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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32189 

Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikelen 1.2, 7.4 en hoofdstuk VIIA  
14 (Van Raak) 

Met dit amendement wordt voorgesteld op de BES eilanden de bestaande en niet-

functionerende schenk- en erfbelasting te vervangen door de in Nederland reeds bestaande 

schenk- en erfbelasting. In het huidige voorstel wordt de bestaande schenk- en 

erfbelasting afgeschaft. Uit praktische overwegingen wordt de Successiewet 1956 van 

overeenkomstige toepassing verklaard. De in de Successiewet 1956 voorkomende 

bedragen in euro’s worden daarbij geacht bedragen te zijn in dollars van de Verenigde 

Staten van Amerika. 

De van overeenkomstige toepassing verklaring heeft tot gevolg dat voor de uitlegging van 

de Successiewet 1956 «vertaalslagen» moeten worden gemaakt. Dit heeft onder meer tot 

gevolg dat voor «Nederland» moet worden gelezen «de BES eilanden». Voor wat betreft 

verwijzingen naar artikelen in wetgeving die niet op de BES eilanden van toepassing is, 

geldt dat de van overeenkomstige toepassing verklaring tot gevolg heeft dat geacht wordt 
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te zijn verwezen naar in doel en strekking vergelijkbare artikelen uit wetgeving die wel op 

de BES eilanden van toepassing is (bijvoorbeeld in het geval van het «Burgerlijk Wetboek» 

zal dat het «Burgerlijk Wetboek BES» zijn en in het geval van de «Wet inkomstenbelasting 

2001», de «Wet inkomstenbelasting BES»). Ten behoeve van de re chtszekerheid van de 

burgers van de BES dient daartoe een nadere regeling te worden getroffen, waartoe artikel 

7b.2, tweede lid, een delegatiegrondslag bevat. 

Door de schenk- en erfbelasting op deze wijze vorm te geven wordt bereikt dat 

belastingplichtigen op de BES eilanden ook wat betreft deze belastingen met het «eigen» 
formele recht en invorderingsrecht als bedoeld in hoofdstuk VIII van de Belastingwet BES 

worden geconfronteerd en een «eigen» lokale rechtsgang hebben bij de Raad van Beroep 

voor belastingzaken. 

Omdat het oorspronkelijke wetsvoorstel geen heffing ter zake van verkrijgingen krachtens 

schenking en erfrecht kende, werd de vererving en schenking van op de BES eilanden 

gelegen onroerende zaken door overdrachtsbelasting getroffen. Zonder aanvullende 

maatregelen zouden de heffing van overdrachtsbelasting en de heffing van erfbelasting 

cumuleren. Dat is in Nederland ook niet het geval. Vandaar dat in hoofdstuk VII, artikel 

7.4, van de Belastingwet BES bij dit amendement een vrijstelling voor de 

overdrachtsbelasting is opgenomen voor verkrijgingen krachtens erfrecht. Hierdoor wordt 

alleen erfbelasting geheven. Voor schenkingsbelasting doet dit probleem zich niet voor. In 

artikel 24, tweede lid, van de Successiewet 1956 is hiertoe een samenloopbepaling 

opgenomen. 

De schenk- en erfbelasting vinden uiteraard voor het eerst toepassing met betrekking tot 

belastbare feiten in de zin van die belastingen, die zich hebben voorgedaan na de 
inwerkingtreding van het bij dit amendement ingevoegde hoofdstuk VIIB. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PVV  

 

 

Artikel 5.5 

16 (Lucassen) 

Het oogmerk van het voorgestelde amendement is om te komen tot een tariefstructuur die 

recht doet aan de nieuwe positie van de BES-eilanden als onderdeel van het Nederlandse 

staatsbestel. Bij dit amendement wordt het voorgestelde tarief voor de opbrengstbelasting 

(5%) gelijk getrokken me t het in Nederland geldende tarief voor de dividendbelasting 

(15%).  

De aanpassing van de opbrengstbelasting moet uiteindelijk gaan leiden tot een situatie 

waarin de eilandbewoners in toenemende mate bijdragen aan het dekken van de eigen 

begroting.  

Budgettair 
De meeropbrengst van dit amendement bedraagt USD 2,6 miljoen. 

Verworpen. Voor: SP en PVV 
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Diverse artikelen 

17 (Lucassen)  

Het oogmerk van het voorgestelde amendement is om te komen tot een tariefstructuur die 

recht doet aan de nieuwe positie van de BES-eilanden als onderdeel van het Nederlandse 

staatsbestel. Bij dit amendement wordt de voorgestelde tariefstructuur voor de algemene 

bestedingsbelasting in lijn gebracht met de in Nederland geldende tariefstructuur voor de 

BTW. Hierbij bevatten de onderdelen I en III de aanpassing van de tarieven, en schrappen 

de onderdelen II en IV de artikelen 6.10a en 6.19a, die tijdelijk afwijkende tarieven voor 
Sint Eustatius en Saba voorschrijven. Door het vervallen van de artikelen 6.10a en 6.19a 

wordt Hoofdstuk II, afdeling 3, artikel XVI, onderdeel E, (dat te vens voorziet in het 

vervallen van die onderdelen) van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES overbodig. Bij 

aanname van dit amendement dient dat onderdeel van de Invoeringswet derhalve te 

worden geschrapt.  

De aanpassing van de bestedingsbelasting moet uite indelijk gaan leiden tot een situatie 

waarin de eilandbewoners in toenemende mate bijdragen aan het dekken van de eigen 

begroting.  

Budgettair 

Voor het kwantificeren van de opbrengst van het amendement is nader inzicht nodig over 

het bestedingspatroon op de BES eilanden. Voor een aantal producten en diensten wordt 

immers, net zoals in Nederland, een verlaagd tarief van 6% voorgesteld. Voor de overige 

producten en diensten is bij dit amendement – net als in Nederland – een algemeen tarief 

van 19% voorzien. Gegevens over de bestedingen aan deze product- en dienstcategorieën 

op de BES eilanden zijn niet beschikbaar. Uitgaande van het bestedingspatroon in 
Nederland en veronderstellende dat het patroon op de BES eilanden vergelijkbaar zal zijn, 

kan een inschatting gemaakt worden van het eerst orde budgettaire effect van dit 

amendement. Verondersteld wordt derhalve dat 75% van de grondslag van de algemene 

bestedingsbelasting (ABB) onder het standaard tarief van 19% valt. De overige 25% valt 

onder het verlaagde tarief. Onder deze veronderstelling bedraagt de meeropbrengst van dit 

amendement USD 18,0 miljoen.  

Hiermee is geen rekening gehouden met zogenoemde tweede orde effecten. Deze effecten 

laten zich moeilijk kwantificeren. 

Verworpen. Voor: PVV 

 

Artikel 7.12 

18 (Lucassen) 

Het oogmerk van het voorgestelde amendement is om te komen tot een tariefstructuur die 

recht doet aan de nieuwe positie van de BES-eilanden als onderdeel van het Nederlandse 

staatsbestel. 
Bij dit amendement wordt het voorgestelde tarief voor de overdrachtsbelasting (5%) gelijk 

getrokken met het in Nederland geldende tarief voor de overdrachtsbelasting (6%). 

De aanpassing van de overdrachtsbelasting moet uiteindelijk gaan leiden tot een situatie 

waarin de eilandbewoners in toenemende mate bijdragen aan het dekken van de eigen 

begroting. 

Budgettair 

De meeropbrengst van dit amendement bedraagt circa USD 0,5 miljoen. 

Verworpen. Voor: VVD en de PVV  
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Moties 
19 (Van Gent c.s.) over jaarlijkse koopkrachtplaatjes van kwetsbare groepen op Bonaire, 

Sint-Eustatius en Saba 

Ingetrokken 

 

 

20 (Ortega-Martijn) over een systeem voor het meten van de administratieve lasten op de 
BES-eilanden  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA  

 


