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RvA no. SM/09-15 LV

Onderwerp:

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuigbelastingverordening
in verband met de verhoging van de motorrijtuigbelasting teneinde de
overheidsfinanciën structureel te verbeteren (uw volgnummer LV-15/0009).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 13 juli 2015, om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergadering van de Raad van Advies d.d. 4 augustus 2015 en 18 augustus
2015, en de vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 18 augustus
2015, bericht de Raad u als volgt.
Het ontwerp strekt ertoe om de tarieven voor de motorrijtuigbelasting te verhogen
ten behoeve de overheidsfinanciën structureel te verbeteren.
De Raad onderschrijft de strekking van het ontwerp, maar maakt een aantal
opmerkingen met betrekking tot de inwerkingtredingsbepaling en de motivering
van de hoogte van de belastingverhoging. De Raad is van oordeel dat in verband
hiermee aanpassing van het ontwerp en de toelichting wenselijk is.
I

Beleidsanalytische toets

Voorgesteld wordt het basistarief voor motorrijtuigen op drie of meer wielen met
NAf50,- te verhogen. Dit betekent een verhoging van het basistarief met 18,18%.
De andere tarieven voor de motorrijtuigbelasting worden navenant met 18,18%
verhoogd. Het betreft de tarieven voor taxi's, verhuurauto's, autobussen,
vrachtauto's, zware motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de
Wegenverkeersverordening (Ioaders, trekkers, tractors vorkheftrucks etc.) en
motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van 36 personen of meer.
De memorie van toelichting vermeldt dat een verhoging van het tarief
gerechtvaardigd is gelet op het feit dat de belastingtarieven sinds het jaar 2000
ongewijzigd zijn gebleven. Een dreigend begrotingstekort in 2016 maakt het
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noodzakelijk op zeer korte termijn maatregelen te nemen om extra
belastinginkomsten te genereren. Uit de toelichting blijkt echter niet wat de omvang
is van het geschatte begrotingstekort voor het jaar 2016 en tot welk bedrag het
geschatte begrotingstekort zal worden verminderd met de voorgenomen
verhoging van de motorrijtuigbelasting. In dit verband adviseert de Raad om de
gekozen hoogte van de verhoging van het tarief motorrijtuig belasting te
onderbouwen mede om de schijn van willekeurigheid te voorkomen .
De Raad merkt op dat uit de toelichting niet blijkt of de regering ook alternatieve
inkomstenverhogende maatregelen heeft overwogen . Met het oog op een
evenredige spreiding van de lasten adviseert de Raad om in de memorie van
toelichting
aan
te
geven
in
hoeverre
de
regering
alternatieve
inkomstenverhogende maatregelen heeft overwogen. De Raad adviseert tevens
om de Sociaal-Economische Raad te raadplegen om te bezien welke sociaaleconomische gevolgen het voorstel heeft.
In de toelichting op de begroting 2015 van het land Sint Maarten staat vermeld dat
vanaf het jaar 2016 een nieuw systeem voor de motorrijtuigbelasting wordt
ingevoerd waarbij het tarief wordt verhoogd en gedifferentieerd gebaseerd op het
gewicht van het motorvoertuig . De Raad adviseert nader in de toelichting te
motiveren waarom er geen gedifferentieerd tarief wordt ingevoerd waarbij rekening
wordt gehouden met het gewicht en de cilinderinhoud van het motorrijtuig.

!!

Juridische toets

Inwerkingtredingstermijn
Artikel 11 , eerste lid, van het ontwerp bepaalt dat inwerkingtreding van het ontwerp
plaatsvindt zodra het ontwerp in het afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met
terugwerkende kracht naar 1 januari 2016. De Raad is van mening dat deze
bepaling strijdig is met artikel 127 van de Staatsregeling.
Artikel 127, vierde lid, van de Staatsregeling bepaalt immers dat een wettelijke
regeling niet eerder in werking treedt dan zes weken na bekrachtiging, tenzij
sprake is van een spoedeisend belang als bedoeld in artikel 127, derde lid , van de
Staatsregeling juncto artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening
Constitutionele Hof. De Ombudsman heeft namelijk op grond van artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling de bevoegdheid om een bekrachtigde wettelijke
regeling binnen zes weken aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof ter
toetsing van de verenigbaarheid van de wettelijke regeling met de Staatsregeling.
Indien de Ombudsman een zaak aanhangig maakt, wordt de inwerkingtreding van
de wettelijke regeling opgeschort tot twee weken na de beslissing van het Hof.'
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Artikel 127, vierde lid, van de Staatsregel ing.
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De Raad is van mening dat artikel 11 van het ontwerp strijdig is met artikel 127 van
de Staatsregeling daar de memorie van toelichting van het ontwerp niet motiveert
of sprake is van een spoedeisend belang als bedoeld in artikel 127, derde lid, van
de Staatsregeling. De Raad adviseert om de inwerkingtredingsbepaling te wijzigen
in overeenstemming met artikel 127 van de Staatsregeling en de aanwijzingen 126
of 135 van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten.

Terugwerkende kracht
Motorrijtuigbelasting wordt geheven door middel van nummerplaten dan wel
controlestickers die door de Ontvanger voor een bepaald belastingjaar worden
uitgegeven. De nummerplaten dienen voor elk belastingjaar vanaf de eerste
werkdag van de maand januari tot en met de laatste dag van de maand februari te
worden aangevraagd en opgehaald bij de Ontvanger tegen betaling van een
vastgestelde vergoeding en de motorrijtuigbelasting.
De regering stelt voor om het ontwerp zo nodig met terugwerkende kracht naar 1
januari 2016 inwerking te laten treden. De memorie van toelichting vermeldt dat de
regering diens voornemen tot verhoging van de belasting tijdig via de Landscourant
bekend zal maken, anticiperend op parlementaire goedkeuring. De Raad leidt
hieruit af dat vanaf 1 januari 2016 het verhoogde belastingbedrag zal worden
geheven zelfs indien het ontwerp nog geen parlementaire goedkeuring heeft
gehad. In zulk geval zullen de reeds geheven verhoogde belastingbedragen met
terugwerkende kracht worden gelegaliseerd middels parlementaire goedkeuring
achteraf
Aanwijzing 125, derde lid, schrijft voor dat aan belastende regelingen geen
terugwerkende kracht wordt toegekend behoudens in uitzonderlijke gevallen. Gelet
op het bovenstaande adviseert de Raad om het verlenen van terugwerkende
kracht aan het ontwerp te heroverwegen.
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Wetstechnische toets

In de bijlage zijn opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard vermeld.
Deze opmerkingen worden geacht integraal deel uit te maken van het onderhavige
advies.

Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsverordening naar de Staten te zenden nadat met de opmerkingen van de
Raad rekening zal zijn gehouden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 18 augustus 2015.

De Secretaris
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BIJLAGE bij het advies d.d. 18 augustus 2015, RvA no. SM/09·15·LV
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
Het ontwerp bevat een aantal redactionele en wetstechnische onvolkomenheden.
De Raad geeft de volgende niet·limitatieve voorbeelden.

a. Ingevolge artikel I, zesde lid van het ontwerp wordt de te betalen
belasting bedrag voor motorrijtuigen op twee wielen verhoogt van Nat 200,·
naar Nat 235,·. De Raad merkt op dat het bedrag niet overeenkomstig de
memorie van toelichting is verhoogd met 18,18%. De verhoging bedraagt
17,5%.
b. Artikel 4 onderdeel b, van de Motorrijtuigbelastingverordening verwijst foutief
naar verhuurauto's als bedoeld in artikel 1, onder f van de Landsverordening
personenvervoer, in plaats van artikel 1, onderdeel e van de Landsverordening
personenvervoer. De Raad adviseert deze foutieve verwijzing te corrigeren.
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