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Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 

2006 no. 83), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1.  Bij de aanbieding van het ontwerp werd verzocht om zo mogelijk advies uit te 

brengen voor 27 november 2009. Het ontwerp is echter eerst op 23 november 2009 door de 

Raad ontvangen. De Raad moge erop wijzen dat ontwerpen, inhoudende ingrijpende 

voorstellen als de onderhavige, een volle behandeltermijn vergen om de Raad in staat te 

stellen zijn staatsrechtelijke taak uit te oefenen. 

 

2. Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd het percentage van de belasting op de 

bedrijfsomzetten te halveren ter bevordering van de koopkracht van de burgers, ter verlaging 

van de operationele kosten van bedrijven en als stimulans voor de Arubaanse economie. De 

Raad maakt opmerkingen over de analyse van het koopkrachtverlies, de effecten op de 

inkomsten van het Land en de toetsingsmogelijkheid van het ontwerp door de Raad. 

 

3. In de twee pagina’s die de memorie van toelichting rijk is wordt voor wat betreft de 

berekening van het koopkrachtverlies voor de burger verwezen naar de Income and 

Expenditure Survey 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een publicatie 

van de Fundacion Social Cristian Aruba (FESCA) van 3 oktober 2008 inzake inflatie en het 

BBO-pakket. De Raad is van oordeel dat een memorie van toelichting bij enig ontwerp van 

wetgeving zelfdragend dient te zijn. De enkele verwijzing naar uitgebrachte rapporten 

volstaat hiertoe niet. De memorie van toelichting dient derhalve een grondige analyse te 

bevatten van het gestelde koopkrachtverlies en het gedeelte hierin dat is toe te schrijven aan 

de effecten van de belasting op de bedrijfsomzetten (BBO). Nu een dergelijke analyse 

ontbreekt acht de Raad de memorie van toelichting niet draagkrachtig.  
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4. Ten aanzien van de twee hiervoor genoemde rapporten merkt de Raad op dat de 

Income and Expenditure Survey 2006 van het (CBS) het jaar 2006 betreft. In dat jaar was de 

landsverordening belasting op bedrijfsomzetten nog niet van kracht en het betreffende 

rapport kan dan ook bezwaarlijk als onderbouwing van de voorgestelde tariefsverlaging 

worden gebruikt. Het rapport van de FESCA uit 2008 kan evenmin als onderbouwing van de 

voorgestelde tariefsverlaging worden gebruikt. Op pagina 1 van het rapport Inflatie en BBO-

pakket wordt immers gesteld dat een directe meting van het effect van het BBO-pakket op de 

prijzen op basis van het statistisch materiaal van het CBS niet mogelijk is.  

 

5.  Gezien het voorgaande is de Raad van oordeel dat onvoldoende inzicht wordt 

verschaft in het totale koopkrachtverlies voor de burger sinds de invoering van de BBO 

alsmede het gedeelte dat daarin is toe te schrijven aan de BBO (de zogenaamde BBO-

component). De probleemstelling die ten grondslag ligt aan het ontwerp acht de Raad 

derhalve onduidelijk en dient nader te worden onderbouwd. Met het oog hierop adviseert de 

Raad zich niet te baseren op hypotheses, doch het CBS een berekening te doen opstellen 

aangaande de omvang van de BBO-component in het totale koopkrachtverlies van de burger. 

 

6. De Raad merkt op dat de introductie van de BBO gepaard is gegaan met een pakket 

van koopkrachtcompenserende maatregelen, inhoudende een verlaging van de tarieven van 

loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, invoerrechten en een toeslag op de uitkering 

AOV. Gezien het feit dat het onderhavige ontwerp strekt tot bevordering van de koopkracht 

van de burgers concludeert de Raad dat voornoemde koopkrachtcompenserende maatregelen 

het beoogde doel kennelijk niet hebben bereikt. De Raad is van oordeel dat de memorie van 

toelichting een beschouwing ter zake dient te bevatten. Hierin dient tevens te worden 

gemotiveerd waarom is geopteerd voor tariefsverlaging van de BBO met anderhalf procent 

en niet voor aanpassing van reeds bestaande koopkrachtcompenserende maatregelen, zoals 

geregeld in Landsverordening van 18 december 2007 tot wijziging van diverse belasting-

verordeningen en tot het treffen van voorzieningen in verband met de invoering van een 

belasting op bedrijfsomzetten, alsmede tot aanpassing van verschillende belastingverorde-

ning en andere landsverordeningen met het oog op correcties en herstel van omissies (AB 

2007 no. 112). Immers, de inkomsten van het Land die door de BBO zijn gegenereerd vanaf 

2007 zijn thans bekend en zijn aanmerkelijk hoger dan in 2006 ten tijde van de voorbereiding 

van de introductie van de BBO waren voorspeld. Daaruit zou het compensatiedeficit kunnen 

worden berekend.  

 

7.  De Raad constateert dat in de memorie van toelichting onvoldoende inzichtelijk 

wordt gemaakt wat de gevolgen van de voorgestelde tariefsverlaging zullen zijn. Zonder 

nadere onderbouwing wordt volstaan met de hypothese dat de gefaseerde intrekking van de 

BBO zal leiden tot: 

- stimulering van de binnenlandse vraag; 

- versterking van de concurrentie positie van Aruba op de relevante toeristenmarkten; 

- een gelijktrekking van de concurrentieverhoudingen voor de bedrijvensector; 

- bevordering van het investeringsklimaat op Aruba.
1
 

De Raad acht het noodzakelijk dat deze geponeerde gevolgen nader worden onderbouwd. In 

dit kader wijst de Raad er op dat evenmin als bij de voorbereiding van de introductie van de 

BBO eind 2006, de Sociaal Economische Raad (SER) om advies is verzocht. Destijds bracht 

de SER eigener beweging advies uit inzake de introductie van de BBO en de sociaal-

                                                 
1
 MvT, p. 2 
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economische consequenties ervan.
2
 De Raad beveelt aan de SER om advies te verzoeken ter 

zake de sociaal-economische consequenties van de voorgestelde belastingverlaging. Tevens 

ware ten aanzien van de financieel-economische consequenties van het ontwerp dienstig de 

Centrale Bank om advies te verzoeken. Ook deze instelling heeft ten tijde van de introductie 

van de BBO zijn opvatting over de gevolgen daarvan kenbaar gemaakt.
3
 

 

8. De Raad stelt vast dat geen duidelijkheid wordt verschaft inzake de daadwerkelijke 

realisering van de bevordering van de koopkracht door de voorgestelde halvering van het 

tarief. Deze dient immers zijn beslag te krijgen door (cumulatieve) prijsverlagingen door 

ondernemers in de gehele bedrijfskolom. In het algemeen zal een ondernemer geneigd zijn 

een tariefsverhoging tot uitdrukking te laten komen in de prijs van een product. De Raad is 

van oordeel dat deze geneigdheid minder zal zijn indien het een tariefsverlaging betreft. De 

kans is derhalve reëel dat prijsverlagingen zich niet zullen manifesteren en dat de 

voorgestelde tariefsverlaging in de bedrijfskolom zal worden geabsorbeerd. De Raad vraagt 

zich derhalve af hoe wordt gewaarborgd dat ondernemers prijsverlagingen zullen doorvoeren 

en hoe daarop van overheidswege toezicht en controle zal worden uitgeoefend.  

 

9. De voorgestelde tariefsverlaging zal leiden tot een geschatte inkomensderving voor 

het Land van Afl. 76.000.000,-.
4
 De memorie van toelichting geeft echter niet aan hoe deze 

inkomensderving voor het Land zal worden gedekt. De enkele verwijzing naar bezuinigingen 

die in de begrotingen van de verschillende ministeries voor het dienstjaar 2010 zullen worden 

aangebracht, volstaat hiertoe niet. Het is de Raad uit de behandeling van ’s Lands 

begrotingen in de afgelopen jaren bekend dat deze waarschijnlijk onvoldoende ruimte tot een 

bezuiniging van deze omvang zal kunnen bevatten. Dit klemt temeer vanwege het feit dat de 

gevolgen van de wereldwijde economische recessie ook in Aruba voelbaar zijn en dat de 

belastinginkomsten van het Land een verontrustende afname laten zien. Daarnevens wijst de 

Raad op de wijziging van begroting 2009 die zeer recent door de Staten is vastgesteld en die 

een machtiging tot het aangaan van een lening bevat ten bedrage van Afl. 97,5 miljoen ter 

dekking van het begrotingstekort over het dienstjaar 2009. Het baart de Raad derhalve zorgen 

dat in het ontwerp geen concrete inkomensverhogende- dan wel bezuinigingsmaatregelen 

worden benoemd ter dekking van de verminderde opbrengsten uit de BBO. De Raad acht het 

noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 

 

10. Gezien het voorgaande kwalificeert de Raad het ontwerp en de toelichting als 

onvoldragen. Door de hiervoor geschetste onduidelijkheden inzake de berekening van het aan 

de BBO toe te schrijven koopkrachtverlies en het ontbreken van de aanduiding van concrete 

maatregelen ter dekking van de inkomstenderving van het Land wordt de rechtmatigheids- en 

doelmatigheidstoets door de Raad onmogelijk gemaakt. De Raad is derhalve niet in staat 

gesteld deze toetsing in volle omvang te verrichten en is van mening dat het onderhavige 

ontwerp zich nog niet in de eindfase bevindt, nu de principiële uitgangspunten en 

berekeningswijzen kennelijk nog ter discussie staan. 

 

 

 

                                                 
2
 SER-rapport ‘De sociaal-economische effecten van de BBO’ van 21 november 2006. 

3
 Zie de nota ‘The turnover tax (BBO) and its macroeconomic implications’ en ‘Introduction of the turnover tax 

system (BBO) in Aruba’ zoals opgenomen in het QUARTERLY BULLETIN 2006-II van de Centrale Bank van 

Aruba. 
4
 MvT, p. 2 
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De Raad kan zich op grond van het bovenstaande niet met de doelstelling en de 

inhoud verenigen en geeft u in overweging het onderhavige ontwerp niet aan de Staten aan te 

bieden, dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden.  

 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

_________________      _____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


