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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de heffing van een milieubelasting 

voor timeshareresorts, logementen en hotels (Landsverordening milieubelasting voor 
timeshareresorts, logementen en hotels)  

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels inzake de heffing van een milieubelasting voor 
timeshareresorts, logementen en hotels (Landsverordening milieubelasting voor 
timeshareresorts, logementen en hotels), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 In de adviesaanvraag ter zake het ontwerp werd zijdens de regering verzocht het ontwerp 
met de hoogst mogelijke voorrang te behandelen gelet op de beoogde inwerkingtredingsdatum 
van 1 maart 2013. De Raad heeft inderdaad aan de behandeling van het ontwerp de hoogst 
mogelijke voorrang gegeven. Opgemerkt zij echter dat het ontwerp eerst op 20 februari 2013 
door de Raad werd ontvangen. Door de in het verzoek besloten termijnstelling zou de Raad een 
adviestermijn worden gegund van ten hoogste zes werkdagen. Gezien het feit dat het ontwerp na 
bekomen advies van de Raad nog aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken dient te 
worden aangeboden voor de opstelling van het nader rapport, waarna aanbieding aan en 
behandeling door de Staten dient plaats te vinden, acht de Raad voornoemde irrealistische 
termijnstelling getuigen van onvoldoende inzicht in de taak en positie van zowel de Raad als de 
Staten in het wetgevingsproces. De Raad heeft met het oog op een deugdelijke advisering 
aangaande het ontwerp derhalve niet aan de hiervoor genoemde termijnstelling kunnen voldoen. 
De Raad dringt dan ook aan – mede in het kader van wellicht nog te maken afspraken in een 
sociale dialoog, en in het algemeen – op een realistische wetgevingsplanning.  
 
1.2 Uit het intitulé, de citeertitel en de memorie van toelichting valt af te leiden dat de 
voorgestelde belasting als een milieubelasting dient te worden gekwalificeerd. De Raad 
constateert dienaangaande dat geen inzicht wordt verschaft in de bestemming van de belasting, 
waardoor onduidelijk is welk milieubelang met de introductie van de belasting wordt gediend.1 
De toelichting geeft daarnevens nog aan dat door de invoering van de belasting extra beleid kan 
worden ontwikkeld om de schadelijke effecten, die het toerisme met zich meebrengt, voor een 
deel te compenseren.2 De Raad concludeert hieruit dat er thans nog geen, dan wel onvoldoende 
inzicht bestaat bij de regering in de aard en omvang van de milieuproblematiek die wordt 

                                                 
1 Vergelijk bijvoorbeeld artikel 1 en 10, van de Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40) alwaar aan 
de heffing van een toeristenbelasting een duidelijke bestemming wordt gegeven.  
2 MvT, p. 3. 
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veroorzaakt door het verblijf van logeergasten in timeshareresorts, hotels dan wel logementen. 
Daarmede wordt met het ontwerp naar ’s Raads mening beleidsmatig een onjuiste volgorde 
gehanteerd. Immers worden door het ontwerp middelen gegenereerd waarvan op dit moment 
niet is vast te stellen of deze toereikend zullen zijn ter oplossing van de desbetreffende 
milieuproblematiek. De Raad is derhalve van oordeel dat aan het ontwerp geen deugdelijke 
probleemdefinitie ten grondslag ligt. De Raad beveelt aan om eerst de (directe) milieueffecten 
verbonden aan het verblijf van logeergasten in timeshareresorts, hotels en logementen te 
inventariseren, waarna de omvang van kosten die zijn gemoeid met oplossing van die 
milieuproblematiek kan worden vastgesteld. Meer in algemene zin moge de Raad adviseren tot 
het realiseren van een integraal milieubeleid dat - waar nodig - in wetgeving wordt neergelegd. 
 
1.3 De Raad heeft geconstateerd dat de in het ontwerp voorgestelde milieubelasting alleen 
bedoeld is voor toeristen. Zij die in het gezinsregister van het bevolkingsregister staan 
ingeschreven (i.c. de ingezetenen van Aruba)3 worden uitgezonderd van deze belasting. De 
toelichting geeft als reden voor dit onderscheid aan dat het voor het voeren van beleid om 
schadelijke effecten die ingezetenen van Aruba toebrengen aan het milieu andere instrumenten 
mogelijk zijn die beter aansluiten bij het ingezetenschap.4 Gelet op het belastbaar feit (i.c. het 
verblijf in een timeshareresort dan wel overnachting in een logement of hotel) acht de Raad dit 
onderscheid – ondanks de toelichting hierop – ongerechtvaardigd. De ingezetene die in een 
timeshareresort, hotel of logement verblijft, levert immers in principe dezelfde belasting van het 
milieu op als de toerist die in een timeshareresort, hotel of logement verblijft. Gelet op de 
tweede overweging van de considerans5, het Protocol van de gedurende de periode van 21 
augustus tot en met 9 november 2012 gehouden Sociale Dialoog inzake Belastingen6, bevreemdt 
het de Raad des te meer dat dit onderscheid wordt gemaakt tussen toerist en ingezetene. De 
Raad adviseert derhalve om dit onderscheid te elimineren dan wel de belastingplichtigheid van 
toeristen voor hun bijdrage aan de belasting van het milieu van Aruba op een andere (niet-
discriminerende) wijze te regelen. 

 
1.4 De Raad heeft geconstateerd dat alleen de toeristen die in logementen, hotels of 
timeshareresorts verblijven conform het ontwerp belastingplichtig zullen zijn. Toeristen die in 
huurhuizen of appartementen verblijven zullen conform het ontwerp dus niet belastingplichtig 
zijn. De Raad acht dit onderscheid gelet op de stelling in de toelichting dat het toerisme een druk 
legt op het milieu vreemd.7 De toerist die in een huurhuis verblijft, zorgt immers voor dezelfde 
milieubelasting als de toerist die in bijvoorbeeld een logement verblijft. De toerist die in het 
huurhuis verblijft, verbruikt – ter illustratie – in principe evenveel energie en water als de toerist 
die elders op het eiland verblijft (i.c. hotel, logement of timeshareresort). De Raad vraagt zich 
derhalve af waarom dit onderscheid tussen toeristen op basis van verblijfsoord wordt gemaakt. 
De Raad adviseert in de toelichting hierover uit te weiden dan wel in het ontwerp op te nemen 
dat ook over het verblijf in huurhuizen en appartementen de voorgestelde milieubelasting wordt 
geheven.    
 

                                                 
3 MvT, p. 4. Met ‘hen die in het gezinsregister van het bevolkingsregister staan ingeschreven’ wordt volgens de 
memorie van toelichting bedoeld de ingezetenen van Aruba. Gemakshalve wordt voorts in de tekst van het advies 
waar naar deze groep verwezen wordt, gesproken van: ingezetene(n) (van Aruba). 
4 MvT, p. 4.  
5 Hierin wordt gesteld dat de ruimtelijke omgeving van gelijkelijk groot belang wordt geacht voor zowel ingezetenen 
als toeristen van Aruba. 
6 Opgemaakt en ondertekend op 9 november 2012. In onderdeel 7 van dit protocol is namelijk geen beperking 
opgenomen aangaande de belastingplichtigheid (geen onderscheid naar ingezetene en toerist).   
7 MvT, p. 2.  
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2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 Zoals het voorgesteld artikel 3 nu luidt wordt de belastingplichtigheid neergelegd bij de 
toerist die verblijft in een timeshareresort dan wel overnacht in een hotel of logement. Hiermee 
ontstaan ter zake de voorgestelde belasting dus buitenlands belastingplichtigen. De Raad is van 
oordeel dat het voor het Land uit praktisch oogpunt (de verhaalsmogelijkheden) niet opportuun 
is om de belastingplichtigheid bij niet-ingezetenen neer te leggen. De Raad adviseert om de 
belastingplichtigheid juist bij de (lokale) exploitant van een hotel, timeshareresort of logement 
neer te leggen. De exploitant kan op zijn beurt deze belasting door berekenen aan de logeergast 
(i.c. de toerist). De Raad meent dat deze invulling van de belastingplichtigheid – naast het 
praktische voordeel (de verhaalsmogelijkheden) – ook uit wetssystematisch oogpunt beter is. De 
toeristenheffing wordt immers – conform artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening 
toeristenheffing – ook geheven van de exploitant; de exploitant is vervolgens gerechtigd om de 
verschuldigde belasting in rekening te brengen bij de logeergast.8 De Raad adviseert derhalve om 
voorgesteld artikel 3 zodanig te redigeren dat de belastingplichtigheid wordt neergelegd bij de 
exploitant van een hotel, logement of timeshareresort en dat de exploitant deze belasting kan 
doorberekenen aan de logeergast.  
 

Als gevolg van het bovenstaande wordt het voorgesteld artikel 5 overigens naar ’s Raads 
oordeel overbodig. Het desbetreffende artikel bepaalt immers dat de belasting voor 
timeshareresorts, hotels en logement wordt ingehouden en afgedragen door de exploitant van 
een hotel, logement of timeshareresort. Gezien de exploitant naar ’s Raads voorstel de 
belastingplichtige is, is het bepaalde in voorgesteld artikel 5 onnodig. De Raad adviseert derhalve 
om deze bepaling – bij opvolging van het in voorgaande alinea voorgestelde advies – uit het 
ontwerp te laten. 

 
2.2 In voorgesteld artikel 4 wordt bepaald dat de belasting op timeshareresorts, logementen 
en hotels niet wordt geheven van hen die in het gezinsregister van het bevolkingsregister staan 
ingeschreven. Volgens de toelichting op dit voorgesteld artikel is de bedoeling hiervan dat de 
onderhavige belasting alleen geheven wordt van de toeristen en niet van de ingezetenen van 
Aruba.9 Aangezien het genoemde gezinsregister in kaartvorm niet langer wordt gebruikt door de 
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, adviseert de Raad om de verwijzing naar de 
ingezetenen in dit voorgesteld artikel te omschrijven als: hen die hun woonplaats in Aruba 
hebben en in het bevolkingsregister zijn opgenomen. Ten overvloede verwijst de Raad naar de 
onder 1.3 gemaakte opmerking aangaande het ongerechtvaardigde onderscheid tussen toeristen 
en ingezetenen van Aruba. 
 

Gelet op de onder onderdeel 2.1 gemaakte opmerking adviseert de Raad tevens om in 
het voorgesteld artikel 4 - in plaats van de bepaling dat de belasting niet geheven wordt van 
ingezetene - te regelen dat aan de exploitant vrijstelling van de belasting wordt verleend ter zake 
van het verblijf in een timeshareresort dan wel overnachting in logement of hotel door een 
ingezetene.  
 
2.3 In het eerste lid van voorgesteld artikel 6 wordt bepaald dat de belasting voor 
timeshareresorts per verblijf wordt geheven; ongeacht de verblijfsduur. In het geval het verblijf 
in een timeshareresort aansluitend in een ander timeshareresort wordt voortgezet dan blijft dit 
aangemerkt als één verblijf. De Raad vraagt zich met betrekking tot dit laatste deel van de 
bepaling af hoe dit administratief in de praktijk geregeld wordt. Het lijkt de Raad immers 
ingewikkeld voor de exploitanten van timeshareresorts om na te gaan wanneer er bij een gast 
sprake is van een aansluitende voortzetting van het verblijf in een ander timeshareresort en de 

                                                 
8 Artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening toeristenheffing.  
9 MvT, p. 4. 
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belasting derhalve niet doorberekend dient te worden in de kamerprijs. Ook voor de gasten kan 
dit proces als storend ervaren worden als zij bij het timeshareresort aan de hand van allerlei 
papierwerk moeten aantonen dat het verblijf aansluitend is op hun verblijf in een vorig 
timeshareresort en derhalve niet belast moeten worden. De Raad adviseert om in ieder geval in 
de toelichting op de administratieve afwikkeling van dit deel van de bepaling in te gaan. 
 
2.4 In voorgesteld artikel 8 wordt bepaald dat de belasting uiterlijk verschuldigd is op het 
tijdstip van de aanvang van het verblijf in een timeshareresort, dan wel bij aanvang van de eerste 
overnachting in een hotel of logement. De Raad is van mening dat deze bepaling voor wat 
betreft het verblijf in hotel of logement voor onnodige administratieve complicaties kan zorgen. 
De bepaling dwingt de belastingplichtige immers om bij aanvang van het verblijf direct voor het 
aanvankelijk aantal gereserveerde dagen belasting te betalen. In het geval de gast tijdens het 
verblijf beslist om het verblijf in te korten, brengt dit –  zoals de bepaling in het onderhavig 
artikel nu is omschreven – de vraag met zich mee hoe de teveel betaalde belasting dan verrekend 
wordt. De Raad adviseert derhalve om de verschuldigdheid van belasting over het verblijf in een 
hotel dan wel logement niet bij aanvang van het verblijf te bepalen, maar deze te bepalen op het 
moment dat duidelijk is hoeveel nachten de gast daadwerkelijk in het hotel of logement heeft 
gelogeerd i.c. aan het einde van het verblijf bij uitreiking van de eindfactuur aan de gast. 

 
2.5 In voorgesteld artikel 15 wordt bepaald dat het onderhavige ontwerp met ingang van 1 
maart 2013 in werking treedt. Gelet op het feit dat een landsverordening conform artikel V.8 van 
de Staatsregeling niet in werking kan treden alvorens zij bekend is gemaakt en het feit dat de 
voorgestelde inwerkingtredingsdatum al is geweest, acht de Raad het imperatief dat de voor-
gestelde inwerkingtredingsdatum wordt aangepast. 
 
3. Memorie van toelichting 

 
3.1  In de toelichting wordt onder de paragraaf ‘Financiele gevolgen’ aangegeven dat de 
belasting in maart 2013 ingaat.10 Hierdoor wordt volgens de toelichting over het jaar 2013 slechts 
10 maanden belasting geheven wat volgens de verwachting uitkomt op Afl. 10 miljoen. De Raad 
acht deze stelling achterhaald, aangezien het onderhavige ontwerp pas na 1 maart 2013 in 
werking zal treden. Zoals in onderdeel 2.5 reeds is gesteld kan conform artikel V.8 van de 
Staatsregeling het onderhavige ontwerp niet per 1 maart 2013 in werking treden. De regering zal 
derhalve over minder dan tien maanden de voorgestelde belasting kunnen heffen, waardoor de 
verwachte opbrengsten voor 2013 ook minder dan de gestelde Afl. 10 miljoen zullen bedragen. 
De Raad adviseert om deze redenen de toelichting op dit aspect aan te passen.  

 
3.2 De Raad heeft geconstateerd dat er in het ontwerp een onderscheid in tarief en 
methodiek wordt gemaakt tussen enerzijds logementen en hotels en anderzijds timeshareresorts. 
In de toelichting wordt niet uiteengezet waarom er een verschil in tarief en methodiek wordt 
gehanteerd terwijl er van uitgegaan mag worden dat in beide gevallen de mate van belasting van 
het milieu afhankelijk is van de duur van het verblijf.  
 
4. Redactionele opmerkingen 
 
4.1 In het tweede lid van voorgesteld artikel 6 wordt bepaald dat de belasting voor 
logementen en hotels wordt geheven per overnachting, per bezette kamer. In het tweede lid van 
voorgesteld artikel 7 wordt het belastingtarief ten behoeve van logementen en hotels echter 
bepaald per overnachting. De Raad adviseert om voor de volledigheid aan het tweede lid van 
voorgesteld artikel 7 na ‘per overnachting’ toe te voegen: per bezette kamer. 
 

                                                 
10 MvT, p. 3.  



RvA 35-13 

 5 

 

4.2 In de marge van het ontwerp en de toelichting zijn voorstellen voor overige redactionele 
verbeteringen opgenomen. 
 
5. Conclusie en eindadvies  

 
De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 

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


