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Kralendijk,

concept-wetgeving
BES-eilanden
Excellentie,

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Wij hebben vernomen dat de Ministerraad de ontwerpen voor de Belastingwet BES
en de Douane- en Accijnswet BES onlangs in zijn vergadering heeft behandeld en
dat de ontwerpen inmiddels ter advisering zijn aangeboden aan de Raad van State.
De verwachting is dat deze fiscale wetgeving na het zomerreces aan de Kamer
gezonden kan worden.
De hier bedoelde wetgeving zal van toepassing worden in de drie openbare
lichamen. Het gaat om zeer belangrijke wetgeving met een grote invloed op de
samenlevingen van de openbare lichamen. Het lijkt ons daarom van belang, en
eigenlijk niet anders dan passend in het goede verkeer tussen overheden, dat over
de inhoud van deze concepten door of namens u goed voorbereidend overleg wordt
gevoerd met de bestuurscolleges van de drie BES-eilanden.
Het bestuurscollege van Bonaire is helaas niet op de hoogte gesteld van de
toezending van de concepten voor de Belastingwet BES en de Douane- en
Accijnswet BES aan de Ministerraad en aan de Raad van State. Bovendien is het
bestuurscollege niet op de hoogte van inhoud van die concepten. Wij kennen de
derde concepten voor de Belastingwet BES en Douane- en Accijnswet BES, maar
weten niet of dat de laatste concepten zijn. Het is ons in ieder geval niet duidelijk of
het deze concepten zijn die ter behandeling aan de Raad van State werden
aangeboden of dat het om meer recentere, gewijzigde ontwerpen gaat. Wij
verzoeken u om opheldering terzake.
U begrijpt dat wij graag met u een gedegen gezamenlijke voorbereiding hadden
gehad op het ontwerpen van de nieuwe regelingen. Nu dit niet is gebeurd, en het
voor ons uiteraard niet mogelijk is om inhoudelijk te reageren op voorstellen die wij
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niet kennen, willen wij graag de ingediende ontwerpen alsnog van u ontvangen. Op
basis daarvan kunnen wij ons vervolgens een oordeel vormen en u daarvan op de
hoogte stellen.
Fiscale maatregelen hebben soms diepgaande gevolgen voor de lokale economie en
de lokale samenleving. Wij verzoeken u daarom het nodige te doen opdat de
effecten die de door u voorgestelde maatregelen naar verwachting zullen hebben op
de economie van Bonaire, de samenleving van Bonaire en de belangrijkste groepen
binnen de samenleving zo goed mogelijk in beeld te brengen en dit cijfermatig te
onderbouwen. Wij zien een dergelijke studie graag spoedig tegemoet. Indien de
effecten van de fiscale voorstellen bij u reeds bekend zin, dan verzoeken wij u die
rapportage aan ons beschikbaar te stellen.
Wij sturen een afschrift van deze brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en doen daarbij een beroep op de staatssecretaris in
haar coördinerende en regisserende rol om er op toe te zien dat het eilandsbestuur
van Bonaire alsnog in de ontwerpfase van deze fiscale regelingen, maar ook bij de
samenstelling van andere wettelijke regelingen, tijdig gehoord en betrokken zal
worden. Het in de eindfase voorleggen aan de eilandsraad van een bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ingediend ontwerp is daartoe niet toereikend.

Hoogachtend,
Het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire,
de gezaghebber,
de secretaris,
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