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Intitulé   : Landsverordening toeristenheffing (v/h 
Landsverordening logeerbelasting) 

 
Citeertitel: Landsverordening toeristenheffing 
 
Vindplaats : AB 1989 GT 40 
 
Wijzigingen: AB 1997 34; 2000 17 (m.v. 2000 17a); 2004 11 (inwtr. 

2004 12); 2010 15; 2010 31 (inwtr. 2010 55); 2011 13 
(inwtr. 2011 14) 

 
============================================================= 
 
 Artikel 1 
 
  Onder de naam toeristenheffing wordt, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het toerisme in Aruba en het product Aruba, een 
heffing ingesteld ter zake van het ter beschikking stellen van een 
logement- of hotelruimte aan een logeergast, die anders dan als 
onmiddellijk zakelijk gerechtigde tot het desbetreffende onroerend 
goed, verblijft in een logement of hotel in de zin van de 
Vergunningsverordening (AB 1990 no. GT 43). 
 
 Artikel 1a 
 
 De toeristenheffing wordt geheven bij wege van voldoening op 
aangifte. 
 
 Artikel 2 
 
 De toeristenheffing wordt niet geheven van hen die in het 
gezinsregister van het bevolkingsregister staan ingeschreven. 
 
 Artikel 3 
 
 1. De toeristenheffing wordt geheven van degene die een hotel- 
of logementsruimte exploiteert.  
 2. Indien een zakelijk gerechtigde tot een ruimte in een 
logement of hotel, dat bestaat uit appartementen in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek van Aruba, met een derde een overeenkomst tot 
exploitatie daarvan heeft gesloten, is de belasting verschuldigd 
door die derde. 
  3. De minister, belast met Financiën kan nadere regels stellen 
ter uitvoering van het tweede lid. 
 
 Artikel 4 
 (vervallen) 
 
 Artikel 5 
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  1. De toeristenheffing bedraagt negen-en-een-half procent van 
de vergoeding die de logeergast heeft betaald voor het gebruik van 
de logements- of hotelruimte, de toeristenheffing niet daaronder 
begrepen. 
  2. De vergoeding voor 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 gebruiksrecht ten aanzien van een gedeelte van 
het hotel of logement hebben verworven, wordt voor die personen 
gesteld op: 
  a. Afl. 179,- per dag voor een studio; 
  b. Afl. 193,95 per dag voor een één slaapkamer appartement; 
  c. Afl. 223,75 per dag voor de niet onder a of b genoemde 
logement- en hotelruimten.  
  3. Indien een overeenkomst waarin het gebruik van een 
logements- of hotelruimte is neergelegd, tevens het recht geeft op 
onbeperkt kosteloos genot van voedsel en drank, al dan niet in 
combinatie met het kosteloos gebruik van een of meer recreatieve 
faciliteiten, wordt de vergoeding voor het gebruik van de 
logements- of hotelruimte gesteld op 40 procent van de door 
betrokkene overeengekomen totale prijs voor het verblijfpakket, 
doch ten minste op Afl. 162,- per dag, vermeerderd met toeslagen. 
 

Artikel 6 
 

1. De logement- of hotelhouder is gerechtigd de 
verschuldigde toeristenheffing in rekening te brengen aan de 
logeergast. 

2. Indien door de logeergast meer toeristenheffing is 
betaald dan over de vergoeding verschuldigd is, wordt de teveel 
betaalde heffing geacht verschuldigd te zijn op het moment 
waarop deze door de logeergast wordt voldaan. 
 

Artikel 7 
 

1. Indien een ruimte in een logement of hotel aan een 
logeergast ter beschikking wordt gesteld door tussenkomst van 
een derde en de logeergast de vergoeding voor het gebruik 
daarvan aan de derde betaalt, kan de heffing in afwijking van 
artikel 6, eerste lid, aan die derde in rekening worden 
gebracht. Artikel 6, tweede lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Bij regeling van de minister, belast met financiën, 
kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het 
eerste lid. 
 

Artikel 8 
 

De logement- of hotelhouder houdt, volgens door de 
minister, belast met financiën, te stellen regelen, een 
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logeergastenregister bij en boekt daarin de gegevens die voor 
de toeristenheffing van belang zijn. 

 
Artikel 9 

 
De Inspecteur der belastingen heft de krachtens deze 

Landsverordening verschuldigde toeristenheffing; de Ontvanger 
der belastingen vordert de heffing in. 
 

Artikel 10 
 

1. De Ontvanger der belastingen stort de aan hem voldane en 
de door hem ingevorderde toeristenheffing uiterlijk op de 
vijftiende van de maand, volgende op die waarin de heffing is 
voldaan respectievelijk is ingevorderd, op een door de Aruba 
Tourism Authority aangehouden bankrekening, onder aftrek van 
het bedrag dat op grond van artikel 3 van de Landsverordening 
tot oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve 
van de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten 
behoeve van de verbetering van het toeristische product Aruba 
(AB 2010, no. 55) ten goede komt aan het Tourism Product 
Enhancement Fund.  
2. De op de heffing betrekking hebbende invorderings- en 
heffingsrentes ingevolge de voorschriften, geldende voor de 
invordering van directe belastingen komen ten gunste van de door de 
Ontvanger aangehouden gelden van het Fonds. 
 
 Artikel 11 
 (vervallen) 
 
 Artikel 12 
 
  Bij de invordering van de toeristenheffing door de Ontvanger 
der belastingen wordt overigens gehandeld overeenkomstig de 
bepalingen van de Landsverordening invordering directe belastingen, 
met dien verstande dat het bepaalde in artikel 7, vierde lid, van 
de Landsverordening invordering directe belastingen mede op deze 
heffing van toepassing is. 
 

Artikel 13 
 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze 
landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs 
moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, 
beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding 
daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot 
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van 
deze landsverordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
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Artikel 14 

 
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens 

deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij 
landsbesluit aangewezen personen. Een zodanig landsbesluit 
wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, 
uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak 
redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 
a. alle inlichtingen te vragen; 
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden 
en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of 
deze daartoe tijdelijk mee te nemen; 

c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de 
uitdrukkelijke toe-stemming van de bewoner, te betreden, 
vergezeld van door hen aangewezen personen. 
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in 

het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke 
arm. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden 
regels gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening 
van de krachtens het eerste lid aangewezen personen. 

5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid 
aangewezen personen alle medewerking te verlenen, die in het 
kader van de toezichtsuitoefening op grond van het tweede lid 
wordt gevorderd. 
6. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikelen 15 t/m 18 
 (vervallen) 
 
 Artikel 19 
 
  Deze landsverordening kan worden aangehaald als 
Landsverordening toeristenheffing. 


