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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorboot- 

belastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (nieuwe tarieven motorrijtuigenbelasting 
voor milieuvriendelijke motorrijtuigen) 

 

             
            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 
no. GT 23) (nieuwe tarieven motorrijtuigenbelasting voor milieuvriendelijke motorrijtuigen), 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. De Raad heeft geconstateerd dat met dit ontwerp beoogd wordt om – in navolging van 
de per 1 januari 2011 verlaagde tarieven van invoerrechten voor elektrische en hybride auto’s –
het gebruik van fossiele brandstoffen verder te reduceren door nieuwe (lagere) tarieven voor 
motorrijtuigenbelasting op hybride, elektrische en de zogenaamde ‘flex fuel’ auto’s te 
introduceren. De Raad vraagt zich ten aanzien van de invoering van het ‘voordelig’ tarief voor de 
‘flex fuel’ auto’s af of dit wel het beoogde effect (lees: prikkel om het gebruik van fossiele 
brandstof verder te verminderen) zal hebben, aangezien er – in tegenstelling tot elektrische en 
hybride auto’s – geen voordelig tarief van invoerrechten geldt voor dit type auto. De consument 
zal naar ’s Raads mening immers op basis van alleen een verlaagd tarief voor 
motorrijtuigenbelasting niet snel geprikkeld worden om over te gaan tot de aankoop van een ‘flex 
fuel’ auto en daarmee dus niet bijdragen aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstof. 
 
2. Degene die een motorrijtuig houdt en gebruik maakt van de openbare weg is op grond 
van artikel 4 van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening belasting verschuldigd. De 
op grond van deze verordening geheven belastingen zijn dan ook bedoeld voor het onderhoud 
van de openbare wegen en niet per definitie ten behoeve van (projecten in het kader van) de 
reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Gelet op de bestemming van deze belastingen 
acht de Raad de motorrijtuigenbelasting derhalve niet het meest geschikte middel om de reductie 
van het gebruik van fossiele brandstoffen te bevorderen; hybride, elektrische, ‘flex fuel’ of 
volledig op fossiele brandstof aangedreven auto’s maken immers allen (in dezelfde mate) gebruik 
van de openbare wegen. Nu de regering de motorrijtuigenbelasting hanteert om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te reduceren ontstaat de discrepantie dat bijvoorbeeld een zuinige auto met 
‘normale’ aandrijving meer betaalt dan een minder zuinige hybride auto waardoor het beoogde 
effect niet wordt behaald. De Raad acht het koppelen van (de hoogte van) een belasting voor het 
gebruik en onderhoud van de openbare weg aan het energieverbruik van de voertuigen die 
daarvan gebruik maken derhalve niet op zijn plaats. De Raad vraagt zich in dit kader af of de 
regering heeft overwogen of het gewenste effect (i.c. verdere reductie van het gebruik van 
fossiele brandstof) niet beter via verhoging van (benzine)accijnzen met gelijktijdige verlaging van 
de motorrijtuigenbelasting bereikt kan worden. Hiermede zou tevens worden bereikt dat het 
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bezit van de auto minder wordt belast en het gebruik meer, hetgeen veelal de doelstelling is bij 
maatregelen om het milieu te beschermen.  
 
3. Bij voorgesteld artikel I, onderdeel A, sub 1o, wordt aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a,  
van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening een subonderdeel V toegevoegd waarin 
het belastingtarief voor motorrijtuigen die ontworpen zijn om te draaien op een mengsel van 
benzine en maximaal 85 procent ethanol (‘flex fuel’ auto’s) bepaald wordt. De Raad meent dat 
deze bepaling zodanig is omschreven dat deze niet per definitie garandeert dat de houder van de 
‘flex fuel’ auto zal bijdragen aan de verdere reductie van het gebruik van fossiele brandstof. De 
houder van de ‘flex fuel’ auto die volledig op fossiele brandstof of voor maar een insignificant 
deel op bio-ethanol rijdt valt immers – gelezen de voorgestelde bepaling – automatisch onder het 
voordelige belastingtarief. De Raad acht het derhalve verstandiger dat dit voorgestelde voordelige 
belastingtarief geldt voor die ‘flex fuel’ auto’s die minimaal op een bepaald deel bio-ethanol 
dienen te kunnen rijden. Voorts merkt de Raad op dat bio-ethanol vooralsnog niet op de 
Arubaanse markt wordt aangeboden, waardoor het stimuleren van de aanschaf van ‘flex-fuel’ 
auto’s op dit moment niet zal bijdragen aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstof. 
 
4. In de toelichting wordt gesteld dat van de huidige energiebehoefte twintig procent wordt 
voorzien door windenergie. Dit wordt in 2013 verdubbeld.1 De Raad meent dat deze stelling 
achterhaald is, gezien het windpark bij Urirama – gelet op de ontwikkelingen – naar verwachting 
niet in 2013 nog operationeel zal zijn. De Raad adviseert derhalve de toelichting op dit aspect aan 
te passen. 
 
5. In de marge van de toelichting bij het ontwerp is een voorstel voor een redactionele 
verbetering opgenomen. 
 
 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 aan te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden.  
 

   
 
De Adjunct-secretaris,            De Voorzitter, 
 
 
________________           ____________ 
mr. A. Braamskamp           mr. A.J. Swaen 
 
 

                                                 
1 MvT, p. 1. 

 


