
A° 2017 N° 47 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 4de mei 2017 ter uitvoering 
van artikel 2, onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de 
heffing van belastingen1 (Ministeriële regeling aanwijzing bevoegde functionaris 
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen) 
 

____________  
 

De  Minister  van Financiën, 
 
Overwegende: 
 
dat het wenselijk is de bevoegde functionaris aan te wijzen die overeenkomstig artikel 2, 
onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen, belast is met de uitvoering van die landsverordening; 
 

Heeft besloten: 
 

Artikel 1 
 

1. De Inspectie der Belastingen wordt aangewezen als instantie als bedoeld in artikel 2, 
onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen. 

2. Namens de Inspectie der Belastingen wordt de Inspecteur der Belastingen aangewezen als 
bevoegde functionaris als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Landsverordening 
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.   

 
Artikel 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
1 P.B. 2015, no. 53 
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Artikel 3 
 

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling aanwijzing bevoegde  
functionaris internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. 

 
 
 
        Gegeven te Willemstad, 4 mei 2017 
        De Minister van Financiën, 

         L.D. ALBERTO 
 
 
 

Uitgegeven, 12de  mei 2017 
De Minister van Algemene Zaken,  

 G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling aanwijzing bevoegde functionaris 
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen 
 
 
§1. Algemeen 
 
In artikel 2, onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de 
heffing van belastingen2 wordt bepaald dat de Minister van Financiën of een andere bij 
ministeriële regeling met algemene werking aan te wijzen instantie, bevoegd zijn uitvoering te 
geven aan die landsverordening. 
 
Met deze regeling worden de Inspectie der Belastingen aangewezen als (bevoegde) instantie die 
belast is met de uitvoering van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de 
heffing van belastingen.  
Daarbij wordt de Inspecteur der Belastingen aangewezen als bevoegde functionaris om namens 
de Inspectie der Belastingen uitvoering te geven aan de Landsverordening internationale 
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. 
   
§2. Financiële paragraaf 
 
Aan deze regeling zijn geen bijzondere financiële lasten verbonden. Deze regeling strekt slechts 
tot aanwijzing van de bevoegde functionaris ter uitvoering van de Landsverordening 
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. 
 
 

 
              De Minister van Financiën, 

                   L.D. ALBERTO 
 

                     
2 P.B. 2015, no. 53 
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