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LANDSVERORDENING van 17 juli 2013 houdende regels inzake de heffing van 

een bijzondere belasting voor verblijf door niet-ingezetenen in timeshareresorts, lo-

gementen en hotels (Landsverordening bijzondere belasting verblijf in timesharere-

sorts, logementen en hotels) 

 

 

 

 

 

 

 Uitgegeven, 25 juli 2013 

 

 

 

 

 De minister van Justitie en Onderwijs, 

 

 A.L. Dowers 
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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat tijdens de sociale dialoog inzake belastingen, gehouden in de periode van 21 

augustus tot en met 9 november 2012 sociaal-economische doelstellingen door ver-

tegenwoordigers van de regering, werkgeversorganisaties en werknemersorganisa-

ties zijn vastgelegd die door middel van een meerjarenaanpak dienen te worden 

verwezenlijkt;  

-   dat een van deze doelstellingen gericht is op het bevorderen van een goed investe-

ringsklimaat waarbij rekening wordt gehouden met het uitgangspunt dat de ruimte-

lijke omgeving van groot belang is voor het welzijn van de ingezetenen en bezoe-

kers van Aruba; 

- dat het in dit kader wenselijk is om een belasting in te voeren voor timesharere-

sorts, logementen en hotels; 

   

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

onderstaande landsverordening: 

 

§1 Definities 

  

Artikel 1 

 

1. Voor de toepassing van deze landsverordening en de daarop berustende bepa-

lingen wordt verstaan onder: 

timeshareresort :  een accommodatie waar de rechten op het gebruik van een time-

share uitgeoefend kunnen worden; 

Minister : de minister, belast met financiën; 

logement of hotel : een logement of hotel in de zin van de Vergunningsverordening 

(AB 2002 no. GT 1); 

timeshare : het gebruik van een ruimte in een gebouw waarvan de financiering 

van bouw- en inrichtingskosten in overwegende mate afkomstig is 

van personen die voor een reeks van jaren een vorm van gebruiks-

recht ten aanzien van een gedeelte van het hotel of logement heb-

ben verworven. 

2. Voor de toepassing van deze landsverordening wordt onder logement tevens 

verstaan een appartement dat, een accommodatie die of een huis dat hetzij commer-

cieel hetzij particulier aan toeristen wordt verhuurd. 
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§2 De belasting op timeshareresorts, logementen en hotels 

 

Artikel 2 

 

Onder de naam belasting op timeshareresorts, logementen en hotels wordt een 

belasting geheven op het verblijf in een timeshareresort of het overnachten  in een lo-

gement of hotel.  

 

Artikel 3 

 

Belastingplichtig is degene die verblijft in een timeshareresort of die overnacht 

in een logement of hotel. 

 

Artikel 4 

 

De belasting op timeshareresorts, logementen en hotels wordt niet geheven van 

hen die hun woonplaats in Aruba hebben en in het bevolkingsregister zijn opgeno-

men. 

 

Artikel 5 

 

De belasting voor timeshareresorts, logementen en hotels wordt ingehouden en 

afgedragen door degene die een hotel, logement of timeshareresort houdt. 

 

§3 Voorwerp van belasting en overige bepalingen 

 

Artikel 6 

 

1. De belasting voor timeshareresorts wordt geheven per verblijf per timeshare-

resort, ongeacht de duur van het verblijf.  

2. De belasting voor logementen en hotels wordt geheven per overnachting, per 

bezette kamer. 

 

Artikel 7 

 

1. De belasting ten behoeve van timesharesorts bedraagt Afl. 17,90 voor het ge-

bruik van een studio, Afl. 26,85 voor het gebruik van een eenpersoonskamer, Afl. 

44,75 voor het gebruik van alle andere kamers. 

2. De belasting ten behoeve van logementen en hotels bedraagt Afl. 5,37 per 

overnachting, per bezette kamer. 
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§4 De verschuldigdbaarheid van de belasting en 

daarmee samenhangende bepalingen 

 

Artikel 8 

 

De belasting is uiterlijk verschuldigd op het tijdstip van het einde van het ver-

blijf in een timeshareresort, dan wel bij de dag na de van de laatste overnachting in 

een logement of hotel. 

 

Artikel 9 

 

Degene die het timeshareresort, het logement of het hotel houdt is verplicht de 

verschuldigde belasting schriftelijk te melden aan de logeergast. 

 

Artikel 10 

 

1. De in een tijdvak verschuldigde belasting wordt op aangifte voldaan. 

2. Het tijdvak is een kalendermaand. 

 

Artikel 11 

 

1. De timeshareresort-, logement-, of hotelhouder dan wel exploitant boekt de 

gegevens die voor deze belasting van belang zijn in het logeergastenregister, bedoeld 

in artikel 8 van de Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40). 

2. Een logement als bedoeld in artikel 1, tweede lid, houdt een logeergastenre-

gister als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening toeristenheffing en boekt 

daarin de gegevens die voor deze belasting van belang zijn. 

 

§5 Slotbepalingen 

 

Artikel 12 

 

De Minister kan met het oog op een juiste uitvoering van deze landsverordening 

nadere regels stellen. 

 

Artikel 13 

 

In artikel 2, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) 

wordt de punt aan het eind van onderdeel j vervangen door een puntkomma en wordt 

daarna een nieuw onderdeel k ingevoegd, luidende: 

k. de belasting als bedoeld in de Landsverordening bijzondere belasting 

verblijf in timeshareresorts, logementen en hotels. 
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Artikel 14 

 

Voor zover deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen niet an-

ders bepalen, zijn de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991, 

GT 4) en de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastin-

gen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften, alsmede van de 

rechtspleging inzake belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 1988 GT 12) van 

overeenkomstige toepassing op de invordering van de belasting. 

 

Artikel 15 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de 

kalendermaand volgende op die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aru-

ba. 

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening bijzondere belasting verblijf 

in timeshareresorts, logementen en hotels. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 17 juli 2013 

 F.J. Refunjol 

 

 

De minister van Financiën, Communicatie,  

Utiliteiten en Energie, 

M.E. de Meza 

 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 


