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Regeling van de Minister van Financiën van 14e november 

2012, nr. 934/12, tot wijziging van de Regeling ex-patriates 

Sint Maarten in verband met uitbreiding van de vrijgestelde 

beloningen in natura 

 

 

 

DE MINISTER VAN FINANCIËN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 dat ten behoeve van de opbouw van met name de ambtelijke  

organisatie van het Land Sint Maarten de Regeling ex-patriates Sint 

Maarten (P.B. 2010, no. 66) is ingevoerd om het aantrekken van 

deskundig personeel, dat op Sint Maarten niet of slechts schaars 

beschikbaar is, te vergemakkelijken; 

 

 dat bij de toepassing van de Regeling ex-patriates Sint Maarten in de 

praktijk tot extra administratieve lasten leidt voor de werkgevers; 

 

 dat het wenselijk is de reikwijdte van de vrijgestelde beloningen in 

natura als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van de Regeling ex-

patriates Sint Maarten uit te breiden naar vergoedingen; 

 

Gelet op artikel 58, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening  

op de inkomstenbelasting en artikel 22 van de Landsverordening op de 

loonbelasting; 

 

Besluit: 

Artikel I 

 

In artikel 3, onderdeel a, wordt “beloningen in natura” vervangen door: 

vergoedingen en verstrekkingen. 

 

Artikel II 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de 

zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin 

zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012. Indien de 

Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, 

derde lid, van de Staatsregeling treedt deze regeling in werking met 

ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing van het 

Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat de regeling niet verenigbaar is 
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met de Staatsregeling, en werkt terug tot het tijdstip bedoeld in de vorige 

volzin. 

 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 

geplaatst. 

 

 

 

De Minister van Financiën 

 

 

 

Uitgegeven de veertiende november 2012; 
                De Minister van Algemene Zaken 
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

Ten behoeve van de opbouw van met name de ambtelijke organisatie van 

het Land Sint Maarten, is de fiscale behandeling van ex-patriates voor Sint 

Maarten verder versoepeld in de Regeling ex-patriates Sint Maarten om 

zodoende het aantrekken van deskundig personeel, dat op Sint Maarten 

niet of slechts schaars beschikbaar is, te vergemakkelijken. 

 

Bij de toepassing van de Regeling ex-patriates Sint Maarten leidt, vanwege 

de beperkte reikwijdte van het begrip “beloningen in natura” als bedoeld in 

artikel 3, onderdeel a, van de regeling, tot extra administratieve lasten bij 

de werkgever. Onder beloningen in natura wordt begrepen verstrekkingen 

in de vorm van goederen en diensten, zoals het privégebruik van een 

dienstwoning of een auto van de zaak en het verstrekken van een 

telefoonaansluiting of een abonnement op een krant door de werkgever. In 

de praktijk is het voor de werkgevers administratief lastig gebleken om 

bijvoorbeeld de huurovereenkomsten ter zake van het gebruik van 

woningen of auto’s door werknemers, op eigen naam te zetten. Vanwege 

de mobiliteit van de ex-patriates alsmede de tijdelijke aard van hun 

tewerkstelling, blijven werkgevers soms met lege woningen zitten terwijl 

de huurbetalingen worden voortgezet. Veel werkgevers geven daarom de 

voorkeur aan een vergoeding in geld aan de werknemer ter bestrijding van 

diens woonlasten, autokosten, etc. Hoewel met deze vergoedingen in geld 

hetzelfde resultaat wordt bereikt als met het verstrekken van de 

beloningen in natura, worden deze echter wel tot het loon van de ex-

patriate gerekend. Dit is onwenselijk en doet afbreuk aan hetgeen wat met 

de invoering van de Regeling ex-patriates Sint Maarten wordt beoogd. 

Daarom wordt de Regeling ex-patriates Sint Maarten aangepast zodat deze 

vergoedingen in geld eveneens tot een bedrag van maximaal NAf. 25.000,- 

per kalenderjaar onbelast kunnen worden genoten. Indien de beloningen 

dit bedrag overschrijdt, zal het exces in de belastingheffing worden 

betrokken. 

 

Financiële gevolgen 

 

De ex-patriateregeling is een zogenoemde belastinguitgave die de grondslag 

van de belastingheffing tijdelijk inperkt. Met de budgettaire gevolgen is reeds 

rekening gehouden bij de totstandkoming van de Regeling ex-patriates Sint 

Maarten. De verruiming van artikel 3, onderdeel a, van de Regeling ex-

patriates Sint Maarten, is voornamelijk bedoeld ter verlichting van de 

administratieve lasten van de werkgever. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel I 

In dit artikel wordt de reikwijdte van artikel 3, onderdeel a, van de 

Regeling ex-patriates Sint Maarten uitgebreid. Naast de beloningen in 

natura worden ook de geldelijke vergoedingen niet tot het loon van de ex-

patriate gerekend. Voor de toepassing van de Regeling ex-patriates Sint 

Maarten zal het niet langer uitmaken of de werkgever de goederen of 

diensten rechtstreeks aan de werknemer verstrekt of dat de werkgever in 

plaats daarvan een bijdrage in de kosten geeft. Beide vormen van beloning 
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kunnen tot een bedrag van maximaal NAf 25.000,- per kalenderjaar 

onbelast worden verstrekt. 

 

Artikel II 

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 

oktober 2012: de eerste van de maand waarin het advies tot wijziging van 

de Regeling ex-patriates Sint Maarten is uitgebracht. 

 

De Minister van Financiën 

 

 


