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Samenvatting

In geschil is de aanslag grondbelasting 2019. Volgens de systematiek van de Arubaanse Landsverordening
Grondbelasting stelt de inspecteur voorafgaand aan het vijfjarige tijdvak (2017-2021) vijf aanslagen vast,
bewaart hij die aanslagen in een legger, en maakt hij ieder jaar een aanslag bekend door verzending.
Uitgaande van deze systematiek wordt de aanslag grondbelasting voor het jaar 2019 geacht te zijn
vastgesteld vóór 1 januari 2017. Per 1 januari 2019 hee� de wetgever het tarief van de grondbelasting
verhoogd. De vraag is of deze wijziging gevolgen kan hebben voor het belastingjaar 2019. Het Gerecht in
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Eerste Aanleg van Aruba overweegt dat de vastgestelde aanslag grondbelasting 2019 kan worden
geconverteerd in een navorderingsaanslag, mits aan de vereisten voor navordering is voldaan. Ten tijde van
het vaststellen van de aanslag grondbelasting 2019 – vóór 1 januari 2017 – was de inspecteur niet bekend
met de tariefverhoging. Van een onjuist inzicht in het recht was daarom geen sprake. De inspecteur kan dus
navorderen. De Arubaanse wetgever hee� door wijziging van het grondbelastingtarief voor een belastingjaar
waarvoor reeds een aanslag is vastgesteld, in wezen terugwerkende kracht toegekend aan de
tariefverhoging. Naar het oordeel van het Gerecht vormt deze terugwerkende kracht geen inbreuk op het
eigendomsrecht van art. 1 EP (bij het EVRM).

(Beroep ongegrond.)

Noot

Het gaat in deze zaak om een hotelresort ter waarde van circa € 120 miljoen (omgerekend van Arubaanse
florin naar euro). Naast de waardering van het onroerend goed voor de grondbelasting staat ook de
tariefwijziging van de grondbelasting per 1 januari 2019 ter discussie. Dat is een formeel interessant punt.

Volgens de (inmiddels gedateerde en in de praktijk niet toegepaste) heffingssystematiek op Aruba worden
per tijdvak van vijf jaar de aanslagen van tevoren vastgesteld. In de situatie van belanghebbende betre� dat
tijdvak de jaren 2017 tot en met 2021. Vanwege die vaststelling kon bij het vaststellen van de aanslag over het
jaar 2019 geen rekening worden gehouden met de tariefverhoging per 1 januari 2019. Dat tarief wijzigde –
kort gezegd – van 0,4% naar een progressief tarief met een percentage van 0,6% als maximum.

Conversie aanslag in navorderingsaanslag

Omdat volgens de heffingssystematiek vóór 1 januari 2017 alle vijf de aanslagen grondbelasting over de
jaren 2017 tot en met 2021 worden vastgesteld, kan dit niet zomaar ten nadele van de belastingplichtige
worden herzien. Echter, het Gerecht ziet een opening in het leerstuk van een nieuw feit (art. 13 ALB, te
vergelijken met art. 16 AWR). Als is voldaan aan de regels voor navordering, kan een primitieve aanslag
worden geconverteerd in een navorderingsaanslag. Het Gerecht toetst vervolgens of sprake is van een nieuw
feit. Uit de landsverordening van 21 december 2018 blijkt pas voor het eerst dat het tarief wordt verhoogd
naar 0,6%, zodat dit de inspecteur bij het vaststellen van de aanslagen vóór 1 januari 2017 nog niet bekend
was of had kunnen zijn. Er is dan volgens het Gerecht sprake van een nieuw feit, zodat het Gerecht
concludeert dat de inspecteur mag navorderen. De vraag is of het oordeel van het Gerecht juist is. Er is
sprake van een wetswijziging. Vanzelfsprekend kon de inspecteur daarmee voorafgaand aan het nemen van
die beslissing door de overheid geen rekening houden. Dit dient echter niet aan een belastingplichtige te
worden tegengeworpen. Uit HR 11 april 2008, nr. 36.122, NTFR 2008/775 meen ik impliciet af te kunnen
leiden dat een wetswijziging geen nieuw feit oplevert voor navordering. Bij een nieuw feit gaat het namelijk
om feiten ten aanzien van de belastingplichtige en om de vraag of de inspecteur daarmee bekend was of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Wetgeving valt daar mijns inziens niet onder. In een oude uitspraak
van Hof Amsterdam (11 september 1978, nr. 1590/76, ECLI:NL:GHAMS:1978:AX2612) werd anders geoordeeld,
maar dat oordeel lijkt mij gelet op het arrest van de Hoge Raad uit 2008 niet juist.

Formeel terugwerkende kracht en strijd met het rechtszekerheidsbeginsel?

Omdat de wetswijziging per 1 januari 2019 gevolgen hee� voor een aanslag 2019 die al vóór 1 januari 2017 is
vastgesteld, constateert het Gerecht dat (formeel) terugwerkende kracht is verleend. Hiermee is in strijd
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gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel. Naast een formeelrechtelijk leerstuk grijpt het Gerecht
hiermee terug op een oud staaltje staatsrecht. De Landsverordening Grondbelasting is een wet in formele
zin, waardoor deze wet niet mag worden getoetst aan algemene rechtsbeginselen, aldus de Hoge Raad in het
Harmonisatiewetarrest uit 1989 (HR 14 april 1989, nr. 13.822, ECLI:NL:HR:1989:AD5725). Dat verbod volgt in
Europees Nederland in ieder geval uit art. 120 GW (te vergelijken met de Arubaanse Staatsregeling), maar art.
94 GW bepaalt dat dit toetsingsverbod terzijde wordt geschoven indien het internationale recht (in de vorm
van eenieder verbindende verdragsbepalingen) dit ‘overrulet’. In de Staatsregeling zijn artikelen opgenomen
die tot uitdrukking brengen dat de rechter een landsverordening (zijnde een wet in formele zin) niet mag
toetsen aan de Staatsregeling, anders dan aan de in de Staatsregeling opgenomen grondrechten. Het
Gerecht vindt hierin een aanknopingspunt (een schending van het eigendomsrecht) en haakt daarop in,
maar het leidt niet tot een schending daarvan. Het Gerecht haalt dan art. 1 EP (bij het EVRM) aan. Volgens dit
artikel vormt terugwerkende kracht van belastingwetgeving op zichzelf geen inbreuk op het
eigendomsrecht. Wil sprake zijn van een inbreuk, dan dient er geen ‘fair balance’ te zijn tussen de betrokken
belangen. Dat is het geval als de specifieke situatie voor de belastingplichtige leidt tot een individuele en
buitensporige last. Ook moet worden gekeken naar de reden van de invoering van de wetswijziging met
terugwerkende kracht. Het Gerecht oordeelt dat de wetswijziging voor de belastingplichtige niet was te
voorzien, maar daartegenover zet het Gerecht de overwegingen van de overheid voor de fiscale hervorming
van de grondbelasting: budgettaire motieven, doelstellingen van sociale rechtvaardigheid, publieke
lastenverdeling en het verminderen van belastingontwijking. Gelet op de verhoging van 0,4% naar 0,6% over
de waarde van het onroerend goed meent het Gerecht vervolgens dat geen sprake is van een buitensporig
zware last voor belastingplichtigen. Van een individuele buitensporige last is volgens het Gerecht ook geen
sprake, temeer omdat de belastingplichtige dat zelf hee� verklaard ter zitting. Dit alles in ogenschouw
genomen concludeert het Gerecht dat de tariefverhoging geen inbreuk maakt op art. 1 EP (bij het EVRM).

Deze uitkomst komt mij onjuist voor. Wil een aantasting van eigendom de toets van art. 1 EP (bij het EVRM)
kunnen doorstaan, dan dient sprake te zijn van een maatregel die 1) ‘lawful’ is, 2) een legitiem doel in het
algemeen belang dient (‘legitimate aim’) en 3) proportioneel is (‘fair balance’). Er is veel Europese en
nationale rechtspraak over terugwerkende kracht van wetgeving en art. 1 EP (bij het EVRM), zodat men door
de bomen het bos niet meer kan zien. We starten bij het begin. Van belastingheffing wordt in zijn
algemeenheid aangenomen dat die een aantasting van eigendom vormt (zie o.a. EHRM 29 april 2008, nr.
13378/05 (Burden en Burden). Een beroep op art. 1 EP (bij het EVRM) staat daarmee open. Aan het vereiste
van ‘lawfulness’ wordt voldaan indien de maatregel voldoende toegankelijk, precies en voorzienbaar is (zie
ook HR 19 april 2019, nr. 17/05894, NTFR 2019/3104). Het potentiële probleem met de terugwerkende kracht
in deze zaak zit dan ook in de ‘lawful’-toets (en dan met name of de wijziging voorzienbaar was) of de ‘fair
balance’-toets. Wetgevers hebben een vrij ruime beoordelingsmarge voor het wijzigen van
(belasting)wetgeving, zodat de toets van het legitieme doel vrijwel steeds zal worden gehaald. Qua
voorzienbaarheid meen ik dat reeds hier al een schending plaatsvindt omdat hier voor een vaste periode van
vijf jaar op voorhand de belastingaanslagen worden vastgesteld. Daar zit naar mijn idee het pijnpunt als het
wordt afgezet tegen belastingaanslagen die per jaar worden vastgesteld, maar van dit laatste is in Aruba bij
de grondbelasting geen sprake. Als die toets toch zou worden gehaald, meen ik nog steeds dat sprake is van
strijdigheid bij de ‘fair balance’. Ik maak een vergelijking met de rechtspraak over de crisisheffing. De Hoge
Raad is streng voor belastingplichtigen bij de voorzienbaarheid van maatregelen met terugwerkende kracht
(HR 29 januari 2016, nr. 15/03090, NTFR 2016/548), maar biedt enige coulance bij de ‘fair balance’-toets. Zo
overweegt de Hoge Raad ten aanzien van de terugwerkende kracht bij de crisisheffing: ‘Burgers kunnen er in
redelijkheid niet op vertrouwen dat belastingtarieven ongewijzigd zullen blijven. Werkgevers en werknemers
konden begin 2012 er dan ook niet op rekenen dat de toen geldende tarieven in de loon- en
inkomstenbelasting ook naderhand zouden blijven gelden. Dat laat onverlet dat zij niet hoefden te
verwachten dat ter zake van het toen uit te betalen loon meer belasting zou zijn verschuldigd dan uit de
vigerende wetgeving voortvloeide.’ Volgens de Hoge Raad is sprake van het schenden van de
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gerechtvaardigde verwachtingen van inhoudingsplichtigen, waardoor er in beginsel geen ‘fair balance’ is. Dit
kan worden ‘hersteld’ als er specifieke en dwingende redenen zijn voor de aantasting van die
gerechtvaardigde belangen. De Hoge Raad vindt die in de ernstige aard van de begrotingsproblemen, zodat
toch de ‘fair balance’ in acht is genomen. In de onderhavige zaak op Aruba ging het om fiscale hervormingen,
maar is niet gebleken van ernstige begrotingstekorten die dringend moesten worden gevuld. Daarmee lijkt
mij dat de geschonden verwachtingen van onroerendgoedeigenaren bij de ‘fair balance’-toets (voor zover
die al mag worden gepasseerd) niet worden ‘hersteld’, zodat sprake is van een schending van art. 1 EP (bij
het EVRM).

Conclusie

Er wordt niet snel een schending van art. 1 EP (bij het EVRM) aangenomen in de rechtspraak, maar het was
een interessante invalshoek van het Gerecht om de tariefverhoging daaraan te toetsen. In mijn optiek had
het geschil al sneller beslecht kunnen worden, omdat de inspecteur niet kan navorderen. Dan was de vraag
over de tariefverhoging, de terugwerkende kracht en art. 1 EP (bij het EVRM) immers niet meer aan de orde
geweest.
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