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Uw brief: 23 november 2012 
Uw kenmerk: LV-12/0030 
Datum: 12 december 2012 
Kenmerk: RvA 169-12 

 
Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting 

(AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63) 
 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 
51) en de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63),  moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten.  
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met het onderhavige ontwerp wordt de introductie beoogd van een ouderenaftrek van 
Afl. 3.500,- per jaar bij een inkomen van maximaal Afl. 35.000,- en een expatriate regeling 
alsmede een verlaging van het percentage inkomstenbelasting op ontslagvergoedingen, de 
vaststelling van het belastingvrije bedrag, de formalisering van de belasting tabellen voor de 
kalenderjaren 2008 tot en met 2011 en het achterwege laten van toepassing van de 
inkomstenbelasting-correctiefactor door de mogelijkheid te creëren tot toepassing van een ander 
correctiepercentage. De Raad maakt ondermeer opmerkingen over de probleemdefinitie en de 
financiële onderbouwing van het ontwerp. 
 
1.2 De Raad constateert dat de hierboven genoemde voorstellen in de memorie van 
toelichting als een resultante worden gepresenteerd van de sociale dialoog inzake belastingen die 
plaatsvond van 21 augustus tot en met 9 november 2012.1 De Raad is dienaangaande van 
oordeel dat de onderliggende probleemdefinitie – die mede de aanleiding zal hebben gevormd 
tot voornoemde sociale dialoog – onderbelicht is gebleven.  
Zo wordt de introductie van een ouderenaftrek gemotiveerd met de stelling dat deze 
noodzakelijk is ter compensatie van de nadelige gevolgen van het verlies aan koopkracht bij de 
groep ouderen die een inkomen geniet van maximaal Afl. 35.000,- per jaar.2 Gezien deze 
motivering is de Raad van oordeel dat de toelichting tenminste inzicht dient te geven in de 
omvang van het koopkrachtverlies voor de desbetreffende groep. Daarnevens is het van belang 
dat inzichtelijk wordt gemaakt waarom juist ten aanzien van deze groep ouderen thans  
koopkrachtstimulerende maatregelen wenselijk zijn in relatie tot de overige personen die 
eenzelfde maximum jaarinkomen genieten. Ten aanzien van de werking van deze ouderenaftrek 
tot een bepaald inkomen zullen onwenselijke situaties ontstaan waarbij een persoon met een 
inkomen van Afl. 35,001.- een lager netto inkomen na belasting zal hebben dan een persoon met 
een inkomen van Afl. 34,999.-. De tweede heeft immers wel recht op de aftrek en de eerste 

                                                 
1 MvT, p. 1. 
2 MvT, p. 1. 
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echter niet. Derhalve was het beter geweest voor een geleidelijker overgang te kiezen, 
bijvoorbeeld door de aftrek te laten afnemen tot nul vanaf een inkomen boven de Afl. 35,000.- 
gelijk aan het bedrag waarmee het inkomen de Afl. 35,000.- overstijgt.  
De introductie van een expatriate regeling wordt wenselijk geacht ter verbetering van het 
investeringsklimaat en ten behoeve van een duurzame en gediversifieerde, innovatieve 
economie.3 De Raad stelt vast dat een beschrijving van de inhoud van een dergelijke regeling 
ontbreekt. Daarnaast ontbreekt een beschouwing aangaande de vraag hoe deze regeling bijdraagt 
aan de realisering van de hiervoor genoemde doelstellingen. Noch uit het ontwerp noch uit de 
toelichting blijkt voorts welk onderdeel van het ontwerp betrekking heeft op de introductie van 
een expatriate regeling. 
De Raad acht het op voorhand onduidelijk welk doel met de voorgestelde verlaging van het 
percentage van de inkomstenbelasting op ontslagvergoedingen wordt nagestreefd. Zo zou 
kunnen worden betoogd dat de voorgestelde verlaging sec is bedoeld als een financiële 
compensatie in geval van ontslag in economisch moeilijke tijden. In dit kader acht de Raad het 
van belang dat in ieder geval inzicht wordt gegeven in de omvang van de werkloosheid in Aruba. 
Voorts acht de Raad het noodzakelijk dat wordt aangegeven of deze maatregel een structureel 
karakter heeft dan wel dat deze in tijd wordt beperkt. 
De Raad acht het noodzakelijk dat ten aanzien van de hiervoor geconstateerde 
motiveringsgebreken een nadere onderbouwing plaatsvindt in de memorie van toelichting. 
 
1.3 De financiële onderbouwing van de verschillende voorstellen acht de Raad uiterst 
summier en daardoor onvoldoende inzichtelijk. De financiële consequenties van de voorgestelde 
mogelijkheid tot het buiten toepassing laten van de inkomstenbelasting-correctiefactor4 zouden 
voor het Land positief kunnen zijn. Het niet toepassen van de inkomstenbelasting-
correctiefactor zou er naar ’s Raads mening toe kunnen leiden dat een verkapte belasting-
verhoging plaatsvindt waaruit hogere inkomsten voor het Land voortvloeien maar ook hogere 
kosten voor de belastingplichtigen. In dit kader is voorts onduidelijk hoe een aanpassing van de 
belastingtabel met 100% van voornoemde correctiefactor, zonder aanpassing van de 
belastingvrije som bij een inflatie van 2,8% zal leiden tot een inkomstenderving voor het Land 
van 10 miljoen florin.5 Het komt de Raad voor dat indien de gemiddelde burger er in koopkracht 
niet op achteruit is gegaan er bij correctie van de belastingtabel nominaal zelfs meer inkomsten-
belasting betaald zal worden en niet minder. Op grond van het voorgaande acht de Raad het 
noodzakelijk dat de financiële gevolgen van de voorgestelde aanpassing van de belastingtabel 
nader worden onderbouwd. 
 
Artikel 25 van de Landsverordening inkomsten belasting (AB 1991 no. GT 51) 
(Landsverordening IB) inzake de inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting is bedoeld om de 
belastingheffing op reële basis gelijk te houden. Met andere woorden het percentage van het 
inkomen dat aan belasting wordt betaald blijft gelijk op basis van de koopkracht van de burger. 
Bijvoorbeeld in een 3% inflatie scenario zal een persoon met een inkomen van Afl. 50,000.- als 
volgt de effecten ervaren: 
 

 jaar 1 jaar 2 verandering 
inkomen 50,000 51,500 3.00% 

belastingvrije som 20,252 20,860 3.00% 

belastbaar 29,748 30,640 3.00% 

te betalen belasting 3,293 3,392 3.00% 

netto inkomen 46,707 48,108 3.00% 

 

                                                 
3 MvT, p. 1. 
4 Artikel I, onderdeel G. 
5
 MvT, p. 4. 
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In het geval er geen inflatiecorrectie wordt toegepast dan zal de volgende situatie zich voordoen: 
 

 jaar 1 jaar 2 verandering 
inkomen 50,000 51,500 3.00% 

belastingvrije som 20,252 20,252 0.00% 

belastbaar 29,748 1,248 5.04% 

te betalen belasting 3,293 3,563 8.20% 

netto inkomen 46,707 47,937 2.63% 

 
In dit geval is zichtbaar dat de koopkracht achteruit gaat terwijl de belastingopbrengst meer stijgt 
dan de inflatie. 
 
1.4 De tabel opgenomen op pagina 3 van de memorie van toelichting acht de Raad 
onduidelijk. Beoogd wordt de relatie tussen de scheefgroei in de drempelbedragen na toepassing 
van de  inkomstenbelasting-correctiefactor op de oude belastingtabel en de negatieve gevolgen 
daarvan voor ‘s Lands kas inzichtelijk te maken. Zonder nadere toelichting wordt dit door de 
opneming van de betreffende tabel niet gerealiseerd. 
  

2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 In voorgesteld artikel I, onderdeel A, wordt een nieuw achtste lid toegevoegd aan artikel 
3 van de Landsverordening IB. Temeer vanwege het feit dat de toelichting erover zwijgt vraagt 
de Raad zich af waarom deze vrijstellingsbepaling wenselijk is. Hierop ware in de toelichting in te 
gaan. 
De redactie van het nieuwe artikel 3, achtste lid, van de Landsverordening IB acht de Raad 
onduidelijk. De Raad neemt aan dat beoogd wordt om een bevoegdheid voor de Minister te 
creëren tot aanwijzing van vergoedingen en verstrekkingen die niet tot het loon dienen te 
worden gerekend. Door in het betreffende artikel tevens de bevoegdheid tot het stellen van 
voorwaarden terzake te incorporeren, is een moeilijk te begrijpen artikel ontstaan. De Raad 
adviseert voornoemde aanwijzingsbevoegdheid en de bevoegdheid tot het stellen van nadere 
voorwaarden te splitsen door regeling in afzonderlijke zinnen. 
 
2.2 Voorgesteld artikel I, onderdeel G, ten tweede, introduceert de mogelijkheid dat de 
inkomstenbelasting-correctiefactor bij de bepaling van het tabelinkomen buiten toepassing 
wordt gelaten. In onderdeel 1.3 van dit advies is reeds ingegaan op de financiële gevolgen van dit 
voorstel. De Raad benadrukt dat toepassing van de  inkomstenbelasting-correctiefactor een 
waarborgkarakter draagt. De Raad constateert dat het voorgestelde artikel 25, derde lid, van de 
Landsverordening IB niet voorziet in enige voorwaarde of beperking waaronder de Minister de 
met de inkomstenbelasting-correctiefactor berekende inkomensbedragen van de belastingtabel 
kan vervangen door andere bedragen. Hierdoor is de omstandigheid niet denkbeeldig dat de 
voorgestelde uitzondering de regel zal worden. De Raad acht het vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid derhalve van groot belang dat de gevallen en voorwaarden worden aangegeven 
waaronder de Minister kan afzien van het gebruik van de inkomstenbelasting-correctiefactor. 
De Raad vraagt zich ten overvloede af of in relatie tot het in het verleden aangekondigde beleid 
een verdere verlaging van het aantal belastingschijven van de inkomstenbelasting zal worden 
voortgezet. 
 
2.3 In voorgesteld artikel III worden de inkomstenbelastingtabellen vastgesteld zoals die 
golden in de belastingperiode 2010 en 2011. Hiermede worden naar ’s Raads oordeel de 
betreffende belastingtabellen met terugwerkende kracht vastgesteld, echter, zonder dat daarop de 
op grond van artikel 25, eerste dan wel derde lid, van de Landsverordening IB voorgeschreven 
toepassing van de inkomstenbelasting-correctiefactor heeft plaatsgevonden. Dit vanwege het feit 
dat de tabelbedragen over voornoemde periode gelijkluidend zijn. Deze omstandigheid maakt 
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naar de mening van de Raad dat de voorgestelde vaststelling van de belastingtabellen over de 
periode 2010 en 2011 een belastend karakter bezit waardoor de beoogde terugwerkende kracht 
slechts kan plaatsvinden na toepassing van de inkomstenbelasting-correctiefactor over die 
periode. De definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de periode 2010 en 2011 kunnen 
derhalve eerst worden opgelegd nadat de betreffende belastingtabellen op de hiervoor geschetste 
wijze zijn aangepast. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. Overigens 
begrijpt de Raad niet waarom de tabel voor 2012 ontbreekt nu deze aan het begin van 2012 
diende te zijn vastgesteld. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 De Raad merkt op dat de artikelsgewijze toelichting veelal een herhaling bevat van 
hetgeen in het ontwerp is bepaald. De Raad adviseert de toelichting op dit punt te herzien en aan 
te geven wat met de verschillende onderdelen van het ontwerp wordt beoogd. 
 
3.2 De Raad neemt aan dat hetgeen wordt gesteld ten aanzien van de belasting tegen het 
bijzonder tarief van een gehele uitkering in het kader van een zogenaamd thriftplan6 ten doel heeft 
een voor de werknemer zo gunstig mogelijke heffing te realiseren. Naar ’s Raads mening zou dit 
onomstotelijk uit de toelichting dienen te blijken. 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting opgenomen. 
 
5. Conclusie en eindadvies  
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, niet dan nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 
 

De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ___________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 

                                                 
6
 MvT, p. 6. 


