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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is nieuwe voorzieningen te treffen ten aanzien van de door
de Aruba Tourism Authority aan te houden reserve;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel 1
In artikel 17 van de Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority (AB
2011 no. 14) worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a. in het zesde lid, onderdeel d, wordt het woord "maximum" vervangen
door: minimum, de minimumomvang van de reserve bedraagt 3/12 van de
begrote jaarinkomsten aan toeristenheffing en de maximumomvang van
de reserve bedraagt 3/12 van de begrote jaarinkomsten van de ATA;
b. onderdeel e, van het zesde lid komt te luiden:
e. de opbouw van de reserve tot haar minimum omvang geschiedt
binnen 5 jaren, of zoveel eerder als de kasstromen dat toelaten;
in het geval de reserve in een bepaalde periode als gevolg van
de in dit artikel bedoelde dekking onder het minimum komt te liggen, dan dient de reserve door de Rechtspersoon binnen 5 jaren, weer tot het vastgestelde minimum omvang te worden teruggebracht.
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c. na het zevende lid wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:
8. Op basis van de uitvoering van de goedgekeurde begroting,
waaronder mede begrepen het aanleggen van de wettelijke vereiste reserve of de wederopbouw daarvan, en afhankelijk van
het goedgekeurde jaarverslag van ATA, draagt de Minister, de
Raad gehoord, het netto resultaat aan het Land over. Een overdracht van een netto resultaat geschiedt in ten hoogste twee delen.
Artikel 2
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag, na die van
haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Gegeven te Oranjestad, 21 december 2015
F.J. Refunjol

De minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur,
O.E. Oduber
De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez
De minister van Justitie,
A.L. Dowers

