds.
G. in artikel 12 worden de woorden 'Ten opzichte van de invordering van deze belasting' vervangen door: Bij de invordering van de toeristenheffing door de Ontvanger der belastingen; en de woorden `deze belasting' vervangen door: deze heffing;
H. na artikel 12 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 13
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening
en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit
zijn taak bij de uitvoering van deze landsverordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
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Artikel 14
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant
van Aruba.
2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor
zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te
nemen;
c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede
lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het
eerste lid aangewezen personen.
5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen, die in het kader van de toezichtsuitoefening op grond van het tweede lid wordt gevorderd.
6. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.
I. in artikel 19 wordt het woord `logeerbelasting' vervangen door: toeristenheffing.
Artikel 8
Artikel 2, onderdeel d, van de Algemene landsverordening belastingen (AB
2004 no. 10) komt te luiden als volgt:
d. toeristenheffing als bedoeld in de Landsverordening toeristenheffing (AB
1989 no. GT 40);
Artikel 9
De Rechtspersoon is de rechtsopvolger van de ATA.
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Artikel 10
Deze landsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority in werking treedt.

Gegeven to Oranjestad, 17 februari 2011
F.J. Refunjol

De minister van Toerisme, Transport en
Arbeid,
O.E. Oduber
De minister van Financien, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

