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Aanschrijving van de Minister van Financiën van de 20ste
september 2019, ter uitvoering van artikel 39, eerste lid,
aanhef en onderdeel a, van de Algemene landsverordening
landsbelastingen inzake artikel 2, tweede lid, aanhef en
onderdeel a, van de Algemene landsverordening
landsbelastingen
MINISTER VAN FINANCIËN
In overweging genomen hebbende:
1. Inleiding
In de voormalige Nederlandse Antillen viel de Inspectie der Belastingen
vóór 2001 formeel onder de Directie der Belastingen. Sedert de
reorganisatie van de belastingdiensten in 2001 was de taakstelling van de
Directie der Belastingen, die toen omgedoopt werd tot Directie Fiscale
Zaken, grondig gewijzigd.1 In de Algemene landsverordening
landsbelastingen van de voormalige Nederlandse Antillen (hierna: ALL NA)
was deze naamswijziging echter niet doorgevoerd. In artikel 2, tweede lid,
aanhef en onderdeel a, van de ALL NA werd de term ‘Directeur’
gedefinieerd als de Directeur der Belastingen. Echter, door de voornoemde
omdoping werd ‘Directeur der Belastingen’ feitelijk opgevat als de
Directeur van de Directie Fiscale Zaken.
Zoals reeds bekend is het land Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010
officieel opgeheven en is Sint Maarten sindsdien een autonoom land binnen
het Koninkrijk der Nederlanden geworden. Per genoemde datum heeft land
Sint Maarten het Antilliaanse belastingstelsel geërfd en is de
bovengenoemde definitie van de term ‘Directeur’ in de Algemene
landsverordening landsbelastingen van Sint Maarten (hierna: ALL) tot op
heden ongewijzigd gebleven. Daarnaast is ook de feitelijke interpretatie
van die definitie ten tijde van de voormalige Nederlandse Antillen tot
dusver gehandhaafd in het land Sint Maarten in dier voege dat de
betreffende definitie wordt opgevat als Hoofd of waarnemend Hoofd
Afdeling Fiscale Zaken aangezien de organisatiestructuur van het Ministerie
van Financiën van Sint Maarten Directie Fiscale Zaken noch Directie der
Belastingen kent.2
Nu is gebleken dat er in de praktijk de discussie is ontstaan wie eigenlijk
de Directeur der Belastingen is en in het verlengde hiervan wie de
Directeur is als bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van
de ALL. Dit aangezien de functie Directeur der Belastingen als zodanig niet
bestaat in land Sint Maarten.
J. Adeler & J. Gankema, De Algemene landsverordening Landsbelastingen in de
Nederlandse Antillen, Willemstad/ Londen: 2009, p.37. Zie ook artikel 13, eerste lid,
onderdeel g, no. 2, Landsverordening Organisatie Landsoverheid, P.B. 2001, no. 75.
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2. Goedkeuring
Artikel 39, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de ALL bepaalt dat de
minister bevoegd is voor zover in de belastingverordening niets anders is
bepaald nadere regels te geven ter uitvoering van de belastingverordening.
Op basis hiervan en om de sedert 10 oktober 2010 door het land Sint
Maarten gehandhaafde praktische interpretatie van de term “directeur” en
diens wettelijke definitie achteraf te legaliseren, keur ik goed dat onder de
definitie van ‘Directeur der Belastingen’ als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
aanhef en onderdeel a, van de ALL wordt verstaan Hoofd of waarnemend
Hoofd Afdeling Fiscale Zaken totdat de ALL anders bepaalt. Zodoende
wordt ook een einde gemaakt aan de hierboven genoemde discussie.
Overigens is deze regeling niet belastend.
3. Bekendmaking
Deze Aanschrijving wordt geplaatst in het Afkondigingsblad.
4. Inwerkingtreding
Deze Aanschrijving treedt in werking na diens bekrachtiging, zodra deze in
het Afkondigingsblad is geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober
2010.
5. Aanschrijving vervalt
Deze Aanschrijving vervalt van rechtswege op het moment dat de definitie
van de term “Directeur” in de ALL is gewijzigd.

De twintigste september 2019
De Minister van Financiën,

Uitgegeven de dertigste september 2019
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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