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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Petroleumverordening zeegebied 

Aruba (AB 1987 no. 89), de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47), 
de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123), de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), de Landsver-
ordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10) en de Landsverordening 
grondbelasting (AB 1995 no. GT 3) (modernisering fiscaal regime petroleumexploratie 
en –exploitatie) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89), 
de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47), de Landsverordening dividend-
belasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123), de Landsverordening belasting op bedrijfs-
omzetten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10) en 
de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3) (modernisering fiscaal regime 
petroleumexploratie en –exploitatie), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. Algemeen 

 
 De Raad heeft geconstateerd dat bij het onderhavige ontwerp, belastingtechnische 
bepalingen worden opgenomen in de Petroleumverordening zeegebied Aruba. Voorts wordt een 
aantal van deze bepalingen nogmaals in de corresponderende belastingwetten opgenomen. Uit 
wettechnisch oogpunt – en tevens ter voorkoming van onnodige dubbele wetgeving – dienen 
deze bepalingen naar ’s Raads oordeel alleen opgenomen te worden in de desbetreffende 
belastingswetten (vide ook de onderdelen 2.2 en 2.3). De belastingwetten zijn gezien de aard van 
deze bepalingen immers de aangewezen wettelijke bron ter opname van deze bepalingen.  
 
2. Ontwerp-landsverordening 

 
2.1 Bij voorgesteld artikel I, onderdeel C, sub 1°, wordt het tweede lid van artikel 3 van de 
Petroleumverordening zeegebied Aruba zodanig aangepast dat de aandelen van de naamloze  
vennootschap die het exclusieve recht op het onderzoek naar en de winning van petroleum  
heeft verkregen (dochteronderneming), voortaan ook kunnen toebehoren aan andere naamloze 
vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (moederondernemingen) 
waarvan alle aandelen middellijk of onmiddellijk toebehoren aan het Land.  
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Gelet op het feit dat hier de mogelijkheid wordt gecreëerd dat de moederondernemingen een 
andere rechtsvorm dan de naamloze vennootschap mogen aannemen, acht de Raad het redelijk 
om voor de dochteronderneming ook mogelijk te maken dat zij naast de naamloze 
vennootschap ook de rechtsvorm ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ kan aannemen. 
De Raad adviseert derhalve om het eerste lid van artikel 3 van de Petroleumverordening 
zeegebied Aruba zodanig te wijzigen dat dit mogelijk wordt gemaakt.  

 
2.2 Bij voorgesteld artikel I, onderdeel C, sub 2°, wordt een derde lid aan artikel 3 van de 
Petroleumverordening zeegebied Aruba toegevoegd. Dit lid bepaalt dat de in het eerste lid 
bedoelde naamloze vennootschap vrijgesteld is van winstbelasting en de belasting op 
bedrijfsomzetten voor zover de winst of omzet voortvloeit uit de overeenkomst als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 4. Zoals de Raad in onderdeel 1 aangaf dient hetgeen hier bepaald wordt 
geregeld te worden in de Landsverordening winstbelasting respectievelijk de Landsverordening 
belasting op bedrijfsomzetten. De Raad adviseert derhalve om deze voorgestelde bepaling niet 
op te nemen in de Petroleumverordening zeegebied Aruba.1  

 
2.3 Bij voorgesteld artikel I, onderdeel G, wordt een nieuw artikel 8 van de 
Petroleumverordening zeegebied Aruba voorgesteld. In dit artikel worden de fiscale regelingen 
voor de contractant opgenomen. Zoals de Raad in onderdeel 1 aangaf dienen zulke bepalingen 
opgenomen te worden in de corresponderende belastingwetten. De Raad adviseert in dit kader 
om:  
- huidig artikel 8 van de Petroleumverordening zeegebied Aruba te doen vervallen; 
- nieuw artikel 8 niet op te nemen in de Petroleumverordening zeegebied Aruba; 
- hetgeen bepaald wordt in het eerste lid tot en met het derde lid van nieuw artikel 8 te 

integreren in de Landsverordening winstbelasting; 
- hetgeen bepaald wordt in het achtste lid van nieuw artikel 8 te integreren in respectievelijk de 

Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening dividendbelasting 
en imputatiebetaling en de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10). 

 
2.4 In het bij voorgesteld artikel I, onderdeel G, te introduceren artikel 8, derde lid, wordt 
bepaald dat de Landsverordening winstbelasting onverkort van toepassing is op de winst van een 
derde (lees: contractant van de Compania Arubano di Petroleo (CAP)) behaald met andere  
activiteiten dan die omschreven zijn in de bij artikel 4 van de Petroleumverordening zeegebied 
Aruba bedoelde overeenkomst. De Raad begrijpt dat met andere activiteiten bedoeld worden die 
activiteiten anders dan de exploratie en exploitatie van petroleum. De Raad merkt op dat de 
voorgestelde formulering toch de mogelijkheid creëert dat deze voorgestelde fiscale voordelen 
ook zullen gelden voor deze overige activiteiten indien deze opgenomen worden in de 
overeenkomst. De Raad verwijst in dit kader eveneens naar de formulering in het te 
introduceren lid 2, onderdeel c en lid 6 van artikel 8, waar een vergelijkbare mogelijkheid zich 
eveneens voordoet. Voor zover dit niet de bedoeling is adviseert de Raad om de desbetreffende 
leden zodanig te redigeren dat deze mogelijkheden uitgesloten worden.  

 
2.5  In het achtste lid van het bij voorgesteld artikel I, onderdeel G, te introduceren artikel 8 
worden een aantal mogelijkheden tot vermindering van de financiële verplichtingen jegens het 
Land uitgesloten. Hier wordt onder andere bepaald dat de contractant geen aanspraak kan 
maken op de toepassing van artikel 9 van de Landsverordening dividendbelasting. Het is de 
Raad echter niet duidelijk welk fiscaal voordeel de contractant bij niet-uitsluiting van dit artikel 
kan behalen. De Raad adviseert derhalve om aan te geven om welk voordeel het hier gaat dan 

                                                 
1 Bij voorgesteld artikel II, onderdeel A en voorgesteld artikel III wordt hetgeen in voorgesteld artikel I, onderdeel 
C, sub 2°, bepaald wordt eveneens geregeld in respectievelijk de Landsverordening winstbelasting en de 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten. 
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wel de noodzaak tot uitsluiting van dit artikel nader toe te lichten. Overigens vraagt de Raad zich 
af of wellicht artikel 19 wordt bedoeld. 
In het genoemde achtste lid wordt voorts aangegeven dat de contractant geen aanspraak kan 
maken op de toepassing van artikel 3, (red. tweede lid), onderdeel 2, van de Algemene 
landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10). Aangezien het desbetreffende onderdeel geen 
inhoudelijke norm bevat, hoeft dit onderdeel - strikt genomen - niet uitgesloten te worden. De 
Raad adviseert derhalve om deze verwijzing niet op te nemen. 

 
2.6 Bij voorgesteld artikel VI, onderdeel B, wordt artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de 
Landsverordening grondbelasting gewijzigd. De Raad constateert mede naar aanleiding van de 
toelichting op het voorgestelde artikel2 dat deze wijziging los staat van het doel van het ontwerp. 
Gelet hierop adviseert de Raad de considerans op de strekking van deze wijziging aan te vullen 
dan wel deze wijziging bij aparte landsverordening te regelen. 

3. Memorie van toelichting 
 

3.1 De Raad merkt op dat het Land in de memorie van toelichting verschillende keren wordt 
neergezet als buitenstaander in de onderhandeling met de (potentiële) contractant, terwijl het 
Land elders in de toelichting weer wordt neergezet als medeonderhandelaar. Deze redactie komt 
de inzichtelijkheid van de toelichting niet ten goede. De Raad adviseert om de toelichting 
zodanig te redigeren dat de positie van het Land - als eigenaar van de aandelen van de CAP en 
dus medeonderhandelaar - op consistente wijze wordt neergezet.  
 
3.2 In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat het Petroleumbesluit (AB 1988 no. 
145) dient te worden aangepast op het moment dat het onderhavige ontwerp in werking treedt.3 
De Raad vraagt zich hierbij af waarom deze aanpassing niet gelijktijdig met de wijziging van de 
landsverordening  plaatsvindt. Het is voor de contractpartijen immers van belang om alvorens de 
overeenkomst wordt gesloten te weten met welke relevante wet- en regelgeving zij te maken 
hebben. De Raad adviseert derhalve om het te wijzigen Petroleumbesluit gelijktijdig met het 
onderhavige ontwerp in werking te doen treden.  
 
3.3 In de memorie van toelichting wordt ten aanzien van de comptabele consequenties 
aangegeven dat ‘het onderhavige ontwerp geen gevolgen heeft voor de in de begroting voor het 
lopende begrotingsjaar opgenomen machtigingen voor het aangaan van verplichtingen, omdat 
naar verwachting op zijn vroegst eind 2012 of pas in 2013 een aanvang zal worden gemaakt met 
de exploratie van petroleum en het Land te dier zake ook geen financiële verplichtingen zal 
behoeven aan te gaan.’4 De Raad vraagt zich in dit kader af of het toezicht op grond van artikel 
10 van de Petroleumverordening zeegebied Aruba gedurende de exploratie en exploitatie geen 
(extra) kosten voor het Land mee zal brengen. De Raad adviseert om dit aspect nader toe te 
lichten. 

4. Redactionele opmerkingen 
 
4.1 Bij voorgesteld artikel I, onderdeel A, sub 2°, wordt de omschrijving van het begrip ‘de 
Minister’ zoals opgenomen in artikel 1 van de Petroleumverordening zeegebied Aruba gewijzigd 
in: ‘de minister belast met energiebeleid’. De Raad adviseert om de voorgestelde omschrijving te 
wijzigen in ‘de minister belast met energiezaken’. Hiermee wordt naar ’s Raads oordeel 
aangesloten op de in de memorie van toelichting genoemde benaming van de desbetreffende 
minister.5 

                                                 
2 MvT, p. 24 en 25. 
3 MvT, p. 8. 
4 MvT, p. 10. 
5 MvT, p. 11. 
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4.2 Bij voorgesteld artikel I, onderdeel B, wordt het woord ‘Aruba’ in het eerste lid van 
artikel 2 van de Petroleumverordening zeegebied Aruba vervangen door het Land. Gelet op het 
feit dat het woord ‘Aruba’ tweemaal wordt genoemd in het desbetreffende lid, adviseert de Raad 
om de bepaling onder voorgesteld artikel I, onderdeel B, te wijzigen in: ‘in artikel 1, eerste lid, 
worden de woorden ‘eigendom van Aruba’ vervangen door: eigendom van het Land.’ 
 
4.3 De Raad adviseert om de tekst van het nieuw artikel 8, tweede lid, onderdeel c zoals 
opgenomen in voorgesteld artikel I, onderdeel G, te wijzigen in: ‘verliezen, geleden door een 
derde bij de uitvoering van de bij overeenkomst bepaalde exploratie en winning van petroleum, 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden verrekend gedurende de volgende twintig kalenderjaren’. 
Hiermee wordt naar ’s Raads oordeel duidelijker over welke ‘verliesgevende’ activiteiten het gaat 
en wordt redactioneel aangesloten bij artikel 8, tweede lid, sub a.  
 
4.4 De Raad merkt op dat door de formulering van de laatste zin van de eerste alinea op 
pagina 15 van de memorie van toelichting niet duidelijk wordt gemaakt uit welke elementen de 
genoemde inkomsten van het Land zullen bestaan. De Raad adviseert de desbetreffende zin 
zodanig te redigeren dat dit wordt verduidelijkt.  

 
 Overige redactionele opmerkingen zijn in de marge van het ontwerp en de toelichting 
aangegeven. 
 
5. Conclusie en eindadvies 

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

ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 


