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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 20ste september 
2016 ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene 
landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling termijn 
inkomstenbelastingaanslagen) 
 

____________  
 

D e  M i n i s t e r  v a n  F i n a n c i ë n, 
 
 
Overwegende: 
 
dat overeenkomstig artikel 28 van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 de 
inkomstenbelasting bij wege van aanslag wordt geheven; 
 
dat overeenkomstig artikel 5, eerste lid, eerste volzin, van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen de belastingaanslag door de Inspecteur wordt vastgesteld; 
 
dat de Minister van Financiën overeenkomstig artikel 39, onderdeel a, van de Algemene 
landsverordening Landsbelastingen de bevoegdheid heeft om ter uitvoering van de 
belastingverordening nadere regels vast te stellen; 
 
dat het wenselijk is om een termijn nader vast te stellen voor belastingaanslagen voor de 
inkomstenbelasting vanaf het belastingjaar 2015; 
 
Gelet op: 
 
artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen; 
 

Heeft besloten: 
 

Artikel 1 
 

Een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2015 wordt, voor een 
aangifte die voor de inwerkingtreding van deze regeling bij de Inspecteur is ingeleverd, 
vastgesteld binnen een termijn van ten hoogste twee maanden na de inwerkingtreding van 
deze regeling. 
 

Artikel 2 
 

Een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2015 wordt, voor een 
aangifte die na de inwerkingtreding van deze regeling bij de Inspecteur is ingeleverd, 
vastgesteld binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na dagtekening van inlevering 
van het aangiftebiljet.  
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 Artikel 3 

 
Een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting wordt vanaf het belastingjaar 2016 
vastgesteld binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na dagtekening van inlevering 
van het aangiftebiljet. 
 

Artikel 4 
 

1. De Inspecteur stelt maandelijks binnen een week na afsluiting van een maand een 
rapportage op van de totale ingediende aangiftebiljetten en de totale vastgestelde 
belastingaanslagen voor de inkomstenbelasting. 

2. De Inspecteur stuurt de Minister de rapportage, bedoeld in het eerste lid, maandelijks op. 
 

Artikel 5 
 

De Ministeriële regeling termijn vaststelling aanslagen inkomstenbelasting1 wordt 
ingetrokken. 

 
Artikel 6 

 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 
 

Artikel 7 
 

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling termijn 
inkomstenbelastingaanslagen. 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 20 september 2016 
De Minister van Financiën, 

      J.M.N. JARDIM 
 
 
 
Uitgegeven de 27ste september 2016 
De Minister van Algemene Zaken,  

B.D. WHITEMAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1 P.B. 2016, 51. 
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Toelichting behorende bij Ministeriële regeling termijn inkomstenbelastingaanslagen 
 
1. Algemeen  
 
Met deze regeling worden vanaf het belastingjaar 2015 nader termijnen vastgesteld voor de 
vaststelling van inkomstenbelastingaanslagen. 
 
De inkomstenbelastingaanslagen voor het belastingjaar 2015, waarvan de aangifte voor de 
inwerkingtreding van deze regeling bij de Inspecteur zijn ingeleverd, worden binnen een 
termijn van ten hoogste twee maanden na inwerkingtreding van deze regeling vastgesteld. De 
dagtekening van het aanslagbiljet wijst, overeenkomstig artikel 5 van de Algemene 
landsverordening Landsbelastingen, de dag aan waarop de aanslag is vastgesteld. 
Voor aangiften die na inwerkingtreding van deze regeling bij de Inspecteur zijn ingeleverd, 
worden inkomstenbelastingaanslagen voor het belastingjaar 2015 binnen een termijn van ten 
hoogste drie maanden na dagtekening van inlevering vastgesteld. 
 
Vanaf het belastingjaar 2016 worden de belastingaanslagen voor de inkomstenbelasting 
binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden na dagtekening van de indiening van de 
aangiftebiljet, door de Inspecteur vastgesteld.  
 
Deze regeling is de eerste stap naar een spoedige en effectieve afhandeling van de 
belastingaanslagen voor de inkomstenbelasting. De afhandelingstermijn zal nader worden 
ingekort tot een termijn van ten hoogste een maand na dagtekening van de indiening van de 
aangiftebiljet, naar gelang het effect hiervan.  
 
2. Financiële paragraaf 
Deze regeling heeft geen financiële gevolgen, aangezien het slechts een termijn vaststelt voor 
het vaststellen van belastingaanslagen voor de inkomstenbelasting. 

 
 
 
De Minister van Financiën, 

J.M.N. JARDIM 
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