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 IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

 DE wnd.GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het in verband met de invoering van de Landsverordening aansprakelijkheid 

belastingen en premies volksverzekering wenselijk is om de belastingverordenin-

gen aan te passen en voorzieningen van overgangsrechtelijke aard te treffen; 

- dat het in het verlengde hiervan tevens wenselijk is om de landsverordeningen be-

treffende respectievelijk de invordering van directe belastingen en de dwangin-

vordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen ingrijpend te wijzigen ter 

waarborging van de inning van deze gelden;  

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening; 

 

 

§1. Wijzigingen in de landsverordeningen betreffende de invordering  

van directe belastingen en de dwanginvordering van 

belastingen, bijdragen en vergoedingen 

 

Artikel I 

 

De Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 4) 

wordt gewijzigd als volgt: 

 

A. De artikelen A, 1 en 2 komen te luiden: 

Artikel A 

 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen 

wordt verstaan onder: 

Inspecteur : de Inspecteur der belastingen;  

Ontvanger : de functionaris, belast met de invordering van 

de door de Inspecteur vastgestelde belasting-

aanslagen; 

Belasting-  : belastingaanslag als bedoeld in artikel 1 van  

 aanslag   de Algemene landsverordening belastingen 

(AB 2004 no. 10); 

directe belastingen : inkomstenbelasting als bedoeld in de Lands-
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verordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. 

GT 51), loonbelasting als bedoeld in de 

Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. 

GT 63), winstbelasting als bedoeld in de 

Landsverordening winstbelasting (AB 1988 

no. GT 47), dividendbelasting en imputatiebe-

taling als bedoeld in de Landsverordening di-

videndbelasting en imputatiebetaling (AB 

2002 no. 123), successie- en overgangsbelas-

ting als bedoeld in de Landsverordening suc-

cessiebelasting (AB 1990 no. GT 26) en 

grondbelasting als bedoeld in de Landsveror-

dening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3). 

 

Artikel 1 

 

De invordering der directe belastingen geschiedt krachtens aan-

slagbiljetten die door de Inspecteur zijn opgemaakt en naar de Ontvan-

ger zijn gezonden ter invordering. 

 

Artikel 2 

 

De Ontvanger maakt de belastingaanslag bekend door toezending 

of uitreiking van het door de Inspecteur voor de belastingschuldige op-

gemaakte aanslagbiljet. ; 

 

B. artikel 3 vervalt; 

 

C. artikel 4 komt te luiden: 

Artikel 4 

 

 Verkeerde tenaamstellingen op de belastingaanslag kunnen bij 

bevelschrift van de Inspecteur worden hersteld. Dat bevelschrift heeft 

dezelfde kracht als de belastingaanslag en de aangeslagene kan, daarte-

gen bezwaar inbrengen en beroep instellen overeenkomstig Hoofdstuk 

III van de Algemene landsverordening belastingen. De termijn daartoe 

gaat in veertien dagen na verzending van het bevelschrift. ; 
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D. artikel 5 komt te luiden: 

Artikel 5 

 

De Ontvanger geeft voor iedere betaling in contanten een kwitan-

tie af. ; 

 

E. in artikel 6, onderdeel c, wordt het woord “aanslagen” vervangen door: belasting-

aanslagen; 

 

F. artikel 7 komt te luiden: 

Artikel 7 

 

1. Indien de belastingschuldige een belastingaanslag niet binnen 

de gestelde termijn voldoet, maant de Ontvanger hem schriftelijk aan 

om alsnog binnen drie weken na de dagtekening van de aanmaning te 

betalen, onder kennisgeving dat de belastingschuldige, indien hij in ge-

breke blijft, door rechtsmiddelen tot betaling zal worden gedwongen. 

2. De aanmaningskosten bedragen Afl. 10,-. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan het in 

het tweede lid genoemde bedrag worden gewijzigd. 

4. De Ontvanger beschikt over de rechtsmiddelen die aan hem in 

het bijzonder worden toegekend, alsmede over de rechtsmiddelen die in 

het civiele recht aan een schuldeiser worden toegekend. ; 

 

G. na artikel 7 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 7a 

 

1. Bij overschrijding van een betalingstermijn van de belasting-

aanslag wordt aan de belastingschuldige invorderingsrente in rekening 

gebracht over het openstaande bedrag van de vervallen termijn van de 

belastingaanslag, met dien verstande dat voor het gehele tijdvak waar-

over de rente wordt berekend dit bedrag wordt verlaagd ingeval de be-

lastingaanslag wordt verminderd.  

2. De invorderingsrente wordt enkelvoudig berekend vanaf de 

vervaldag van de belastingaanslag. 

3. Het percentage van de invorderingsrente wordt voor elk jaar 

op 1 januari vastgesteld en is gelijk aan het percentage van de wettelij-

ke rente, bedoeld in het Landsbesluit wettelijk rente (AB 2002 no. 36), 

zoals dit luidt op 1 januari van hetzelfde jaar. ; 

 

H. de artikelen 8 en 9 komen te luiden: 

Artikel 8 

 

Onverminderd artikel 7a kan de Ontvanger onder door hem te 
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stellen voorwaarden aan een belastingschuldige voor een bepaalde tijd 

uitstel van betaling verlenen of met de belastingschuldige enig andere 

betalingsregeling treffen. 

 

Artikel 9 

 

1. Ongeacht hetgeen bij of krachtens andere wettelijke regelingen 

omtrent de termijnen van betaling van belastingen is bepaald, zijn alle 

verschuldigde belastingen ineens en terstond invorderbaar, indien: 

a. de belastingschuldige in staat van faillissement is verklaard; 

b. de Ontvanger aannemelijk maakt dat er gegronde vrees bestaat voor 

verduistering van de goederen van de belastingschuldige; 

c. de belastingschuldige Aruba metterwoon wil verlaten dan wel zijn 

plaats van vestiging naar een plaats buiten Aruba wil overbrengen, 

tenzij hij ten genoegen van de Ontvanger zekerheid stelt dat de be-

lastingschuld kan worden verhaald; 

d. de belastingschuldige buiten Aruba woont of gevestigd is, dan wel 

in Aruba geen vaste woon- of vestigingsplaats heeft, en er gegronde 

vrees bestaat voor onverhaalbaarheid van de belastingschuld;    

e.  er vanwege het Land beslag is gelegd op goederen waarop een be-

lastingschuld van de belastingschuldige kan worden verhaald; 

f. goederen van de belastingschuldige worden verkocht als gevolg van 

een beslaglegging vanwege derden; 

g.  ten laste van de belastingschuldige een vordering wordt gedaan als 

bedoeld in artikel 10, eerste lid. 

2. De onderdelen a, e, f en g van het eerste lid zijn niet van toe-

passing op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of winstbelas-

ting, waarvan het aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt in het jaar 

waarover deze is vastgesteld.  ; 

 

I. in artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1º. het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde tot en met het zesde 

lid tot het tweede tot en met het vijfde lid; 

2º. in het vijfde lid vervalt de tweede volzin; 

4º. na het vijfde lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

6. De Ontvanger gaat pas over tot het doen van de vordering 

als bedoeld in de voorgaande leden, nadat de belastingschuld invor-

derbaar is geworden. 

7. Voldoening aan de vordering geldt als betaling aan de belas-

tingschuldige. ; 

 

J. artikel 10a vervalt; 
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K. artikel 11 komt te luiden: 

Artikel 11 

 

1. Met betrekking tot de invordering van directe belastingen, 

alsmede overige belastingen en heffingen, voor zover de invordering 

daarvan aan de Ontvanger is opgedragen, vindt geen verrekening plaats 

op de voet van de artikelen 127 tot en met 141 van Boek 6 van het Bur-

gerlijk Wetboek van Aruba. 

2. De Ontvanger is ten aanzien van de belastingschuldige be-

voegd aan hem uit te betalen en van hem te innen bedragen ter zake van 

de in het eerste lid bedoelde belastingen en heffingen met elkaar te ver-

rekenen. 

3. Als tijdstip van verrekening geldt de dagtekening van het aan-

slagbiljet dan wel de beschikking waaruit het uit te betalen bedrag 

blijkt.  

4. Verrekening van een uit te betalen bedrag is ook mogelijk in 

geval de gestelde betalingstermijn van een belastingaanslag, welke een 

te betalen bedrag behelst, nog niet is verstreken. In afwijking van de 

eerste volzin geldt met betrekking tot een voorlopige aanslag, die is op-

gelegd in het jaar waarover deze is vastgesteld, dat verrekening slechts 

mogelijk is met termijnen die reeds zijn vervallen. 

5. Verrekening kan ook plaatsvinden met betrekking tot een be-

lastingaanslag die een uit te betalen bedrag behelst, indien deze vorde-

ring door de belastingschuldige onder bijzondere titel is overgedragen, 

mits op het tijdstip van de betekening van de daartoe strekkende akte 

een belastingaanslag, die een te betalen bedrag behelst, is vastgesteld, 

waarvan het aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt voor of op de 

dag van betekening. 

6. De Ontvanger doet onverwijld schriftelijk mededeling van de 

verrekening. ; 

 

L. in artikel 12 wordt na het woord “bezwaarschrift” ingevoegd: “of een beroep-

schrift” en vervalt de zinsnede die begint met de woorden “voor zover” en eindigt 

met “niet werkt”; 

 

M. artikel 13 komt te luiden: 

Artikel 13 

 

1. Het recht tot dwanginvordering, alsmede het recht tot verreke-

ning ter zake van een belastingaanslag verjaren door verloop van vijf 

jaar, aanvangende op de dag na het vervallen van de gestelde betalings-

termijn van de aanslag, dan wel, indien zulks tot een later tijdstip leidt, 

vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de laatste 

akte van vervolging ter zake van die aanslag aan de belastingschuldige 



Pagina 7  Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 10 

___________________________________________________________________ 

 

is betekend dan wel de belastingschuldige blijk heeft gegeven van er-

kenning van de schuld.   

2. De verjaringstermijn wordt verlengd met de tijd gedurende 

welke na de aanvang van die termijn: 

a. de belastingschuldige uitstel van betaling heeft; 

b. de tenuitvoerlegging van een dwangschrift is geschorst ingevolge 

een lopend rechtsgeding met dien verstande, dat de termijn waar-

mee de verjaringstermijn wordt verlengd aanvangt op de dag waar-

op het rechtsgeding door middel van oproeping aanhangig wordt 

gemaakt; 

c. de belastingschuldige surséance van betaling heeft; 

d. de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert; 

e. de belastingschuldige zich metterwoon buiten Aruba bevindt. ; 

 

N. in artikel 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 1°. in het eerste lid wordt in onderdeel b een nieuwe volzin toegevoegd, luidende:  

Onderdeel b is niet van toepassing ten opzichte van het recht van hypo-

theek, uitgezonderd het geval waarin het overdrachtsbelasting betreft. ; 

 2°. in het derde lid komt “, bedoeld in artikel 2,” te vervallen;  . 

 

 

Artikel II 

 

De Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, 

bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften, alsmede van de rechts-

pleging inzake belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12) wordt 

gewijzigd als volgt:  

 

A. artikel 2 komt te luiden: 

Artikel 2 

 

1. De dwangschriften bevatten in ieder geval: 

a.  een zo volledig mogelijke aanduiding van: 

1º. degene tegen wie de vordering gericht wordt; 

2º. de aard, de grondslag en het bedrag van de vordering; 

3º. de titel van de vordering of de artikelen van de wettelijke rege-

ling, waarop de vordering wordt gegrond; 

b.  de last tot betaling. 

2. De Directeur van het Departement der Belastingen stelt het 

model van het dwangschrift vast. 

3. Dwangschriften worden uitgevaardigd door de Ontvanger der 

belastingen en zijn vrij van zegel. ; 
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B. in artikel 5 vervalt het woord “kohieren” alsmede de daarachter geplaatste kom-

ma; 

 

C. artikel 6 komt te luiden: 

Artikel 6 

 

Indien een geval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de 

Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 4) 

zich voordoet, kan:  

a. een dwangschrift zonder voorafgaande aanmaning worden uitge-

vaardigd of, indien reeds een aanmaning is verzonden, terstond 

worden uitgevaardigd; 

b. een dwangschrift terstond na het bevel tot betaling ten uitvoer wor-

den gelegd of, indien zodanig bevel reeds is gedaan, in afwijking 

van de daarbij gestelde betalingstermijn, terstond ten uitvoer wor-

den gelegd; 

c. een dwangschrift, indien het bevel tot betaling reeds is gedaan, in 

afwijking van de daarbij gestelde betalingstermijn, terstond ten uit-

voer worden gelegd; 

d. een dwangschrift, indien het hernieuwd bevel tot betaling, bedoeld 

in artikel 9, vierde lid, reeds is gedaan, in afwijking van de daarbij 

gestelde betalingstermijn, terstond ten uitvoer worden gelegd. ; 

 

D. artikel 8 komt te luiden: 

Artikel 8 

 

1. Derden kunnen tegen de inbeslagneming geen verzet in rechte 

doen, indien het beslag is gelegd op roerende zaken tot stoffering van 

de onroerende zaak dienende of ten gebruik daarvan, alsmede van ge-

oogste vruchten, indien die zaken of vruchten zich tijdens de inbeslag-

neming bevinden in het bezit van de schuldenaar of in of op de onroe-

rende zaak door hem bewoond of bij hem in gebruik. Voorts is verzet 

niet mogelijk, indien beslag is gelegd op de overige roerende zaken die 

bestemd zijn voor gebruik in het bedrijf of voor het beroep van de 

schuldenaar.   

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien aan de schuldenaar 

een terugvorderingsrecht als bedoeld in artikel 86, derde lid, van Boek 

3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba of de zevende titel van het 

Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel van Aruba toekomt.   ; 

 

E. in artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1º. het tweede en derde lid komen te luiden: 

2. In afwijking van het eerste lid kan betekening van het 

dwangschrift met het bevel tot betaling ook geschieden middels be-
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zorging ter post door de Ontvanger der belastingen van een voor de 

belastingschuldige bestemd afschrift van het dwangschrift met bevel 

tot betaling.  

3. Voor de toepassing van artikel 3 wordt het dwangschrift met 

bevel tot betaling dat is betekend door middel van terpostbezorging, 

geacht te zijn betekend zeven dagen na de datum van de terpostbe-

zorging. ; 

2º. na het derde lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

4. Indien het op de voet van het tweede lid betekende dwang-

schrift ten uitvoer wordt gelegd op de wijze als bedoeld in artikel 3, 

wordt het bevel tot betaling geacht te zijn betekend door de deur-

waarder der belastingen die belast is met de tenuitvoerlegging. De 

tenuitvoerlegging van een op de voet van het tweede lid betekend 

dwangschrift geschiedt niet eerder dan na betekening van een her-

nieuwd bevel tot betaling op de voet van het eerste lid. De tweede 

volzin vindt geen toepassing ingeval het dwangschrift terstond ten 

uitvoer kan worden gelegd met toepassing van artikel 6, aanhef en 

onderdeel c.  

5. Betekening op de voet van het tweede lid is niet mogelijk, 

indien: 

a. de Ontvanger der belastingen is gebleken dat de aanmaning de 

belasting-schuldige niet heeft bereikt, of 

b.  de invordering geschiedt met toepassing van artikel 6, aanhef en 

onderdeel a of onderdeel b.  ; 

 

F. na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 9a 

  

1. De deurwaarders der belastingen worden vóór de aanvang van 

hun bediening kosteloos beëdigd door de rechter in eerste aanleg. 

2. De betrekking van deurwaarders der belastingen is verenigbaar 

met die van deurwaarder bij een rechterlijk college of gerecht in eerste 

aanleg. ; 

 

G. in artikel 15 wordt achter het woord “belastingen” een komma geplaatst. 

 

 

§2. Wijzigingen andere landsverordeningen 

 

Artikel III 

 

Artikel 38m van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 

1992 no. 18) vervalt. 
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Artikel IV 

 

Artikel 31 van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling 

(AB 2002 no. 123) vervalt.  

 

 

Artikel V 

 

Artikel 12 van de Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40) 

komt te luiden: 

Artikel 12 

 

De Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 

4) is van toepassing op de invordering van de toeristenheffing. . 

 

 

Artikel VI 

 

Artikel 21 van de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63) ver-

valt. 

 

 

Artikel VII 

 

De Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) wordt gewij-

zigd als volgt: 

 

A. de artikelen 26 en 27 vervallen; 

 

B. artikel 28 komt te luiden: 

Artikel 28 

 

De Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 

no. GT 4) is van toepassing op de invordering van de overdrachtsbelas-

ting.  . 

 

 

Artikel VIII 

 

De Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen (AB 1990 no. GT 

45) wordt gewijzigd als volgt: 

 

A. voor de tekst van artikel 4 wordt het cijfer “1” geplaatst, gevolgd door een punt, 

en wordt aan het artikel een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
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2. De Landsverordening invordering directe belastingen (AB 

1991 no. GT 4) is van toepassing op de invordering van het speelver-

gunningsrecht. ; 

 

B. artikel 8 komt te luiden: 

Artikel 8 

 

De Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies 

volksverzekering is van toepassing op de invordering van het speelver-

gunningsrecht. . 

 

 

Artikel IX 

 

De Landsverordening successiebelasting (AB 1990 no. GT 26) wordt gewij-

zigd als volgt: 

 

A. in artikel 68, eerste lid, onderdeel b, ten 1º, wordt de aanduiding “artikel 75” ver-

vangen door: artikel 14 van de Landsverordening invordering directe belastingen 

(AB 1991 no. GT 4); 

 

B. artikel 75 vervalt. 

 

 

Artikel X 

 

Artikel 16 van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) ver-

valt. 

 

 

§3. Overgangsrecht in verband met de invoering van de Landsverordening aansprake-

lijkheid belastingen 

en premies volksverzekeringen 

 

 

Artikel XI 

 

1. De Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverze-

kering is van toepassing op aansprakelijkstellingen die op of na het tijdstip van in-

werkingtreding van die landsverordening plaatsvinden, met inachtneming van het 

tweede lid. 

2. Ingeval een belasting- of premieaanslag betrekking heeft op een belasting- of 

premietijdvak dat ligt vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening aansprake-

lijkheid belastingen en premies volksverzekering, kan geen aansprakelijkstelling 
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plaatsvinden voor de belasting- of premieschuld op de voet van hoofdstuk II, met uit-

zondering van artikel 9, van die landsverordening. Voor de in de eerste volzin be-

doelde belasting- en premieschulden kan aansprakelijkstelling plaatsvinden op grond 

van de aansprakelijkheidsbepalingen in de belasting- en premieverordeningen, zoals 

deze luiden vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening.  

 

 

Artikel XII 

 

De Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzeke-

ring is niet van toepassing op aansprakelijkstellingen die vóór het tijdstip van inwer-

kingtreding van die landsverordening op grond van de desbetreffende belastingveror-

deningen hebben plaatsgevonden. Op de invordering van de daarmee samenhangende 

aansprakelijkheidschulden zijn van toepassing de voorschriften van de Landsveror-

dening invordering directe belastingen en de Landsverordening houdende regeling 

van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van 

dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake belastingen, bijdragen en ver-

goedingen, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze landsverordening. 

 

 

§4. Overgangsrecht in verband met de wijziging van de landsverordeningen betref-

fende de invordering van directe belastingen en de dwanginvordering van belastin-

gen, bijdragen en vergoedingen 

 

 

Artikel XIII 

 

De artikelen 13 en 14, derde lid, van de Landsverordening invordering directe 

belastingen, zoals deze luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze 

landsverordening, blijven van toepassing op belastingaanslagen die invorderbaar wa-

ren vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening. 

 

 

Artikel XIV 

 

De artikelen 26 en 27 van de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 

no. GT 73) en 75 van de Landsverordening successiebelasting (AB 1990 no. GT 26), 

zoals dezen luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverorde-

ning, blijven van toepassing op belastingaanslagen die invorderbaar waren vóór het 

tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening.   
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§5. Inwerkingtreding 

 

Artikel XV  

 

1. Deze landsverordening en de landsverordening aansprakelijkheid belasting 

en premies volksverzekering treden in werking op een bij landbesluit te bepalen tijd-

stip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld, welke 

datum is gelegen op of na 1 juni 2014. 

2. Deze landsverordening kan worden aangehaald als Invoeringsverordening 

Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering. 

 

 

Gegeven te Oranjestad, 3 februari 2014 

A.Tromp-Yarzagaray 

 

 

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie, 

J.D. Yrausquin 

 

De minister van Justitie, 

A.L. Dowers 


