
  

 

 

 

 
Uw brief: 11 oktober 2022 
Uw kenmerk: LV – 22/0024 
Datum: 2 november 2022 
Kenmerk: RvA 92-22 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening 
accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) en de Landsverordening tarief 
van invoerrechten (AB 2002 no. 120), alsmede houdende bekrachtiging 
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 19 december 
2012 (AB 2012 no. 59) ter uitvoering van artikel 2, tweede en derde lid, 
van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) 
(accijnsverhoging sigaretten; aanpassing invoerrechten tabak)   

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 
1989 no. GT 31) en de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120), 
alsmede houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 19 december 2012 (AB 2012 no. 59) ter uitvoering van artikel 2, 
tweede en derde lid, van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) 
(accijnsverhoging sigaretten; aanpassing invoerrechten tabak), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 

1. Gesteld wordt dat het onderhavige ontwerp bezien moet worden in samenhang 
met de ontwerp-Landsverordening Belastingplan 2023 en de inkomens verhogende 
maatregelen die mede daarin zijn opgenomen. 1  Het is echter niet duidelijk hoe dit 
voorstel zal passen binnen de algemene belastinghervorming die de regering uiteindelijk 
wil doorvoeren. Er is immers: 

(1) geen kader geschetst van de algemene belastinghervorming, waarin het 
onderliggende probleem, de doelstelling en het beoogde resultaat hiervan is 
uiteengezet; 

(2) niet aangegeven hoe de onderhavige voorstellen zich verhouden tot de algemene 
belastinghervorming en welk aandeel deze voorstellen innemen in het beoogde 
totale resultaat (lees: meeropbrengsten) van de algemene belastinghervorming. 
 

                                                                 
1 MvT, p. 1. Dit ontwerp is op 4 oktober 2022 aan de Raad ter advisering voorgelegd. 
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De Raad acht het noodzakelijk dat bovengenoemde punten nader worden 
toegelicht waarbij tevens wordt aangegeven waarom de onderhavige 
aanpassingen/verhogingen niet zijn meegenomen in de genoemde ontwerp-
landsverordening die de wijziging van een twintigtal landsverordeningen regelt. 
 

2. Voorts wordt gesteld dat naast de primaire inkomensverhogende doelstelling het 
ontwerp ook als doelstelling heeft het gebruik van tabak te ontmoedigen en zodoende de 
volksgezondheid te bevorderen. 2  Deze doelstelling is echter niet in de considerans 
opgenomen waardoor de indruk ontstaat dat het van ondergeschikt belang is, dan wel 
subsidiair is aan de primaire doelstelling. Hiermee is het ontwerp naar de mening van de 
Raad onevenwichtig.  
 

De toelichting verwijst naar het ‘Nationale Multi sectoraal Actieplan voor niet- 
overdraagbare ziekten’. Het ontmoedigen van roken is hierin een speerpunt op het 
gebied van preventieve gezondheidszorg aangezien veel gezondheidsproblemen dan wel 
de verergering daarvan, hiermee voorkomen kunnen worden.3 Daarnaast wordt verwezen 
naar de recente inwerkingtreding van de meeste bepalingen van de Landsverordening 
beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44). 4  Het komt de Raad voor dat de lange 
termijn doelstelling van verbetering van de volksgezondheid als zodanig zwaarder (dan 
wel net zo zwaar) weegt als het inkomens verhogende effect op de korte termijn. Dit 
gegeven komt echter onvoldoende uit de verf in het ontwerp. Geadviseerd wordt de 
considerans en de toelichting zodanig aan te passen dat recht gedaan wordt aan de 
centrale gezondheidsdoelstelling en eveneens aan te geven welke vermindering van de 
consumptie van tabaksproducten wordt verwacht als gevolg van de tariefsverhogingen.5 

 
3. Tenslotte wordt beoogd met het ontwerp het landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, van 19 december 2012 (AB  2012 no. 59) ter uitvoering van 
artikel 2, tweede en derde lid, van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 
no. GT 31), te bekrachtigen voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 
2022. Artikel 2, vierde lid van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 
31) bepaalt dat de regering onverwijld na de inwerkingtreding van het landsbesluit 
bedoeld in het derde lid, een ontwerp-landsverordening tot bekrachtiging van de 

                                                                 
2 MvT, p. 3. 
3 MvT, p. 3. 
4 MvT, p. 3. 

  5  Zie ook het advies van de Raad d.d. 12 december 2018, RvA 214-18 bij het ontwerp-landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening 
tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op 
gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd) waarin de Raad 
erop wees dat met de voorgestelde tijdelijke ‘quick fix’ de indruk wordt gewekt dat het doel van 
gedragsbeïnvloeding subsidiair is aan het (snel) willen genereren van extra inkomsten.   
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wijziging bij de Staten moet indienen. Het behoeft geen betoog dat een tijdsverloop van 
10 jaar niet ‘onverwijld’ is.6 Gesteld wordt dat dit niet betekent dat de tariefsverhoging 
niet meer geldig is daar de Landsverordening accijns op sigaretten immers niet voorziet 
in het van rechtswege vervallen van een dergelijk landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen.7  

 
De Raad is van oordeel dat de regering op nogal laconieke wijze voorbij gaat aan 

de waarborgen van artikel V.11 van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987, no. GT 1). Dit 
artikel verwoordt het beginsel dat verplichtingen tot het doen van 
vermogensoverdrachten aan de overheid, anders dan op basis van privaatrechtelijke 
rechtsregels, steeds hun basis zullen moeten vinden in een landsverordening.8 Het eerste 
lid van genoemd artikel bepaalt dat belastingen (het gaat hier in casu om accijnzen die 
gekwalificeerd worden als indirecte belastingen) worden geheven uit kracht van een 
landsverordening. Voorts kunnen ingevolge het tweede lid, de Staten een zodanige 
landsverordening niet goedkeuren of niet besluiten tot de voordracht van een zodanige 
ontwerp-landsverordening dan met volstrekte meerderheid van stemmen van het aantal 
zitting hebbende leden. De Raad is van oordeel dat het extreem lange tijdspad voor het 
tot stand brengen van de bekrachtiging bij landsverordening van het voornoemde 
landsbesluit houdende algemene maatregelen, tijdens welke de Staten buiten spel 
stonden, op zeer gespannen voet staat met de waarborgen die in de Staatsregeling zijn 
neergelegd. Het (te) lange tijdsverloop kan verder tot (onnodige) discussies leiden 
omtrent de (on)verschuldigdheid van accijnzen. 9  In dit soort situaties is het aan te 
bevelen een juridische risicoanalyse uit te voeren. Aangedrongen wordt op een zodanige 
planning dat in de toekomst een bekrachtigingsverordening daadwerkelijk onverwijld aan 
de Staten wordt aangeboden, conform de rechtswaarborgen zoals neergelegd in artikel 
V.11 van de Staatsregeling en artikel 2, vierde lid van de Landsverordening accijns op 
sigaretten. 
 

                                                                 
6  Zie ook het advies van de Raad d.d. 29 januari 2003, kenmerk RvA 10-03 bij de ontwerp-
landsverordening tot bekrachtiging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging 
van de Landsverordening accijns op bier (AB 1993 no. GT 20), de Landsverordening accijns op gedistilleerd 
(AB 1991 no. GT 27), de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31), de Landsverordening 
accijns minerale oliën (Ab 1989 no. GT 56), de Landsverordening in-uit-en doorvoer (AB 2000 no. GT 10) 
en het Landsbesluit speelvergunningsrecht (AB 1990 no. GT 8) (AB 2002 no.87) waarin de Raad zich 
afvroeg hoe een termijn van vijf maanden zich verhield met de verplichting tot onverwijlde aanbieding 
van een bekrachtigingslandsverordening. In het Nader Rapport stelde de regering dat een tijdsverloop van 
ongeveer zes maanden tussen het tijdstip van de afkondiging van een wijzigingslandsbesluit en de 
aanbieding van de bekrachtigingslandsverordening aan de Raad van Advies niet excessief was.6  
7 MvT, p. 2. 
8 MvT bij artikel V.11 van de Staatsregeling van Aruba. 
9  In dit verband kan worden verwezen kan worden naar de uitspraak van de Raad van Beroep voor 
Belastingzaken van 21 februari 2008, ECLI:NL:ORBBNAA:2008:2.  
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4. In de marge van de toelichting zijn enige voorstellen voor redactionele 
verbeteringen aangebracht. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
vorenstaande rekening is gehouden. 

  
    

De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


