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Aan de Voorzitter van de Staten van Aruba

Aruba, 13 oktober 2014
Gaarne met Spoed bijgaande Statenvragen door to geleiden aan de Minister belast met Financien.

Hoogachtend,

Mr. Andin C.G. Bikker, Statenlid en fractievoorzitter PDR

Aruba, 13 oktober 2014

Statenvragen gericht aan de Minister belast met Financier.

In aanmerking nemende:
1. bijgaande moties d.d. 27 januari en 23 juni 2014, strekkende tot uitbreiding van belasting- en
handelsverdragen, respectievelijk invoering van beroep (en daarmee cassatie) in
belastingzaken;
2. dat gemelde moties in wezen strekken tot diversificatie van de economie en verbetering van
het investeringsklimaat, hetgeen urgent nodig is gelet op verschillende rapporten en
aanbevelingen;
3. dat de Regering van de Aruba evenwel kennelijk het voornemen heeft om voorlopig vast te
houden aan een zeer beperkte openstelling van beroep in twee feitelijke instanties in
belastingzaken, te weten alleen ten aanzien van zgn. "vergrijpboetes";
4. voorts het - vooralsnog nog niet goedgekeurd
Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ("VS") tot verbetering van de
internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FACTA, (Trb.
2014, 22 en 128);
5. het voorstel van wet aanhangig in de Tweede Kamer met als volgnummer TK 33985,
waarbij gemeld verdrag wordt goedgekeurd voor Nederland, inclusief de zgn. BES-eilanden;
6. het feit dat Curacao en Sint Maarten kennelijk reeds een "Intergovernmental agreement"
("IGA") m.b.t. de FACTA met de VS hebben gesloten, zie bijlage 3;
7. dat genoemde FACTA een bronheffing kent van 30% t.a.v. buitenlandse instellingen die als
"financiele instellingen" kunnen worden aangemerkt, op inkomsten van Amerikaanse
bronnen, hetgeen o.a. gevolgen hebben voor in Aruba gevestigde Amerikaanse
belastingplichtigen of "FI's" die "non-compliant" zijn;
8. dat er kennelijk een deadline is van 31 december 2014 voor het sluiten van een "IGA" met
de VS m.b.t. de FACTA en Aruba kennelijk nog geen IGA heeft gesloten met de VS, zulks
terwijl er "Modelovereenkomsten" voor een IGA bestaan om een snellere totstandkoming te
bevorderen;
9. dat er tenslotte een vrijhandelsovereenkomst in concept is, welke sedert 2009 vrijwel klaar is
om te worden ondertekend tussen Aruba en Curacao, hetgeen onderwerp is geweest van een
recentelijk Interparlementair overleg.

-

Komt tot de navolgende vragen m.b.t. beroep in twee feitelijke instanties in belastingzaken:
Indien gemeld voornemen tot voorlopig alleen beperkte openstelling van hoger beroep in
belastingzaken klopt, is de Regering zich ervan bewust dat zulks zich niet verhoudt a. met het
amendement Bikker (TK 32186 (R1901) nr. 16) en b. artikel 1 van de Rijkswet Cassatieregeling, die
immers ruimere cassatie in belastingzaken openstellen (nl. gelijk als mogelijk in Nederlandse
belastingzaken en dus niet beperkt tot vergrijpboetes), en ook niet met c. opgemelde motie d.d. 27
januari 2014 van de Staten (nu ook die motie aandringt voor openstelling van volledig hoger beroep,
en daarmee cassatie) in belastingzaken, dan wel noch met d. internationale verdragen, waaronder
het zgn. "BUPO"- c.q. het EVRM-verdrag?
Komt tot de navolgende vragen m.b.t. de FACTA:
1. Kan de Minister de Staten informeren of Aruba doende is een zgn. IGA te sluiten met de VS
m.b.t. de FACTA voor de deadline van 31 december 2014?

2. Zal

Aruba mede-gelding vragen van opgemeld Verdrag?

Komt tot de navolgende vragen m.b.t. opgemelde motie d.d. 23 juni 2014:
Hoe vordert de uitvoering van de motie; is de regering bijv. voomemens om op korte termijn
over to gaan tot het sluiten van een vrijhandelsovereenkomst tussen Aruba en Curacao?

In afwachting van de antwoorden op gemelde Statenvragen, binnen een redelijk termijn en bij
voorkeur schriftelijk, verblijft,

Hoogachtend,

Mr. A.C.G. Sicker, Statenlid en fractievoorzitter PDR

Motie no.1
OV # 10 voortzetting
1 en 2, OLV # 607 en 608
27-1-'14
PDR met steun zaal
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STATEN VAN ARUBA

Motie
De Staten, in haar

vergadering d.d. 27 di januari 2014

In aanmerking nemende:
1. dat de in de Staten aanwezige fracties op meerdere gelegenheden de wens hebben

2.

3.

4.

5.
6.

geuit dat de rechtsbescherming in belastingzaken moet worden verbeterd; onder
andere in het Verslag op de OLV ter wijziging van de Landsverordening beroep in
belastingzaken (OLV tot wijziging van de Landsverordening in belastingzaken,
invoering hoger beroep bij boetebeschikking, ZJ 2009-2010-690);
dat de Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden een amendement,
ingediend door gedelegeerde Bikker van Aruba, heeft aangenomen (TK 32186
(R1901) nr. 16) - welk amendement werd gedragen door o.a. de gehele Arubaanse
delegatie - om cassatie in belastingzaken van Aruba, Curacao, Sint Maarten en de
BES-eilanden mogelijk te maken; gemeld amendement kan in werking treden zodra
op lokaal niveau de beroepsmogelijkheden worden uitgebreid;
de recente aanbeveling van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curacao, Sint
Maarten en de BES-eilanden, om beroep in drie instanties in belastingzaken zo snel
mogelijk te introduceren ("eerste aanleg, hoger beroep en cassatie");
dat er kennelijk een nieuw voorontwerp van wet bestaat welk beroep in drie
instanties in belastingzaken zal regelen, welk nog niet aan de Staten is aangeboden;
met
geschillenbeslechting
bij
ervaringen in
Nederland
de
positieve
meningsverschillen in belastingzaken, door middel van "mediation";
dat uitbreiding van rechtsbescherming in belastingzaken middels beroep in drie
instanties en aanvullend daarop mediation, een positief effect zal hebben op het
investeringsklimaat.

Besluit:
Om een dringend beroep te doen op de regering om hetzij een nieuw Ontwerp-

landsverordening aan de Staten aan te bieden, dan wel een Nota van Wijziging op OLV ZJ
2009-2010-690, middels welke ampel beroep in drie instanties mogelijk wordt gemaakt,
aismede (een wettelijke basis wordt geschapen voor) mediation in belastingzaken, welk

wetsontwerp zo spoedig mogelijk kan worden behandeld en in werking kan treden, in elk
geval met ingang van januari 2015.
en gaat over tot de orde van de dag.

De Staten van Aruba in de vergadering van heden 23 juni 2014

Overwegende:
De noodzaak om de economische pilaren van Aruba uit te breiden een prioriteit blijft;
Het potentieel van het Land Aruba om haar economie uit breiden op basis van handel en
dienstverlening op internationaal niveau;
Dat gemeld potentieel o.a. uitbreiding van handels- en belastingovereenkomsten/ verdragen vergt;
Dat de Arubaanse delegatie - in het kader van het Interparlementair Overleg Koninkrijk begin juni
2014 - voor verankering heeft gezorgd in het hoofdstuk "Economische kansen binnen het
de delegaties onderstrepen het belang van het beter betrekken van alle
Koninkrijk" van o.a.
Koninkrijksdelen bij de onderhandelingen voor nieuwe of bij de wijziging van bestaande
belastingverdragen.".

"-

Beslist:
Bij de regering aan te dringen om binnen 4 maanden een plan te presenteren met een lijst van
potentieel te sluiten handels- en belastingverdragen die in de komende 2 jaar prioriteit zullen
krijgen om te worden geconcretiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Read and download Intergovernmental agreement (IGA) monitor: PwC
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United States

Intergovernmental agreement (IGA)
monitor
The expected wave of intergovernmental agreements (IGAs) to implement the tax reporting and
withholding procedures associated with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
continues. The US Treasury initially announced in 2012 that it was engaged with more than 50
countries and jurisdictions around the world to improve international tax compliance and
-mplement FATCA. Since that time many IGAs have been signed and released by the US
Treasury. The 'in effect' status applies to an institution resident in the IGA jurisdiction as well as
to any branch located in such jurisdiction. It does not apply to branches located outside of such
jurisdiction. If the jurisdiction fails to sign its IGA by December 31, 2014, the jurisdiction will be
removed from the 'in effect' list. For more information please see our Tax Insight: US provides
FATCA relief with expansion of intergovernmental agreements in effect and additional 10 days
to register.
More recently, the US Treasury announced that it will treat an IGA as 'in effect' with a partner
jurisdiction if the United States has reached an agreement in substance with such jurisdiction
and such jurisdiction consents to disclose this status. Feel free to click any of the countries
below to see the latest development as you consider some of the following actions to think
about:

IGA Countries
Algeria
Anguilla
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Bermuda
Brazil
British Virgin
Islands
Bulgaria

Cabo Verde
Cambodia
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Estonia
Finland
France
Georgia

Germany
Gibraltar
Greenland
Grenada
Guernsey
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong

Hungary
India
Indonesia
Iraq

Ireland
Isle of Man
Israel
--fr
Italy

Jamaica
Japan

Jersey
Lebanon
Kosovo
Kuwait
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway

Oman
Seychelles
Pakistan
Singapore
Panama
--OWL Maarten
Paraguay
Slovak Republic
Peru
Slovenia
South Africa
Poland
Portugal
South Korea
Spain
Qatar
Romania
Sweden
Switzerland
Russia
Taiwan
Saint Kitts and
Thailand
Nevis
Trinidad and Tobago
Saint Lucia
Turkey
Saint Vincent and
Turkmenistan
the Grenadines
Turks and Caicos Islands
San Marino
Ukraine
Saudi Arabia
Serbia
United Arab Emirates
United Kingdom
Uzbekistan

http://www.pwc.com/us/en/financial-services/publications/fatca-publications/intergovernmental-agreements-monitorjhtml#curacao
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