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•r. 	Uw nummer: 	Uw brief van: 	Ons nummer: 	Afd: Fiscale Zaken 

Onderwerp: ontwerp tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940, de 

Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante landsverordeningen 

Philipsburg, 

• Bijlagen: - 

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie, de nota naar aanleiding van het verslag 
0.) • aan inzake het ontwerp tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 
a.) 	1940, de Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante landsverordeningen. Dit in 

Sw,  

1-4 	reactie op het verslag van de Centrale Commissie vergadering van 10 december 2015 met 
betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het beroep i n 

• belastingzaken 1940, de Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante 
• iandsverordeningen. z 

In het hierna volgende worden de vragen van de verschillende Statenfracties puntsgewijs 
5 	beantwoord. 

De United St. Maarten Party-fractie 

1. Is het waar dat er momenteel een ontwerp wordt voorbereid dat beoogt personen die vermogen 
7,1  
o buiten Sint Maarten hebben te belasten om de inkomsten van het land te verhogen? Is het waar 

dat dit ontwerp reeds in procedure is? 

4al  Antwoord: 
Nee, er wordt momenteel geen ontwerp voorbereid dat beoogt personen die vermogen buiten 

:LT? 	Sint Maarten hebben te belasten. Hierbij moet worden aangemerkt dat er thans ook geen 
belastingwetsontwerp wordt voorbereid om door binnenlandse belastingplichtigen in het (1.) 
buiten land gehouden banktegoeden naar Sint Maarten te repatrieren. 
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 2 Wanneer was het advies verzocht van de Raad van Advies ten aanzien van dit ontwerp? 

Antwoord: 
Op 11 augustus 2014 heeft de regering advies verzocht van de Raad van Advies ten aanzien van 
het ontwerp tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940, de 
Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante landsverordeningen. 
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De De Weever-fractie 

Welke regering heeft dit ontwerp geinitieerd? 

Antwoord: 
Op 9 juli 2010 was bij de Staten van de Nederlandse AntiIlen een ontwerp-landsverordening tot 
wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940 aanhangig gemaakt 
(Statenstukken 3607, nrs. 1-3). Die ontwerp-landsverordening (hierna: het oorspronkelijke 
ontwerp) strekte ertoe de mogelijkheid tot een hoger beroep te introduceren voor zover na 
beroep een boetebeschikking in stand is gebleven. Bij de schriftelijke behandeling van het 
oorspronkelijke ontwerp in de Staten van de Nederlandse AntiIlen werd door met name de PS-
fractie de wens te kennen gegeven het hoger beroep uit te breiden naar een hoger beroep in 
alle belastingprocedures. Zowel in Curacao, Aruba als in Sint Maarten is het enige tijd stil 
gebleven rond het onderwerp hoger beroep in belastingzaken. In november 2013, tijdens de 
kabinet Wescott-Williams 3, is Sint Maarten, op verzoek van Nederland, aan de slag gegaan met 
dit dossier. 

De National Alliance-fractie 

De Minister van Justitie dient een lid aan te wijzen voor de Raad van Toezicht op notarissen. De 
fractie vraagt aandacht hiervoor. 

Antwoord: 

Dit toezichtsorgaan is voor de notarissen van Sint Maarten reeds op 20 oktober 2015 ingesteld: 
zie bijgevoegde beschikking, zoals gepubliceerd in Landscourant 2015, nr. 22. Alle notarissen 
konden zich vinden in de benoeming van de Curacaose notarissen in de Kamer van toezicht voor 
het notariaat op St. Maarten. 

1k vertrouw erop dat ik hiermee de Staten naar behoren heb geinformeers.  
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BESCHIKKING VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE 

Gelet op: 

Attikel 55, eerste lad, onderdeel I), en tweede lid, van de Landsverordening op het notansambt: 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Met ingang van datum dagtekening, voor de duur van drie jaar, tot lid van de Kamer van 

Toezicht te benoemen: 

mr. Fl.Th.G. Simon, thans notaris te Curacao. 

Artikel 2 

Met ingang van datum dagtekening, voor de duur van drie jaar, tot plaatsvervangend lid 

van de Kamer van Toezicht te benoemen: 

mr. A.M.P. Eshuts, thans notans te Curacao: 

mr. A. Chatlean, thans notans te Curacao. 

Artikel 3 

Dit besluit treedt an werking met ingang van de dag van ondertekening en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

Philipsburg, 20 oktober 2015 

De Minister van Justrtie, 

Dennis L. Richardson 
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