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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van 

de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 

no. GT 47), de Landsverordening dividendbe- 

lasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) en 

de Landsverordening belasting op bedrijfsom- 

zetten (AB 2006 no. 83) i.v.m. het verbeteren  

van het investeringsklimaat voor de exploitatie  

van olieraffinaderijen en olieterminals. 

 

    Oranjestad,  19 mei 2010 

 

 

 

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

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 

47) de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) en de 

Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83) in verband met het 

verbeteren van het investeringsklimaat voor de exploitatie en olieraffinaderijen en olieter-

minals, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

De Raad heeft geconstateerd dat het ontwerp voortvloeit uit intentieverklaringen 

tussen de leden van de ministerraad en Valero Refining Company Aruba N.V., Valero Aruba 

Holding Company N.V., Valero Aruba Maintenance/Operations Company N.V. en Valero 

Coker Corporation Aruba N.V. (Valero) van 20 januari 2010 en 24 februari 2010. Het 

onderhavige ontwerp is op 7 april 2010 door de Raad ontvangen. 

 

 Met het ontwerp wordt beoogd het investeringsklimaat voor de exploitatie van olie-

raffinaderijen en olieterminals te verbeteren. De Raad maakt ondermeer opmerkingen over de 

probleemstelling, de internationale fiscale aspecten en precedentwerking die uit kan gaan van 

de in het ontwerp geregelde belastingfaciliteiten.  

 

1.  Algemeen 

 

1.1 De Raad acht de probleemstelling die ten grondslag ligt aan het ontwerp onvolledig. 

Het ontwerp dient namelijk te worden beschouwd in het licht van de onderhandelingen die 

hebben plaatsgevonden met de uitbater van de olieraffinaderij en olieterminal in Aruba die in 

het navolgende kortheidshalve zal worden aangeduid als Valero. Aan de Raad is tevens ter 
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advisering voorgelegd een ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de gezamen-

lijke ministers tot het aangaan van een overeenkomst welke mede ten doel heeft de 

beëindiging en voorkoming van geschillen tussen het Land en Valero Refining Company 

Aruba N.V., Valero Aruba Holding Company N.V., Valero Aruba Maintenance/Operations 

Company N.V. en Valero Coker Corporation Aruba N.V. In de memorie van toelichting bij 

dat ontwerp is wel voorzien in een uitgebreide beschrijving van de problematiek op het 

gebied van exploitatie van de olieraffinaderij en olieterminal hier te lande en de zijdens het 

Land Aruba gesloten overeenkomsten met Valero terzake. Vanwege het feit dat een memorie 

van toelichting bij enig ontwerp zelfdragend dient te zijn, beveelt de Raad aan de memorie 

van toelichting uit te breiden met een beschouwing inzake de problematiek die de aanleiding 

heeft gevormd tot de opstelling van het ontwerp alsmede een beschrijving van de inhoud van 

de zijdens de regering gesloten overeenkomsten met Valero terzake. Hiermede kan tevens 

worden bewerkstelligd dat de opmerking inzake de op 24 februari 2010 met Valero gesloten 

Settlement Agreement op pagina 17 van de memorie van toelichting te plaatsen valt. 

 

1.2 Met ingang van 1 januari 2003 heeft het Arubaanse belastingstelsel een ingrijpende 

wijziging ondergaan. Deze was het gevolg van de toentertijd plaatsvindende discussies over 

schadelijke belastingpraktijken in de Europese Unie (Code of Conduct (Business Taxation)) 

en de OESO (Harmful Tax Competition) en de in dat verband met Nederland en de EU, en de 

OESO gemaakte afspraken. Niet alleen werd winstbelasting ingrijpend gewijzigd – invoering 

van een uniform tarief en afschaffing van belastingvoordelen voor de offshore-sector – ook 

werd een dividendbelasting en imputatiebetaling ingevoerd en werd de inkomstenbelasting 

daarop aangepast. Op vennootschappelijk niveau worden de winsten voortaan onderworpen 

aan een uniform tarief, terwijl de winstuitkeringen (dividenden) op het niveau van de 

aandeelhouder eveneens aan een belasting worden onderworpen. Aandeelhouders van 

vennootschappen met van bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen 

activiteiten werd een tegemoetkoming – de imputatiebetaling – verleend als vervanging van 

de ingetrokken Landsverordening bevordering industrievestiging en hotelbouw (AB 1993 no. 

GT 25). 

In 2008 wordt de imputatiebetaling aan de olie-industrie ingetrokken. De regering 

motiveerde dat door, voor zover hier van belang, het volgende aan te voeren: ‘Daarenboven 

wil de regering wijzen op haar streven om binnen afzienbare tijd voor Aruba medegelding 

van het zgn. Kyoto-protocol (en het verdrag dat het protocol over enkele jaren zal vervangen) 

te realiseren. In het vorenvermelde landsbesluit wordt olieraffinage als een economische 

werkzaamheid omschreven, die voor het imputatiebetalingsregime in aanmerking komt, 

terwijl bij dat industriële proces niet onaanzienlijke hoeveelheden gassen worden uitgestoten, 

die behoren tot de in bijlage A bij het Kyoto-protocol vermelde, voor het milieu schadelijk, 

stoffen. Ten aanzien van dergelijke stoffen bepaalt artikel 2, eerste lid, onderdeel a, sub v., 

van het Kyoto-protocol evenwel dat de daarbij aangesloten landen verplicht zijn (...) tot 

voortschrijdende reductie of eliminatie van fiscale stimulansen in de industriële sectoren die 

dergelijke stoffen uitstoten. Een bepaling als vervat in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van 

het Landsbesluit aanwijzing imputatie-NV activiteiten verdraagt zich niet met het 

voornoemde artikel van het Kyoto-protocol en behoort ook in dit kader niet in stand te 

blijven’
1
. 

Ten aanzien van de in het ontwerp voorgestelde belastingfaciliteiten vraagt de Raad zich af 

of deze stroken met de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de discussies over 

schadelijke belastingpraktijken of met het streven naar aansluiting bij het Kyoto-protocol en 

de daarmee samenhangende verplichting geen stimulansen te verlenen aan de olie-industrie. 

 

                                                 
1
 Zie NvT, p. 2 bij het Landsbesluit AB 2008 no. 39 
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2. Ontwerp-landsverordening  

 

2.1 Ten aanzien van voorgesteld artikel I, onderdeel A, vraagt de Raad zich af waarom is 

geopteerd voor versnelde afschrijving in tien gelijke jaarlijkse delen. Het komt de Raad voor 

dat de verbetering van het investeringsklimaat voor de exploitant van een olieraffinaderij of 

olieterminal meer gediend zou zijn met willekeurig vervroegde afschrijving. In dit kader zij 

er op gewezen dat de gebruiksduur van bedrijfsmiddelen korter kan zijn dan tien jaar. 

 

2.2 De Raad vraagt zich inzake voorgesteld artikel I, onderdeel B af of de onbeperkte 

verrekeningsduur voor verliezen uit de exploitatie van een olieraffinaderij of olieterminal 

deze vennootschappen niet in een uitzonderlijke positie wordt gebracht vergeleken met de 

andere belastingplichtigen, zeker wanneer bij de vergelijkingen onderling de kapitalisatie 

wordt betrokken. Heeft de regering in haar afwegingen een mogelijk beroep op gelijke 

behandeling betrokken? 

 

2.3 In het voorgestelde artikel 15, zesde lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 

1988 no. GT 47), wordt het tarief vastgesteld op zeven respectievelijk twaalf percent van de 

winst afhankelijk van de vraag of de exploitant een aan een erkende beurs genoteerd is of 

niet. Met betrekking tot de winstbelasting merkt de Raad op dat deze – in tegenstelling tot de 

inkomstenbelasting die, doordat zij rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van 

het subject, als een subjectieve belasting wordt aangemerkt – een objectieve belasting is. 

Voor de heffing van de winstbelasting is alleen van belang het object, de winst, waarop het 

tarief wordt toegepast. De regering wijkt met deze wijziging af van het in 2003 ingezette 

beleid de winstbelasting uniform te belasten. 

In dit licht vraagt de Raad zich af of van de uitzondering van de olieraffinaderij en 

olieterminal geen precedentscheppende werking uitgaat. Immers, teruggang in de conjunc-

tuur treft alle sectoren van onze economie. Overigens merkt de Raad op dat deze verlaging 

ten koste gaat van ’s Lands schatkist maar (wel) ten faveure van een vreemde mogendheid, in 

casu de Verenigde Staten van Amerika, die, zoals algemeen bekend, het verschil in haar 

belastingheffing betrekt. Immers, er wordt minder “foreign tax credit” verleend. Dat zal te 

meer gaan wringen wanneer de conjunctuur voor oliebedrijven weer sterk aantrekt. 

In dit verband verwondert het de Raad – nu het doel is verbetering van het investerings-

klimaat voor olieraffinaderijen en olieterminals – dat naast het verlaagde winstbelastingtarief 

toch nog een, in de toekomst onbeperkt verrekenbare, minimumbelasting wordt ingevoerd in 

het voorgestelde nieuwe achtste lid van artikel 14. Wanneer de winsten van de olie-

raffinaderij of olieterminal onder druk komen te staan of zelfs verliezen worden geleden, dan 

moeten die bedrijven nog een minimale belasting betalen. De Raad acht een nadere 

toelichting voor die keuze op zijn plaats te meer vanwege het feit dat van andere 

vennootschappen geen minimumbelasting wordt geëist. 

 

2.4 De Raad constateert dat voorgesteld artikel I, onderdeel C, is geënt op de vennoot-

schappelijke structuur van Valero. De olieraffinaderij en de olieterminal worden immers 

geëxploiteerd door twee verschillende vennootschappen. Derhalve is door deze twee ver-

schillende vennootschappen winstbelasting verschuldigd. De Raad vraagt zich echter af hoe 

de heffing van winstbelasting zal geschieden indien zowel de olieraffinaderij als de olie-

terminal worden geëxploiteerd door een en dezelfde vennootschap. Hiervan zou bijvoorbeeld 

sprake kunnen zijn indien de olieraffinaderij en de olieterminal worden verkocht aan een 

derde. De Raad acht het noodzakelijk dat wordt voorkomen dat het Land inkomsten uit de 

winstbelasting misloopt door de vennootschapsrechtelijke inrichting van de belastingplich-

tige en acht derhalve een verduidelijking op zijn plaats. 
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Voorts acht de Raad het principieel onjuist dat de winstbelasting wordt gecontamineerd door 

de toets van de kwaliteit van de aandeelhouder – het al dan niet aan een erkende beurs 

genoteerd zijn – voor de bepaling van het verschuldigde tarief. Zoals hiervoor al aangegeven 

heeft de winstbelasting een objectief karakter en daarin hoort zulk een toets niet thuis. 

 

2.5 Met betrekking tot het voorgestelde zevende lid van artikel 15 vraagt de Raad zich af 

welke rechtgevolgen ontstaan indien bij controle door daartoe bevoegde ambtenaren van de 

belastingdienst komt vast te staan dat de daarin bedoelde verklaring ten onrechte is 

afgegeven. 

 

2.6 Met de meerbedoelde wijzigingen van 2003 werd eveneens de Landsverordenining 

dividendbelasting en imputatiebetaling ingevoerd. De dividendbelasting moet in het 

(internationale) belastingrecht worden gezien als een sluitstuk op de belastingheffing van in 

naamloze vennootschappen of andere lichamen gegenereerde winsten. Tot dat moment 

werden dividenden aan niet in ons land aan de inkomstenbelasting of winstbelasting 

onderworpen natuurlijke – of rechtspersonen in het algemeen vrij van belasting uitgekeerd. 

Voor binnenlandse belastingplichtigen is de dividendbelasting een voorheffing op de 

inkomstenbelasting; voor buitenlandse belastingplichtigen eindheffing. 

De regering voert voor de verlaging van de dividendbelasting voor olieraffinaderijen en 

olieterminals aan dat het onzeker is of de op de imputatiebetaling betaalde dividendbelasting 

verrekenbaar is. De Raad vraagt zich af of de regering ter zake heeft nagegaan hoe de 

imputatiebetaling in het land van de aandeelhouder in de belasting zal worden betrokken. 

Naar het oordeel van de Raad is het onduidelijk of de imputatiebetaling als belastbaar 

inkomen zal worden aangemerkt of niet. Zo ja, dan ligt het in de rede dat de 

dividendbelasting verrekenbaar zal zijn. Zo neen, dan heeft de aandeelhouder geen fiscaal 

nadeel. 

Mede in verband met de rol die de dividendbelasting in het internationale belastingrecht kan 

spelen bij het afsluiten van verdragen, acht de Raad het niet aan te bevelen om voor 

olieraffinaderijen en olieterminals de dividendbelasting te verlagen tot nul. De Raad wijst 

ook ten aanzien van voornoemde problematiek op het gevaar van precedentscheppende 

werking. 

 

2.7 Met betrekking tot voorgesteld artikel IV, vraagt de Raad zich af wat wordt bedoeld 

met de zinsneden ‘nagenoeg alle activa’ en ‘nagenoeg het gehele directe of indirecte belang 

bij de vennootschap’. Teneinde te waarborgen dat het verschuldigde minimumbedrag van de 

winstbelasting ten bedrage van Afl. 27.000.000,- kan worden geheven adviseert de Raad 

voornoemde zinsneden nader te kwantificeren. 

 

3.  Conclusie en eindadvies 

 

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

het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan te 

bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

_________________     ____________ 

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

 


