
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening 
bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de Landsverordening overdrachtsbelasting 
(AB 1989 no. GT 73), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de 
Verkopingsverordening (AB 1988 no. GT 42), de Algemene landsverordening belastingen 
(AB 2004 no. 10), de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 
4), de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99), de Landsverordening Sociale 
Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), de Landsverordening algemene 
ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), de Registratieverordening (AB 1989 no. GT 
38), de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89) en tot intrekking van de 
Landsverordening successiebelasting (AB 1990 no. GT 26) 
 
De Raad van Advies heeft op 14 mei 2018 advies uitgebracht over de ontwerp-Landsverordening 
tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), de 
Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de Landsverordening 
overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 
no. GT 51), de Verkopingsverordening (AB 1988 no. GT 42), de Algemene landsverordening 
belastingen (AB 2004 no. 10), de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. 
GT 4), de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99), de Landsverordening Sociale 
Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering 
(AB 1992 no. 18), de Registratieverordening (AB 1989 no. GT 38), de Petroleumverordening 
zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89) en tot intrekking van de Landsverordening successiebelasting 
(AB 1990 no. GT 26). 
 
In het Financieel Economisch Memorandum 2018-2021 van februari 2018 kondigde de regering 
een aantal maatregelen aan om de openbare financiën te verduurzamen. In het ontwerp wordt 
een deel van die maatregelen geregeld, namelijk: 

1. De introductie van een bestemmingsheffing PPS-projecten (BPPS); 
2. Het verhogen van de BAZV; 
3. Een aantal veranderingen van de BBO en de BAZV;  
4. Het afschaffen van de successiebelasting en de publieke verkopingsbelasting; 
5. Wijzigingen in de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting; 
6. Het aanpassen van de reparatietoeslag voor mensen die een AOV/AWW-uitkering 

ontvangen en voor mensen met een beperkt inkomen; 
7. Het verlagen van de AZV-premie voor  mensen die een AOV/AWW-uitkering 

ontvangen en voor mensen met een beperkt inkomen. 
 
Deze maatregelen zijn bedoeld om de financiële situatie van het Land te verbeteren. De Raad 
constateert echter, dat niet alle financiële gevolgen van deze maatregelen bekend zijn. Dit is, 
gezien het doel van dit ontwerp, een grote tekortkoming, omdat de Raad nu niet kan beoordelen 
of deze maatregelen wel zullen bijdragen aan het verbeteren van de overheidsfinanciën.  
 
Hoewel de regering denkt dat de BPPS en de verhoging van de BAZV maatregelen zijn, die tot 
uiterlijk 2020 nodig zullen zijn1, blijkt dit niet uit het ontwerp. In het ontwerp is niet aangegeven 
dat deze maatregelen tijdelijk zijn of dat er na een bepaalde periode gekeken gaat worden of de 
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 FEM, p. 15. 



voorgestelde maatregelen nog nodig zijn. De Raad adviseert dit alsnog in het ontwerp op te 
nemen. 
 
In het FEM werd aangekondigd dat de BBO verhoogd zou worden. In plaats daarvan heeft de 
regering er echter voor gekozen een nieuwe belasting in te voeren, een bestemmingsheffing ter 
zake van PPS-projecten. Uit de toelichting blijkt niet waarom. In het FEM staat dat de uitvoering 
van de huidige belastingregels niet optimaal is, omdat er een gebrek aan moderne technologie en 
een tekort aan menskracht is. Er zou aanmerkelijk meer belasting geïnd kunnen worden als de 
belastingregels, zoals die nu gelden, beter uitgevoerd zouden worden. De Raad vraagt zich af 
waarom dan niet eerst de uitvoering van de bestaande regels verbeterd wordt, voordat een 
nieuwe belasting wordt geïntroduceerd. 
 
Uit de naam van deze nieuwe belasting zou afgeleid kunnen worden, dat de opbrengst gebruikt 
zullen worden om de leasekosten van de PPS-projecten te betalen. Dit blijkt echter nergens uit 
en daarom adviseert de Raad dit te verduidelijken. Daarnaast is niet duidelijk hoe deze nieuwe 
heffing past in de plannen van de regering voor een eenvoudig belastingstelsel met lage 
administratieve lasten voor zowel de burgers als voor het Land. Door het invoeren van een 
nieuwe soort belasting zullen de ondernemers hun administratie moeten aanpassen. De Raad 
adviseert de regering om ondernemers toe te staan op fakturen en in de administratie een enkel 
tarief van 6% (het totaal van de BPPS, BBO en BAZV) te gebruiken.  
 
Het begrip ‘ondernemer’ wordt aangepast, waardoor voortaan duidelijk is dat natuurlijke 
personen die voor korte termijn een appartement of een woning verhuren hier ook onder vallen. 
Verder wordt geregeld dat ondernemers met een jaarlijkse omzet van minder dan Afl. 12.000 
geen BBO, BPPS en de BAZV hoeven af te dragen. Zij moeten hiervoor een ontheffing 
aanvragen. Deze ontheffing geldt echter niet voor die ondernemers die voor korte termijn een 
appartement of een woning verhuren. De Raad adviseert aan te geven waarom de ontheffing niet 
voor hen geldt. 
 
Voortaan zullen ook buitenlandse aanbieders van telecommunicatiediensten, radio- en 
televisieomroepdiensten en elektronische diensten voor de diensten die zij in Aruba leveren 
BBO, BPPS en BAZV moeten betalen. Het is de Raad niet duidelijk of internetbankieren via 
buitenlandse banken en andere buitenlandse betaaldiensten zoals Paypal en ‘credit cards’ ook 
onder elektronische diensten vallen en zo ja, hoe de regering er dan voor gaat zorgen dat deze 
buitenlandse ondernemers hun verplichtingen nakomen. In bepaalde gevallen kan de minister 
bepalen dat niet de ondernemer, maar de afnemer de verschuldigde BBO, BPPS, en BAZV moet 
betalen. Dit kan echter alleen als die afnemer een ondernemer is. Hoe de BBO, BPPS en BAZV 
geïnd zullen worden als de afnemer geen ondernemer is, is niet duidelijk . De Raad denkt hierbij 
bijvoorbeeld aan buitenlanders aanbieders van Netflex en iTunes, die hun diensten verlenen aan 
Arubaanse consumenten, die geen ondernemer zijn.  
 
De successiebelasting wordt afgeschaft. In de toelichting worden als redenen genoemd: 

1. De relatief lage opbrengsten van Afl. 300.000,= per jaar 
2. De omslachtige uitvoering 
3. De niet-consistente toepasssing 
4. Het aantrekkelijker maken van Aruba voor vermogende particulieren 

In de jaren 2016 en 2017 bracht de successiebelasting ongeveer Afl. 1.1 miljoen op, wat dus 
aanzienlijk meer is dan de in de toelichting vermelde Afl. 300.000,=. Over verervingen van 
onroerende zaken en schenkingen zal in het vervolg overdrachtsbelasting betaald moeten 
worden. Niet duidelijk is wat de financiële gevolgen van deze ‘verschuiving’ zullen zijn. De Raad 
adviseert aan te geven waarom deze wijziging noodzakelijk is en of wat dit voor gevolgen heeft 



voor de inkomsten van het Land. Ook wordt niet duidelijk waarom het afschaffen van de 
successiebelasting Aruba aantrekkelijker maakt voor vermogende particulieren. 
 
De maximale hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd van Afl. 50.000,= naar Afl. 40.000,=. Niet 
duidelijk is wat dit bijdraagt aan het verduurzamen van de overheidsfinanciën. De maatregel 
wordt ook niet in het FEM genoemd en zal daarnaast maar gevolgen hebben voor een klein 
aantal personen.  
 
Vanaf 1 januari 2019 krijgen alleen nog mensen met een AOV/AWW-uitkering, die een beperkt 
inkomen hebben, reparatietoeslag en wordt de reparatietoeslag voor mensen met een beperkt 
inkomen verhoogd. Of iemand recht heeft op reparatietoeslag wordt door de SVb bepaald. Het 
is echter niet duidelijk of iemand die recht heeft op reparatiestoeslag daarvoor een verzoek moet 
indienen. Ook is niet duidelijk hoe de bedragen zijn bepaald en is ook van deze maatregel niet 
precies duidelijk wat de financiële gevolgen zijn. 
 
Het AZV-percentage wordt verlaagd van 10,5% naar 6,5% voor mensen die een AOV-uitkering 
ontvangen en die een premie-inkomen hebben tot Afl. 30.000,=. Volgens het ontwerp moeten 
AOV-gerechtigden met een premie-inkomen van meer dan Afl. 30.000,= het normale tarief van 
10,5% betalen. Volgens de toelichting zou dat echter alleen gelden voor het deel van het premie-
inkomen boven Afl. 30.000,=. Het ontwerp en de toelichting moeten met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht.   
 
Tenslotte adviseert de Raad voor bepaalde gevallen een overgangsregeling te treffen.  
 
De Raad komt tot de conclusie dat enkele voorgestelde wijzigingen moeilijk of niet uit te voeren 
zullen zijn. Daarnaast zijn de financiële gevolgen niet genoeg bekend, waardoor niet aangetoond 
wordt of de doelstelling van het ontwerp wel kan worden gehaald. Ook zullen de wijzigingen 
leiden tot meer administratieve lasten voor zowel de burger als voor het Land.  
  
 
 
Bij dit advies heeft de Raad dictum 4 gegeven, luidende: 
‘De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met 
het advies van de Raad rekening is gehouden.’ 
 
 
 
 
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; 


