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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 15de januari 2015
houdende vaststelling van de hoogte van de griffierechten, als bedoeld in artikel 18, eerste
en tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken (Landsbesluit
griffierechten beroep in belastingzaken)
____________
I n n a a m v a n d e K o n i n g!
______
D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ç a o,

In overweging genomen hebbende:
dat het gelet op artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in
belastingzaken, wenselijk is de hoogte van de griffierechten verschuldigd bij de indiening van
een beroepschrift, vast te stellen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1
Het griffierecht voor de indiening van een beroepschrift als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van
de Landsverordening beroep in belastingzaken, wordt vastgesteld op:
a.
NAf. 50 voor een natuurlijke persoon;
b.
NAf. 150 voor personenvennootschappen en rechtspersonen.
Artikel 2
Het griffierecht voor de indiening van een beroepschrift als bedoeld in artikel 17b, eerste lid,
van de Landsverordening beroep in belastingzaken, wordt vastgesteld op:
a.
NAf. 200 voor een natuurlijke persoon;
b.
NAf. 500 voor personenvennootschappen en rechtspersonen.
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Artikel 3
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekendgemaakt
en werkt terug tot en met 1 januari 2016.
Artikel 4
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit griffierechten beroep in belastingzaken.

Gegeven te Willemstad, 15 januari 2015

L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Justitie,

N.G. NAVARRO

De Minister van Financiën,

J.M.N. JARDIM

Uitgegeven de 26ste februari 2016
De Minister van Algemene Zaken,

B.D. WHITEMAN
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Nota van toelichting
belastingzaken

behorende

bij

het

Landsbesluit

griffierechten

beroep

in

Algemeen deel
Artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken regelt dat de
indiener van een beroepschrift hiervoor griffierechten is verschuldigd. De hoogte van deze
griffierechten wordt ingevolge het tweede lid van artikel 18, bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, bepaald. Dit landsbesluit dient daartoe.
De griffierechten zijn verschuldigd bij de indiening van een beroepschrift bij het gerecht in
eerste aanleg als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, en de indiening van een beroepschrift in
hoger beroep als bedoeld in 17b, eerste lid, van de landsverordening.
Bij het vaststellen van de hoogte van de bedragen is aangesloten bij de hoogte van de
griffierechten verschuldigd in burgerlijke zaken.
De inwerkingtreding van het landsbesluit is gesteld op de datum na bekendmaking met dien
verstande dat de inwerkingtreding terug werkt tot en met 1 januari 2016. Hoewel dit
landsbesluit kosten voor de burger betreft, regelt het niet de verschuldigdheid van de
griffierechten. Dat griffierechten zijn verschuldigdheid bij het indienen van een beroepschrift
is reeds neergelegd in de landsverordening. Het vaststellen van de hoogte van de
griffierechten is niet van dusdanig bezwarende aard, dat aan de inwerkingtreding geen
terugwerkende kracht kan worden verleend. Het publiek is bovendien geïnformeerd over het
bedrag van de griffierechten.
Financiële consequenties
De hoeveelheid beroepen die de Raad van Beroep voor belastingzaken gedurende de laatste
jaren heeft ontvangen is tussen 400 tot 600 zaken per jaar. Er zijn enige pieken en dalen in de
stroom van zaken, maar over een lange periode gemeten is sprake van een structurele groei
van beroepen. Verwacht wordt dat het Gerecht per jaar gemiddelde 500 belastingzaken zal
ontvangen. Omstreeks 50 procent van de beroepschriften zijn de laatste jaren door natuurlijke
personen bij de Raad van Beroep ingediend. De andere 50 procent van de beroepschriften zijn
door rechtspersonen ingediend.
Voor natuurlijke personen is het griffierecht per beroepschrift in eerste aanleg gesteld op NAf
50 en voor rechtspersonen op NAf 150. De totale inkomsten aan griffierechten zal naar
verwachting voor wat betreft natuurlijke personen NAf 12.500 bedragen en voor
rechtspersonen NAf 37.500.
De kosten van de belastingrechtspraak in eerste aanleg zullen bestaan uit loonkosten van een
voltijdse belastingrechter, kosten van een griffier, stafdiensten, gemeenschappelijk beheer
lokale bestuurstaken, informatie- en communicatietechnologie, opleidingen en huisvesting.
Voorts zullen er administratiekosten zijn en kosten van insulaire vliegreizen van de
belastingrechter met de griffier en zullen naar verwachting NAf. 50.000 bedragen. De
griffierechten in eerste aanleg zijn derhalve kostendekkend.

6

-4-

De kosten van de belastingrechtspraak in tweede aanleg zullen naar verwachting NAf. 10.000
bedragen. Op voorhand kan niet worden aangegeven, dat de griffierechten wel of niet
kostendekkend zullen zijn, aangezien de absolute aantallen toch van het aantal ingediende
beroepzaken bij de het Hof afhankelijk zullen zijn.
Het Ministerie van Financiën kan zich hier gedeeltelijk in vinden.
-Conform de toelichting rekent het gerecht jaarlijks (eerste aanleg) op (gemiddeld) 500
belastingzaken. Wat neerkomt op NAf 50.000,-. Dit bedrag dekt dan ook de jaarlijkse
proceskosten van NAf 50.000,-. Uit ervaring weet men dat jaarlijks tussen de 400 en de 600
verzoekschriften ingediend worden. Dus indien in een jaar 600 belastingzaken (NAf 60.000,-)
zijn, is bedrag (NAf 50.000,-) nog steeds niet toereikend.
-In het geval van beroepschriften in hoger beroep (kosten tussen NAf 200,- en NAf 500,-) zijn
de kosten voor griffierechten helaas niet genoegzaam toegelicht. Een schatting van het aantal
beroepschriften is niet aangetroffen.
Gezien bovengenoemde analyse adviseert het Ministerie van Financiën u om:
In te stemmen met onderhavig concept-landsbesluit, onder voorwaarde dat, indien de kosten
van het hoger beroep niet volledig gedekt zijn, deze kosten budgetneutraal opgevangen
worden door het Ministerie van Justitie, danwel dat over de kosten van het hoger beroep
nadere afspraken worden gemaakt.
In dit kader zal na 1 jaar na inwerkingtreding van het landsbesluit de hoogte van de tarieven
worden geëvalueerd.
Raad van Advies
De Raad van Advies heeft bij advies van 22 december 2015 (RA/49-15-LB) aan de regering in
overweging gegeven het ontwerp vast te stellen, nadat met het advies rekening is gehouden.
De voorstellen van de Raad zijn overgenomen.

De Minister van Justitie,

N.G. NAVARRO

De Minister van Financiën,

J.M.N. JARDIM

