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Uw kenmerk: LV-10/0036 uw brief: 17-11-2010  Ons kenmerk: RvA 228-10 

 
Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening tot wijziging 

van diverse belastingverordeningen (in- 

voering van een tijdelijke fiscale stimu- 

lans voor de verwerving van bedrijfs- 

middelen, verruiming van de fiscale  

aftrek van giften, alsmede wijziging van 

accijnsbedragen en invoerrechtentarieven) 

 

Oranjestad,  1 december 2010 

  

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

landsverordening tot wijziging van diverse belastingverordeningen (invoering van een 

tijdelijke fiscale stimulans voor de verwerving van bedrijfsmiddelen, verruiming van de 

fiscale aftrek van giften, alsmede wijziging van accijnsbedragen en 

invoerrechtentarieven), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

 Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd de teruglopende economische 

activiteit en de oplopende werkloosheid om te buigen door de introductie van 

maatregelen tot verbetering van het investeringsklimaat en bescherming van het milieu. 

Voorts wordt het wenselijk geoordeeld om de fiscale aftrek van giften en de accijns op 

sigaretten, bier en gedistilleerd te verhogen. De Raad maakt ondermeer opmerkingen 

over de onderbouwing van de probleemdefinitie, de fiscale aftrek van bedrijfsmiddelen 

en de fiscale aftrek van giften. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 De Raad acht de probleemdefinitie onvoldoende onderbouwd. In de memorie van 

toelichting wordt veelal volstaan met het poneren van stellingen zonder dat daaraan een 

financieel-economische analyse ten grondslag ligt. Meer in het bijzonder ontbreekt in de 

toelichting een cijfermatige analyse van de omvang van de teruglopende koopkracht en 

toenemende armoede alsmede de afname van de consumptieve bestedingen
1
. Het is 

dientengevolge nagenoeg onmogelijk om de beoogde effecten van de in het ontwerp 

voorgestelde maatregelen te toetsen op doelmatigheid. 
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1.2 Van regeringswege wordt aangegeven dat Aruba wordt geconfronteerd met een 

oplopende werkloosheid die mede zijn versterkt door de wereldwijde economische 

crisis
2
. De Raad constateert dat een analyse ontbreekt inzake de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid sinds 2007 met name voor wat betreft de ontslagcijfers die toe te 

rekenen zijn aan de wereldwijde economische crisis en de sluiting van de olieraffinaderij. 

Terecht wordt in de toelichting aangegeven dat de activiteiten van de olieraffinaderij op 

korte termijn wederom zullen worden opgestart. Echter, niet wordt aangegeven wat deze 

herstart voor effect zal hebben op de werkloosheid. De Raad adviseert hierin te voorzien. 

 

1.3 Gezien het voorgaande beveelt de Raad aan om de gevolgen van het ontwerp op 

de Arubaanse economie te laten doorrekenen door de Centrale Bank van Aruba. Mocht 

dit reeds zijn geschied dan adviseert de Raad de conclusies van voornoemde 

doorrekening op te nemen in de memorie van toelichting. In dit licht baart het de Raad 

echter zorgen dat het niettegenstaande het gebrek aan de hierboven genoemde financieel-

economische gegevens geen beletsel is geweest voor de partijen die deelgenomen hebben 

aan de zogenaamde ‘Sociale Dialoog’ om op 27 augustus 2010 een protocol te 

ondertekenen waarin ondermeer de introductie van de voorgestelde maatregelen werd 

afgesproken. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 De Raad acht de volgorde van de overwegingen in de considerans niet geheel 

logisch. De ‘Sociale Dialoog’ heeft immers als reactie op de gerezen economische 

problemen plaatsgevonden. De Raad beveelt derhalve aan om in de considerans aan te 

vangen met de beschrijving van de problematiek waarmee de regering zich 

geconfronteerd ziet, vervolgens de ondertekening van het protocol van 27 augustus 2010 

op te nemen en te besluiten met een beschrijving van de voorgestelde maatregelen. 

 

2.2 Hoe wel de Raad zich met de tijdelijke investeringsaftrek voor aan te schaffen 

bedrijfsmiddelen zoals geregeld in voorgesteld artikel I, onderdeel A, kan verenigen, rijst 

de vraag waarom geen voorziening is getroffen voor investeringsaftrek van 

bedrijfsmiddelen die niet in Aruba bij de lokale handel verkrijgbaar zijn terwijl zij 

mogelijk toch kunnen bijdragen aan het doel dat de regering voor ogen staat. 

 

2.3 Ten aanzien van voorgesteld artikel 9a, derde lid, onderdeel d, merkt de Raad op 

dat pleziervaartuigen ook bedrijfsmatig kunnen worden aangewend en derhalve als 

bedrijfsmiddel gekwalificeerd. Met het oog hierop beveelt de Raad aan om een 

voorwaardelijke uitsluiting van deze vaartuigen tot stand te brengen, namelijk in die 

gevallen waarin het vaartuig niet bedrijfsmatig wordt aangewend. 

 

2.4 In het licht van de voorgenomen bezuinigingsplannen van de regering wordt 

mogelijkerwijs de financiële armslag van charitatieve instellingen verder beperkt. Deze 

zullen naar waarschijnlijk een groter beroep doen op particuliere donateurs. De Raad 

vraagt zich af waarom niet is geopteerd om de giftenaftrek te verruimen en zoals 

voorheen die te maximeren als een percentage van de inkomsten of winst. Op deze wijze 

zou een grotere giftenaftrek mogelijk zijn waardoor particulieren en het bedrijfsleven een 

grotere maatschappelijke rol kunnen spelen. De Raad adviseert de toelichting op dit punt 

aan te vullen. 
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2.5 De regering rechtvaardigt het verhogen van de accijnzen van bier, sigaretten en 

gedistilleerde dranken omdat overmatige consumptie daarvan schadelijk is voor de 

gezondheid. Ook hier ontbreekt een analyse die die stelling kan onderbouwen. Daarnaast 

vraagt de Raad zich af wat het effect van die verhoging zal zijn op ‘kernactiviteit’ van 

onze economie. Het is algemeen bekend dat de consumptieprijzen van die artikelen tot 

menig beklag aanleiding zijn, reden waarom de Raad aanbeveelt hieraan een 

beschouwing te wijden. 

 

2.6 Mede naar aanleiding van het voorgaande vraagt de Raad zich af hoe het valt te 

rechtvaardigen dat van golfcarts met electromotor een invoerrecht van twee percent 

wordt geheven en van andere voertuigen met een hybride aandrijvingsysteem twaalf 

percent. Indien het doel is de vergroening van het Arubaanse milieu wilt de Raad 

opmerken dat zulke voertuigen veel duurder in de aanschaf zijn dan de traditionele. De 

hoger aanschaffingsprijs en het tarief van twaalf percent zouden een beletsel kunnen zijn 

voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de regering voor ogen staan. Hiervoor 

ware een beschouwing op te nemen. 

 

2.7 Naar aanleiding van bijlage V bij het ontwerp vraagt de Raad zich af waarom op 

auto’s met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 1000 doch niet meer dan 

1500 cc met een hybride aandrijfsysteem (tariefpost 8703.2210), 12 % procent wordt 

geheven terwijl op andere voertuigen met een motor met zelfontsteking met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 1500 cc met een hybride aandrijfsysteem, 2% wordt 

geheven. Het mag immers van algemene bekendheid worden verondersteld dat auto’s met 

een dieselmotor meer milieuvervuilend zijn dan auto’s met een benzinemotor.  

 

3. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

4. Conclusie en eindadvies 

 

 De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit ontwerp aan de 

Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

 

De  Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 

 

 

________________      ____________ 

mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 

 

 

 


