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 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 de ruimtelijke omgeving van groot belang is voor het welzijn van de ingezete-

nen en bezoekers van Aruba; 

- dat het in dit kader wenselijk is om een bijzondere belasting in te voeren op ver-

huurauto’s en verhuurmotorfietsen;  

 

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

onderstaande landsverordening: 

 

 

§1 De belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen 

 

Artikel 1 

 

 Er wordt een belasting geheven op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen als be-

doeld in artikel 1 van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23). 

 

Artikel 2 

 

 Belastingplichtig is degene die houder is van een vergunning als bedoeld in de 

artikelen 1, onderdeel m, juncto 3, derde lid, van de Landsverordening personenver-

voer. 

 

§2 Het voorwerp van de belasting 

 

Artikel 3 

 

 De belasting bedraagt Afl. 96,75 per verhuurauto of verhuurmotorfiets, ongeacht 

de vergoeding waartegen de verhuur geschiedt. 
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§3 De verschuldigdbaarheid van de belasting en daarmee 

samenhangende bepalingen 

 

Artikel 4 

 

 De belasting is verschuldigd per kwartaal. 

 

Artikel 6 

 

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

 2. Het tijdvak is een kwartaal. 

 

Artikel 7 

 

 De houder van een vergunning als bedoeld in de artikelen 1, onderdeel m, juncto 

3, derde lid, van de Landsverordening personenvervoer houdt een deugdelijke admi-

nistratie bij waaruit ten minste blijkt het totaal aantal verhuurauto’s en verhuurmotor-

fietsen behorende tot het wagenpark van de verhuurder op de eerste dag van het tijd-

vak waarin de verschuldigde belasting dient te worden voldaan. 

 

§4 Slotbepalingen 

 

Artikel 8 

 

 De minister, belast met financiën, kan met het oog op een juiste uitvoering van 

deze landsverordening nadere regels stellen. 

 

Artikel 9 

 

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

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

daarna een nieuw onderdeel l ingevoegd, luidende: 

 l.  bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen als be-

doeld in de Landsverordening milieubelasting op verhuurauto’s en 

verhuurmotorfietsen. 

 

Artikel 10 

 

 Voor zover deze landsverordening niet anders bepaalt, zijn de Landsverordening 

invordering directe belastingen (AB 1991, GT 4) 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 

vergoedingen (AB 1988 GT 12) van overeenkomstige toepassing op de invordering 

van de belasting. 
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Artikel 11 

 

 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. 

 2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening bijzondere belasting op ver-

huurauto’s en verhuurmotorfietsen.  

 

 

 Gegeven te Oranjestad, 26 november 2013 

 A. Tromp-Yarzagaray 

 

 

 

 

De minister van Financiёn, Communicatie, 

Utiliteiten en Energie, 

J.D.E. Yrausquin 

  

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 


