AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2011

No. 39

Regeling van de minister van Financiën van 21 oktober
2011, tot het vaststellen van de kenmerken van
nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende
categorieën motorrijtuigen en de voor de nummerplaten
verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2012
(Regeling nummerplaten 2012)

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is om de kenmerken van de nummerplaten, de
nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen en de
voor de nummerplaten verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar
2012 vast te stellen;
Gelet op artikel 9, eerste en tweede lid, van de
Motorrijtuigbelastingverordening Sint Maarten;
BESLUIT:

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
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a.
b.

verordening
autobussen

c.

taxi’s

d.

personenauto’s

e.

verhuurauto’s

f.

toerwagens

g.

ongeregeld vervoer

h.

vrachtauto’s

i.

motorfietsen

: Motorrijtuigbelastingverordening Sint Maarten;
: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, onder c,
van de Eilandsverordening Personenvervoer;
: motorrijtuig,en als bedoeld in artikel 1, onder
d, van de Eilandsverordening Personenvervoer;
: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, onder e,
van de Eilandsverordening Personenvervoer;
: motorrijtuig,en als bedoeld in artikel 1, onder
f, van de Eilandsverordening Personenvervoer;
: motorrijtuig,en als bedoeld in artikel 1, onder
g, van de Eilandsverordening Personenvervoer;
: het vervoer als bedoeld in artikel 1, onder m,
van de Eilandsverordening Personenvervoer;
: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, onder
c, van de Wegensverkeersverordening de
Bovenwindse Eilanden;
: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 4, derde
lid, van de verordening alsmede rijwielen als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de

j.
k.

l.

Wegenverkeersverordening de Bovenwindse
Eilanden;
zware motorrijtuigen : zwaar materieel als bedoeld in artikel 1,
tweede lid, van de Wegenverkeersverordening
de Bovenwindse Eilanden;
motorrijtuigen
garagehouders
: motorrijtuigen ten behoeve van bedrijven of
personen als bedoeld in de artikelen 13 tot en
met 15 van de verordening;
dienstauto’s
: motorrijtuigen in eigendom van en in gebruik
van de overheid van Sint Maarten.

Artikel 2
1. Een nummerplaat voor het belastingjaar 2012 heeft de volgende
kenmerken:
a. de achtergrond is uitgevoerd in geel;
b. een beeltenis van Fort Amsterdam is geplaatst aan de
linkerzijde;
c. een kenteken is weergegeven in zwarte letters en cijfers en is
samengesteld uit de toegekende kenletters gevolgd door een
getal uit de hierna genoemde nummerreeksen:
i. autobussen
ii. taxi’s
iii. personenauto’s

: Bus-1 tot en met Bus-225;
: Taxi-1 tot en met Taxi-320;
: M-1 tot en met M-9999;
P-1 tot en met P-9999;
iv. verhuurauto’s
: R-1 tot en met R-3000;
v. toerwagens
: T-1 tot en met T-60;
vi. ongeregeld vervoer : G-1 tot en met G-60;
vii. vrachtauto’s
: V-1 tot en met V-3300;
viii. motorfietsen
: MF-1 tot en met MF-800;
ix. zware motorrijtuigen : Z-1 tot en met Z-300;
x. dienstauto’s
: SXM-1;
PAR-1;
MR-1 tot en met MR-7;
L-1 tot en met L-180.
2. Onverminderd het eerste lid, vermeldt een nummerplaat:
a. ongeveer in het midden van de bovenzijde “The Friendly
Island”, weergegeven in zwarte letters;
b. ongeveer in het midden van de onderzijde “St. Maarten”,
weergegeven in zwarte letters;
c. het wapen van Sint Maarten tussen de letters en de cijfers van
het kenteken;
d. de contouren van het eiland Sint Maarten, rechts op de
achtergrond;
e. op de achtergrond herhaaldelijk vermeld “2012” in zwarte
letters.
3. De afmeting van een nummerplaat is:
a. voor motorrijtuigen, niet zijnde motorfietsen 15 centimeter
hoogte en 30,5 centimeter breedte; of
b. voor motorfietsen 10 centimeter hoogte en 8 centimeter
breedte.
4. De afmetingen van de letters en cijfers van het kenteken, bedoeld in
het eerste lid, onderdeel c, zijn:
a. voor motorrijtuigen, niet zijnde motorfietsen:
i. hoogte : tussen 5 en 7,5 centimeter;
ii. dikte : ongeveer 4 millimeter.
b. voor motorfietsen:
i. hoogte : 4,5 centimeter;
ii. dikte : ongeveer 4 millimeter.
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Artikel 3
De verschuldigde vergoeding voor een nummerplaat, bedoeld in artikel 9,
tweede lid, van de verordening bedraagt voor het belastingjaar 2012:
a.
b.

voor motorrijtuigen, niet zijnde motorfietsen : NAF. 12,50 per jaar;
voor motorfietsen
: NAF. 7,50 per jaar.

Artikel 4
De Regeling van de minister van Financiën van 8 maart 2011, nr. DIV/167,
tot uitvoering van artikel 9, eerste en tweede lid, van de
Motorrijtuigbelastingverordening Sint Maarten (Regeling nummerplaten
2011), wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin
het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 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
met de Staatsregeling, en werkt terug tot het tijdstip bedoeld in de vorige
zin.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nummerplaten 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden
geplaatst.

De Minister van Financiën,
H. Shigemoto
Uitgegeven de eenentwintigste november 2011
De Minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams
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TOELICHTING
Algemeen
Deze regeling stelt, ten behoeve van de inning van de
motorrijtuigbelasting, de kenmerken van de nummerplaten en de
nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen voor het
belastingjaar 2012 vast. Daarnaast wordt tevens de verschuldigde
vergoeding voor nummerplaten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de
Motorrijtuigbelastingverordening Sint Maarten1 vastgesteld.
Artikelsgewijs
Artikel 2
Vanwege de invoering van nieuwe nummerplaten voor het belastingjaar
jaar 2012 worden in dit artikel de kenmerken, kleuren en bijzondere
kenmerken van de nummerplaten beschreven. Gekozen is voor de kleur
geel omdat deze kleur makkelijk te detecteren is. Vooral bij politiecontroles
kan dit uitermate handig zijn.
In verband met een financieel verantwoorde aanschaf van de hoeveelheid
nummerplaten is in het eerste lid, onderdeel c, het aantal nummerplaten
bij elke categorie aangepast. Deze aantallen zijn gebaseerd op de
verkochte platen in het jaar 2011 en de verwachting bestaat dat deze
aantallen in 2012 zullen stijgen.

Minister van Financiën,
H. Shigemoto

1

AB 2011, no. 39

AB 1973, 10

