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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de mei 2016
strekkende tot wijziging van het Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocatie 1
____________
In naam van de Koning!
_________

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 wenselijk is om het begrip “overtreding” in de zin van het Landsbesluit tijdelijke
sluiting bedrijfslocatie te verduidelijken;
dat het voorts wenselijk is om de citeertitel van het Landsbesluit tijdelijke sluiting
bedrijfslocatie te wijzigen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Het Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocatie wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1, onderdeel b, wordt “kasregistratieplichtige” vervangen door:
belastingplichtige.
B. Artikel 1, onderdeel e, komt te luiden:
e. overtreding:

het niet, dan wel niet op de voorgeschreven wijze, voldoen aan de
verplichtingen van artikel 44a, eerste tot en met de zesde lid, dan wel
niet voldoen aan het gestelde bij of krachtens artikel 43, tiende lid, of bij
of krachtens artikel 44a, achtste lid.

C. Artikel 1, onderdeel e, komt te luiden:
e. overtreding:
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het niet, dan wel niet op de voorgeschreven wijze, voldoen aan de
verplichtingen van artikel 43, tweede tot en met negende lid, of artikel
44a, eerste tot en met de zesde lid, dan wel niet voldoen aan het gestelde
bij of krachtens artikel 43, tiende lid, of bij of krachtens artikel 44a,
achtste lid.
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D. In artikel 1, onderdeel f, wordt “kasregistratieplichtige” vervangen door:
belastingplichtige.
E. Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

De administratieve sanctie, bedoeld in artikel 28a, tweede lid, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen, wordt opgelegd aan de overtreder.
F. In artikel 3 wordt “in het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen” vervangen door: in
artikel 1, onderdeel e,.
G. Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen
fiscale verplichtingen.
Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking,
met uitzondering van artikel I, onderdeel B, die in werking treedt met ingang van de
inwerkingtreding van de Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering
belastingverordeningen.

Gegeven te Willemstad, 10 mei 2016
De Minister van Financiën,

L.A. GEORGE-WOUT

J.M.N. JARDIM
Uitgegeven de 20ste mei 2016
De Minister van Algemene Zaken

B.D. WHITEMAN
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van
de 10de mei 2016 strekkende tot wijziging van het Landsbesluit tijdelijke sluiting
bedrijfslocatie 2
I. Algemeen
De situaties die gesanctioneerd zullen worden, worden in dit landsbesluit meer uitgebreid.
Met dit landsbesluit wordt voorts helder welke niet naleven, kwalificeert als overtreding,
waarop de sanctie staat.
Het begrip “overtreding” wordt in dit landsbesluit enkel opgenomen onder de
begripsbepalingen (artikel 1, onderdeel e) en voorts uitgebreid. Het begrip was voorheen
verdeeld in twee artikelen, namelijk artikel 1, onderdeel e, en artikel 2.
De Inspecteur dient bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden, zijnde het opleggen van sanctie,
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheidsbeginsel, in
acht te nemen. Een waarschuwing wordt slechts gegeven indien de overtreding een juiste
heffing de omzetbelasting in de weg staat. Het gaat hierbij met name om de voorwaarden als
bedoeld in artikel 43, tweede tot en met zevende lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen en artikel 44a, vierde lid, onderdeel f tot en met k, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL). Deze gebreken zijn van zodanig gewicht
dat zij het geven van een waarschuwing rechtvaardigen (evenredigheidsbeginsel). Hierbij
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin de belastingplichtige bij een
transactie waarbij 9% omzetbelasting verschuldigd is, de toets met 0% aanslaat.
Daarnaast wordt voorgesteld de citeertitel “Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocaties” te
vervangen door “Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale
verplichtingen”. Op grond van artikel 28a, zesde lid, van de ALL kunnen bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, ten aanzien van de toepassing en uitvoering van de
administratieve sanctie nadere regels worden gesteld. In de nieuwe citeertitel komt de
koppeling met de administratieve sanctie als bedoeld in artikel 28a van de ALL beter tot
uiting. Uit de huidige citeertitel blijkt dat niet.
II. Financiële gevolgen
De wijzigingen in dit landsbesluit hebben naar verwachting geen directe financiële gevolgen
voor het Land.
III. Advies Sociaal Economische Raad
In het advies van de Sociaal Economische Raad d.d. 10 december 2015, Ref.nr. 174/2015-SER,
concludeert deze dat een uitgebreide formele beleidsevaluatie had moeten plaatsvinden
gezien het tijdsverloop sinds de introductie van de verplichte kasregistratiesystemen en de
tijdelijke sluiting bedrijfslocatie als sanctiemiddel. Een dergelijke evaluatie had mogelijk tot
een meer omvattende aanpassing van de betreffende wet- en regelgeving kunnen leiden. De
regering is daarentegen van oordeel dat het op dit moment in eerste instantie van belang is de
in de praktijk gesignaleerde knelpunten te verhelpen. Op een later moment kan een totale
evaluatie plaatshebben.
IV. Advies Raad van Advies
De Raad van Advies (hierna: RvA), heeft op 15 februari 2016, met kenmerk RvA no. RA/48-15LB, advies uitgebracht inzake het ontwerp-landsbesluit. De RvA heeft geen inhoudelijke
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opmerkingen met betrekking tot het ontwerp. Met de opmerkingen van wetstechnische en
redactionele aard heeft de regering rekening gehouden.
V. Artikelsgewijze toelichting
Artikel I onderdeel B.
Nieuw in deze bepaling is dat thans expliciet wordt aangegeven dat de belastingplichtige voor
al zijn leveringen en diensten moet voldoen aan de verplichtingen van artikel 44a, eerste tot en
met de zesde lid, dan wel aan de verplichtingen gesteld bij of krachtens artikel 43, tiende lid,
of bij of krachtens artikel 44a, achtste lid.
Dat betekent onder andere dat een kassabon moet voldoen aan de aldaar genoemde
voorwaarden en voorts dat indien geen kassabon wordt verstrekt, dan wel een kassabon
wordt verstrekt waaraan gebreken kleven, waaronder het vermelden van een onjuist
omzetbelasting percentage voor de betreffende levering of dienst, sprake is van een
overtreding in de zin van dit artikel. In dat geval kan in beginsel een waarschuwing worden
gegeven als bedoeld in artikel 10 van dit landsbesluit. De Inspecteur is daarbij wel gebonden
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Artikel I onderdeel C.
In dit artikel wordt ook het niet, dan wel niet op de voorgeschreven wijze nakomen van de
verplichtingen als bedoeld in artikel 43, tweede tot en met negende lid, van de ALL tevens als
overtreding aangemerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien een belastingplichtige bij een
waarneming ter plaatse (WTP) geen geldig paspoort, rijbewijs danwel een geldige
identiteitskaart ter inzage kan verstrekken, in beginsel sprake is van een overtreding. Daartoe
is deze immers op grond van artikel 43, negende lid, ALL verplicht.
Overigens is de wijziging in dit onderdeel identiek aan de wijziging als toegelicht in Artikel I
onderdeel B.
Artikel I onderdeel D.
Met de wijziging in dit onderdeel wordt bewerkstelligd dat dit landsbesluit van toepassing is
op bedrijfslocatie van alle belastingplichtigen en niet alleen op kasregistratieplichtigen.
Artikel I onderdeel E.
Artikel 2, eerste lid, wordt gewijzigd. Voorts komt artikel 2, tweede lid, komt te vervallen,
aangezien dit nu integraal onderdeel is van artikel 1, onderdeel e.
Artikel I onderdeel F.
De wijziging in dit onderdeel houdt verband met de wijziging van het begrip “overtreding”,
bedoeld in artikel 1, onderdeel e
Artikel I onderdeel G.
In dit onderdeel wordt de citeertitel gewijzigd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar het algemene deel.
De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

