
 
 
 
 

Samenvatting advies over het ontwerp-landsbesluit proceskostenvergoeding in 
belastingzaken 
 
 
De Raad van Advies heeft op 6 april 2016 advies uitgebracht over het ontwerp-landsbesluit 

proceskostenvergoeding in belastingzaken.  

Met ingang van 1 januari 2015 is de belastingrechtspraak op Aruba veranderd. 

Belastingplichtigen kunnen tegen beslissingen van de Inspecteur der Belastingen beroep 

aantekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba. Ook hoger beroep bij het 

Gemeenschappelijk Hof behoort vanaf deze datum tot de mogelijkheden. Daarnaast is bepaald 

dat een belastingplichtige in aanmerking kan komen voor vergoeding van de kosten die hij 

(redelijkerwijs) heeft moeten maken voor de behandeling van zijn bezwaar- en 

beroepsprocedure. Het ontwerp-landsbesluit proceskostenvergoeding in belastingzaken regelt 

welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en de wijze waarop het bedrag van de 

vergoeding wordt vastgesteld.  

Niet alle kosten die een belastingplichtige heeft moeten maken zullen voor (volledige) vergoeding 

in aanmerking komen. De vergoeding is immers bedoeld als een tegemoetkoming in de gemaakte 

kosten. Hoewel de in het ontwerp voorgestelde vergoedingen overeenkomen met de in de 

overige Caribische delen van het Koninkrijk gehanteerde regelingen van 

proceskostenvergoedingen, vraagt de Raad zich af of de voorgestelde vergoedingen in een 

redelijke verhouding staan tot de te maken proceskosten. Verder vraagt de Raad zich af in 

hoeverre de hoogte van de voorgestelde vergoedingen de belastingplichtige zullen beletten een 

procedure te starten, of voor de Inspecteur daarentegen, een  aansporing zullen zijn procedures 

te voorkomen en te komen tot een schikking met de belastingplichtige.  

De regering stelt in de toelichting dat het Land jaarlijks Afl. 600.000 aan proceskosten zal moeten 

vergoeden. Niet blijkt hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Aangezien het de bedoeling is, dat dit 

ontwerp-landsbesluit per 1 juli 2016 in zal werking treden, worden de kosten voor het jaar 2016 

geraamd op Afl. 300.000. Uit de Landsbegroting voor dit jaar wordt niet duidelijk of met deze 

kosten rekening is gehouden.  De Raad vraagt dan ook om nadere toelichting. 

Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven: 

‘De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen 

en adviseert de regering conform de in dit ontwerp gedane voorstellen te besluiten, nadat met 

het advies van de Raad rekening is gehouden.’ 

Voor de betekenis van de dicta van de Raad klik hier. 
 

 

 



De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 

op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 

van Justitie. 

De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 

Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder c:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, gelijktijdig met de plaatsing van de desbetreffende wettelijke 
regeling in het Afkondigingsblad van Aruba.  

 


