
  

 

 

 

 
Uw brief: 17 december 2020 
Uw kenmerk: LB-20/0019 
Datum: 15 januari 2021 
Kenmerk: RvA 171-20 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering 
van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van 
invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten 
bouwmaterialen) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, 
van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing 
invoerrechten), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Met het ontwerp wordt voorgesteld om ter ondersteuning van de economie de 
invoerrechten op bouwmaterialen te verlagen. Hiermee wordt enerzijds beoogd een 
bijdrage te leveren aan de versnelling van de uitvoering van diverse ruimtelijke en 
infrastructurele projecten en andere activiteiten benodigd voor de bestrijding van de 
economische crisis veroorzaakt door COVID-19, en anderzijds het herstel richting een 
duurzame innovatieve economie.1 

 

2. Specifiek wordt voorgesteld om een groot aantal tariefposten aangaande 
bouwmaterialen te verlagen van 12% naar 10%. Vooreerst wordt opgemerkt dat niet 
duidelijk wordt gemaakt hoe de onderhavige voorstellen passen binnen de algemene 
belastinghervorming waar naar verwezen wordt in de toelichting en de Raad adviseert 
om in de toelichting een algeheel kader te schetsen van de (voorgenomen) fiscale 
hervormingen en aan te geven hoe deze hervormingen in onderlinge samenhang zullen 
leiden tot het door de regering beoogde duurzame, vereenvoudigde en evenwichtige 
fiscale stelsel.2  

 

Voorts is de Raad van oordeel dat deze voorstellen de versnippering van tarieven 
van invoerrechten bestendigen. Gelet hierop vraagt de Raad zich af op welke termijn 
een algehele herziening van deze tarieven zal plaatsvinden, mede gezien de 

                                                                 
1 Zie considerans jo. NvT, p. 1. 
2 Zie noot 1. 
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aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op dit gebied. De toelichting 
verwijst immers specifiek naar deze aanbevelingen.3 
 

3. Volgens de toelichting zal de verlaging van het tarief van invoerrechten van 
bouwmaterialen een verwachte inkomstenderving van Afl. 168.643,= opleveren voor het 
Land. Gesteld wordt dat deze inkomstenderving gecompenseerd zal worden door een 
toename aan invoer van bouwmaterialen, welke zal resulteren in additionele inkomsten 
aan invoerrechten nu als gevolg van de lagere invoerrechten de verkoopprijs van 
bouwmaterialen zal dalen. Dit zal tot een verwachte toename in de verkoop van deze 
materialen leiden. 4  Deze verwachte toename in de verkoop zal een toename in 
BBO/BAVP/BAZV inkomsten tot gevolg hebben, aangezien het totale tarief van 6%, 
uitgaande van één schakel, de verlaging van 2% ruim compenseert. Voor de volledigheid 
dient een schatting van deze additionele inkomsten in de toelichting te worden 
opgenomen. 
 
 De Raad vraagt zich in dit verband af hoe tot het nieuwe tarief (i.c. behelst het 
effectief een verlaging van 2%) is gekomen, alsmede – bij gebrek aan een cijfermatige 
analyse van de effecten – of, en in hoeverre deze voorgestelde verlaging een reële 
bijdrage zal leveren aan de beoogde versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van 
ruimtelijke infrastructurele projecten en daarmee de economie.  
 

Door het ontbreken van deze gegevens kan de Raad de noodzaak en effectiviteit 
van de onderhavige voorstellen niet in zijn volle omvang beoordelen. Aanbevolen wordt 
om alsnog inzicht te bieden in deze elementen. 
 
4. Tot slot merkt de Raad op dat in de toelichting niet wordt aangegeven waarom 
aan de inwerkingtreding van het ontwerp terugwerkende kracht wordt verleend tot en 
met 1 januari 2021. Dit dient alsnog te worden aangegeven in de toelichting. De Raad 
begrijpt dat de reeds aangekondigde verlaging van de tarieven van invoerrechten van 
bouwmaterialen bij wege van begunstigend beleid wordt toegepast.5 
 

In de marge van de toelichting zijn enkele voorstellen tot redactionele 
verbetering opgenomen.  

 
 

 

                                                                 
3 Zie noot 1; verwezen wordt naar onder meer p. 9-11 van het IMF-rapport ‘Towards a Sustainable Tax 
System’ (pubicatiedatum: 18 december 2020). Vindplaats: www.imf.org.  
4 NvT, p. 2. 
5 www.bondia.com/minister-xiomara-maduro-ta-informa-ta-reduci-impuesto-riba-material-di-contruccion-
di-12-pa-10/. 
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De Raad concludeert dat hij op grond van bovengenoemde redenen zijn 

doelmatigheidstoets niet volledig heeft kunnen uitvoeren en geeft de regering in 
overweging om een sociaal-economische en macro-economische analyse met betrekking 
tot de effecten van de voorgestelde aanpassing van de tarieven van de invoerrechten te 
doen uitvoeren. De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van 
het ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 
voorstellen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


