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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste november 
2011, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer1 
(Bijzondere heffing gesubsidieerde brandstof). 
 

_______ 
 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN, 
 

Overwegende: 
 
dat brandstoffen steeds vaker worden ingevoerd terwijl de prijzen van deze ingevoerde 
brandstoffen sterk uiteenlopen; 
 
dat in bepaalde gevallen de prijs ook sterk afwijkt van de Internationale brandstof prijzen; 
 
dat genoemde afwijkingen te maken kunnen hebben met gesubsidieerde brandstoffen.  
 

Gelet op: 
 
artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer; 
 
 

H E E F T   B E S L O T E N : 
 
 

Artikel 1 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. brandstof: Goederen als bedoeld in Hoofdstuk 27 van de Landsverordening tarief van 

invoerrechten (P.B. 2007, no. 11);  
b. waarde in het economisch verkeer: de waarde zoals die zou luiden bij de aanschaf van 

eenzelfde hoeveelheid soortgelijke goederen en zonder dat er ongebruikelijke factoren van 
invloed zijn op de prijsstelling; 

c. ongebruikelijke factoren: subsidies of andersoortige steunmaatregelen. 
 
 

Artikel 2 
 
Bij de invoer van brandstof met een factuurwaarde, die door ongebruikelijke factoren, meer dan 
5% afwijkt van de waarde in het economisch verkeer, is een bijzondere heffing verschuldigd. 
 
                     
1 P.B. 1968, no. 42. 
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 Artikel 3 
 
De bijzondere heffing, als bedoeld in artikel 2, bedraagt het verschil tussen de prijs, zoals 
vermeld op de factuur, vermeerderd met de rechten ten invoer en de waarde in het economisch 
verkeer van soortgelijke goederen en hoeveelheid, vermeerderd met de rechten bij invoer. 
 
 

Artikel 4 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin het is geplaatst. 
 
 

Artikel 5 
 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bijzondere heffing gesubsidieerde brandstof. 
 
 
      Gegeven te Willemstad, 30 november 2011 
      De Minister van Economische Ontwikkeling, 
                         A.N. EL HAKIM 
 
 
 
      Uitgegeven de 1ste december 2011 
      De Minister van Algemene Zaken, 
                   G.F. SCHOTTE 
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