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

verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen (Landsverordening milieubelasting op verhuur- 
auto’s en verhuurmotorfietsen) 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels inzake de heffing van milieubelasting op verhuurauto’s en 
verhuurmotorfietsen (Landsverordening milieubelasting op verhuurauto’s en verhuurmotor- 
fietsen), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1  Met het onderhavige ontwerp wordt de invoering beoogd van een belasting op 
verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen ter bevordering van een goed investeringsklimaat waarbij 
rekening wordt gehouden met het uitgangspunt dat de ruimtelijke omgeving van groot belang is 
voor het welzijn van de ingezetenen en bezoekers van Aruba. De Raad maakt ondermeer 
opmerkingen over de termijnstelling van de adviesaanvraag, het te beschermen belang, het 
belastbare feit en de belastingplichtige. 
 
1.2 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 6 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.  
 
1.3 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, 
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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 
veroorzaakt door de verhuur van verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen. 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 milieueffecten verbonden aan de verhuur van verhuurauto’s en 
verhuurmotorfietsen 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. 
 
1.4 Op grond van voorgesteld artikel 2 is belastingplichtig degene die een auto of motorfiets 
huurt, waarna in voorgesteld artikel 3 van de belastingplicht wordt uitgezonderd degene die in 
het gezinsregister van het bevolkingsregister staat ingeschreven. Hiermede wordt kennelijk 
beoogd om de belasting slechts te heffen van toeristen, waardoor buitenlands belastingplichtigen 
worden geïntroduceerd. Deze keuze wordt in de memorie van toelichting niet nader 
gemotiveerd. In dit kader merkt de Raad op dat in onderdeel 7 van het Protocol van de 
gedurende de periode van 21 augustus t/m 9 november 2012 gehouden Sociale Dialoog inzake 
Belastingen3 (hierna: het protocol) geen beperking is opgenomen aangaande de belasting- 
plichtigheid. De Raad vraagt zich derhalve af waarom ingezetenen die een verhuurauto huren 
worden uitgezonderd van de belastingplicht. Het komt de Raad voor dat die ingezetenen een 
even grote belasting van het milieu opleveren als toeristen die een verhuurauto huren. Dit klemt 
temeer vanwege het feit dat in de tweede overweging van de considerans de ruimtelijke 
omgeving van gelijkelijk groot belang wordt geacht voor zowel ingezetenen als toeristen van 
Aruba. De Raad acht het noodzakelijk dat het hiervoor beschreven ongerechtvaardigde 
onderscheid wordt geëlimineerd. 
 
1.5 De Raad is van oordeel dat er geen toegevoegde waarde bestaat voor de introductie van 
buitenlands belastingplichtigen ter zake de voorgestelde belasting vanwege het feit dat deze 
veelal een beperkte tijd een verhuurauto zullen huren en vanwege de beperktheid in praktische 
zin van de verhaalsmogelijkheden bij niet voldoening van de belasting. Daarnaast acht de Raad 
voornoemde introductie van buitenlands belastingplichtigen vanuit wetssystematisch oogpunt 
bezwaarlijk. Met het oog hierop wijst de Raad op artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening 
toeristenheffing (AB 1989 no. 40), alwaar de toeristenheffing wordt geheven van de exploitant 
van een hotel- of logementsruimte. Ter bewerkstelliging van een deugdelijke en effectieve 
belastingheffing beveelt de Raad aan de introductie van buitenlands belastingplichtigen ter zake 
de voorgestelde belasting te heroverwegen en in het ontwerp de verhuurder (vergunninghouder) 
van verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen aan te wijzen als belastingplichtige. Vervolgens zou 
voor deze verhuurder de mogelijkheid kunnen worden geschapen de verschuldigde belasting 
door te berekenen aan de huurder van het betreffende voertuig.4 
 

                                                 
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. 2. 

3
 Opgemaakt en ondertekend op 9 november 2012. 

4
 Vergelijk artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening toeristenheffing. 
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1.6 De Raad constateert dat in het ontwerp niet is voorzien in de opneming van 
toezichtsbepalingen. Met name voor wat betreft de aanwijzing van toezichthouders acht de Raad 
dit een manco. De Raad adviseert ter waarborging van een deugdelijke controle op de naleving 
van de voorgestelde belastingheffing de gebruikelijke toezichtsbepaling op te nemen. 
 
1.7  De Raad neemt aan dat de geraamde opbrengst van de belasting zoals gepresenteerd op 
pagina 3 van de toelichting de jaarlijkse opbrengst weergeeft. In het licht van hetgeen de Raad 
heeft opgemerkt in onderdeel 1.3 van dit advies en de relatief bescheiden opbrengst van de 
belasting vraagt de Raad zich af of vermindering van milieueffecten door het gebruik van 
voertuigen niet beter kan worden gefinancierd uit een verhoging van de accijns op minerale 
oliën. Op deze wijze zou eenieder in Aruba die gebruik maakt van een voertuig naar 
evenredigheid (te weten naar de mate van gebruik van brandstof) bijdragen aan de vermindering 
van de negatieve milieueffecten die aan dat gebruik zijn verbonden. Ten aanzien van de absolute 
hoogte van het door deze nieuwe belasting te genereren bedrag aan middelen kan worden 
geconstateerd dat deze nieuwe belasting een van de laagste jaarlijkse belastingen zal genereren 
ten opzichte van de reeds bestaande belastingen. De Raad mist een toelichting waarin duidelijk 
wordt hoe deze belasting past binnen het lange termijn beleid van de regering en de 
hervormingen van het huidige belastingstelsel. De Raad merkt dienaangaande nog op dat op 
deze wijze niet wordt bijgedragen aan de hervorming (c.q. vereenvoudiging) van het 
belastingstelsel, maar juist aan de versnippering van de belastingen. De Raad heeft derhalve 
twijfels bij de doelmatigheid van de onderhavige voorstellen. 
 
2. Ontwerp landsverordening 
 
2.1 De Raad merkt naar aanleiding van de tweede overweging in de considerans op dat de 
introductie van een milieubelasting op de verhuur van verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen in 
het protocol niet staat opgenomen onder hoofdstuk III dat de stimuleringsmaatregelen ter zake 
het investeringsklimaat betreft. Het komt de Raad voor dat kan worden volstaan met een 
aanduiding van het milieubelang dat met het ontwerp zou kunnen worden gediend. 
 
2.2 De Raad acht de omschrijving van het belastbaar feit zoals opgenomen in voorgesteld 
artikel 1 verwarrend. Gesteld wordt namelijk dat de belasting wordt geheven op verhuurauto’s 
en verhuurmotorfietsen, daarmede suggererend dat het enkele bezit van die voertuigen tot 
belastingplichtigheid leidt. Uit voorgesteld artikel 2 en de memorie van toelichting blijkt echter 
dat de huur van deze voertuigen leidt tot verschuldigdheid van de belasting. De Raad adviseert 
derhalve voorgesteld artikel 1 zodanig te wijzigen dat – mede gezien hetgeen de Raad heeft 
opgemerkt in onderdeel 1.5 van dit advies – wordt bewerkstelligd dat de verhuur van 
verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen wordt belast. 
In dit licht en met het oog op de voorkoming van belastingontduiking door middel van het 
toepassen van andere (‘creatieve’) wijzen van terbeschikkingstelling van de betreffende 
voertuigen acht de Raad het noodzakelijk dat het begrip verhuur in het ontwerp wordt 
gedefinieerd. 
 
2.3 In voorgesteld artikel 2 vindt naar ’s Raads mening een oprekking van de 
belastingplichtigheid plaats, vanwege het feit dat de beperking tot de huur van verhuurauto’s en 
verhuurmotorfietsen wordt losgelaten. Hiermede wordt de huur van een auto van een particulier 
persoon, niet zijnde een vergunninghouder in de zin van de Landsverordening personenvervoer 
(AB 1995 no. GT 23), ook onder de belastingplicht gebracht. De Raad vraagt zich af in hoeverre 
deze omstandigheid is beoogd. De Raad is dienaangaande van oordeel dat eenieder die in Aruba 
voertuigen verhuurt onder de belastingsplicht zou moeten vallen.  
 
2.4 De Raad heeft begrepen dat het in artikel 2 eerste lid, onderdeel a, van het Landsbesluit 
bevolkingsregister (AB 1990 no. GT 41) genoemde gezinsregister feitelijk non-existent is. De 
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Raad geeft derhalve in overweging om in voorgesteld artikel 3 slechts te verwijzen naar het 
bevolkingsregister. De Raad verwijst ten aanzien van de discriminatoire werking van het 
voorgestelde artikel naar hetgeen is opgemerkt in onderdeel 1.4 van dit advies. 
 
2.5 Indien het advies van de Raad, zoals beschreven in onderdeel 1.5 van dit advies, wordt 
gevolgd dan zal voorgesteld artikel 4 overbodig blijken te zijn. Mocht worden geopteerd om 
voornoemd advies niet over te nemen dan acht de Raad het wenselijk om te verwijzen naar het 
begrip vergunninghouder zoals opgenomen in artikel 1, onderdeel m, van de Landsverordening 
personenvervoer in samenhang met artikel 3, derde lid, van die landsverordening. 
 
2.6 Indachtig hetgeen is opgemerkt in onderdeel 1.5 van dit advies beveelt de Raad aan om 
in voorgesteld artikel 5 en 6 te verwijzen naar de verhuur van de betreffende voertuigen. 
Overigens zij opgemerkt dat in de memorie van toelichting wel wordt gerefereerd aan de 
verhuur van deze voertuigen.5 Artikel 5 en 6 van het ontwerp ware derhalve in overeenstemming 
te brengen met de memorie van toelichting. 
Hetgeen is opgemerkt in onderdeel 2.3 van dit advies is van overeenkomstig belang voor 
voornoemde artikelen. 
 
2.7  Voorgesteld artikel 7 heeft naar de mening van de Raad slechts reële inhoud indien de 
verhuurder (vergunninghouder in de zin van de Landsverordening personenvervoer) van 
verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen als belastingplichtige zou worden aangewezen. 
 
2.8 Uit voorgesteld artikel 10 blijkt naar de mening van de Raad dat er zijdens de wetgever 
geen helder inzicht bestaat in de regeling van de belastingplichtigheid. Het betreffende artikel 
verplicht de belastingplichtige namelijk tot het bijhouden van een deugdelijke administratie 
waaruit het aantal dagen blijkt dat de tot het wagenpark van een verhuurder behorende 
verhuurvoertuigen zijn verhuurd. Als belastingplichtige wordt in voorgesteld artikel 2 echter de 
huurder van een auto of motorfiets aangemerkt, zijnde de toerist. Het komt de Raad voor dat 
het bijhouden van voornoemde administratie niet van de toerist kan worden gevergd. Dit artikel 
zou echter wel relevant zijn indien de verhuurder (vergunninghouder in de zin van de 
Landsverordening personenvervoer) van verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen als 
belastingplichtige zou worden aangewezen. 
 
2.9 Ten aanzien van voorgesteld artikel 13 merkt de Raad op dat in de op grond van deze 
bepaling tot stand te brengen gedelegeerde regelgeving geen andere landsverordeningen kunnen 
worden gewijzigd of buiten toepassing worden gelaten. De Raad adviseert derhalve de zinsnede 
‘en de daarop berustende bepalingen’ te schrappen. 
 
2.10  In voorgesteld artikel 14, eerste lid, 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 
voorgestelde inwerkingtredingsdatum wordt aangepast. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 De Raad merkt op dat afgezien van de opmerking inzake het off-road rijden bij de 
noordkust op pagina 2 van de toelichting geen omstandigheden worden genoemd die als gevolg 
van het gebruik van verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen belasting van het milieu opleveren. 
Mede gezien de onduidelijke bestemming van de met de voorgestelde belasting te genereren 

                                                 
5
 MvT, p. 3. 
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middelen beveelt de Raad aan nader aan te duiden welke milieubelastende effecten kunnen 
worden toegeschreven aan voornoemd gebruik. 
 
3.2 Op grond van het voorgaande moge naar de mening van de Raad duidelijk zijn dat de 
artikelen die thans niet nader worden toegelicht wel degelijk toelichting behoeven. De Raad 
beveelt aan hierin te voorzien. 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting aangegeven. 
 
5. Conclusie en eindadvies 
 
 De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 
onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging dit ontwerp niet aan de Staten 
ter goedkeuring aan te bieden, dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


