AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014

No. 40

Regeling nr. 2014/923 van de Minister van Financiën van de
20ste mei 2014, tot wijziging van de Regeling nummerplaten
2014 in verband met het uitbreiden van de nummerreeksen
van enkele categorieën motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is om de nummerreeksen voor enkele categorieën
motorrijtuigen uit te breiden;

BESLUIT:
Artikel I
De Regeling nummerplaten 2014 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3, eerste lid, onderdelen b tot en met h komen te luiden::
b. autobussen
:
c. taxi’s
:
d. verhuurauto’s
:
e. toerwagens
:
f. ongeregeld vervoer :
g. vrachtauto’s
:
h. motorfietsen
:

Bus-1 tot en met Bus-300;
Taxi-1 tot en met Taxi-550;
R-1 tot en met R-3400;
T-1 tot en met T-110;
G-1 tot en met G-110;
V-1 tot en met V-3575;
MF-1 tot en met MF-1100;

B
Artikel 5 vervalt.
Artikel II
De Regeling MRB 2013 wordt ingetrokken.
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Artikel III
1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst,
in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de
datum van bekrachtiging en werkt terug tot 1 januari 2014.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad
geplaatst.

De Minister van Financiën
d.d.

Uitgegeven de twintigste mei 2014;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Algemeen deel
Na invoering van de Regeling nummer platen 2014 bleken er meer
nummerplaten nodig te zijn voor enkele categorieën motorrijtuigen. Met
deze regeling worden de nummerreeksen van deze categorieën
motorrijtuigen uitgebreid.
Financiële paragraaf
Voor de aanschaf van 100 nummerplaten van de categorie motorfietsen en
50 nummerplaten van de categorie taxi’s is NAf 2.638,00, inclusief
vrachtkosten, betaald.
De totale vergoedingen van deze nummerplaten bedragen NAf 1.375,00.
Wat betreft deze aanschaf overstijgen de kosten de vergoedingen.
Gezien het verwachte surplus bij de eerste bestelling nummerplaten voor
het jaar 2014, is het bovengenoemde tekort te verwaarlozen.
Artikelsgewijs deel
Artikel I, onderdeel A
Voor de categorieën autobussen, taxi’s, toerwagens en ongeregeld vervoer
moeten meer nummerplaten uitgegeven worden. Hiervoor moeten de
nummerreeksen van deze categorieën motorrijtuigen in de regeling
uitgebreid worden. Om te voorkomen dat de regeling weer in de nabije
toekomst gewijzigd moet worden, wordt van de gelegenheid
gebruikgemaakt om tevens de nummerreeksen van de categorieën
verhuurauto’s, vrachtauto’s en motorfietsen uit te breiden.
Artikel I, onderdeel B
De Regeling nummerplaten 2012 is reeds vervallen bij de Regeling MRB
2013, derhalve is de intrekking daarvan in artikel 5 van de Regeling
nummerplaten 2014 abusievelijk opgenomen. Dit wordt nu rechtgezet door
de laatst genoemde wijzigingsopdracht te laten vervallen.

De Minister van Financiën
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