
31 958 Regels met betrekking tot de financiële functie
van de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het
heffen van belastingen en hun financiële
verhouding met het Rijk (Wet financiën
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba)

Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 21 december 2009

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 61 wordt «aan een openbaar lichaam» vervangen door: aan
het openbaar lichaam.

B

In artikel 73 wordt «8.86 tot en met 8.88,» vervangen door: 8.86, 8.87,.

C

Artikel 74 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 8.3, vierde lid,» vervangen door: artikel
8.3, eerste en vierde lid,.

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Indien het eerste lid toepassing vindt, kan de in artikel 67, tweede lid,

onderdeel b, bedoelde eilandambtenaar voor de termijnen, genoemd in in
de artikelen 8.5, tweede lid, en artikel 8.11, eerste en vierde lid, van de
Belastingwet BES of voor de termijnen, bedoeld in artikel 75, tweede en
derde lid, kortere termijnen in de plaats stellen en is artikel 8.9 van de
Belastingwet BES niet van toepassing.

D

Artikel 75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «bij wege van aanslag» ingevoegd: en bij
wege van voldoening op aangifte.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
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4. Met betrekking tot de bij wege van voldoening op aangifte geheven
eilandbelastingen bepaalt de belastingverordening binnen welke termijn
de verschuldigde belasting moet worden betaald.

5. Voor zover de belastingverordening geen termijn noemt als bedoeld
in het vierde lid gelden de termijnen, genoemd in artikel 8.11 van de
Belastingwet BES.

E

Artikel 81 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De belastingverordening bepaalt binnen welke termijnen een

belastingaanslag invorderbaar is. Voor zover de belastingverordening
geen termijnen noemt als bedoeld in de vorige volzin is artikel 8.43 van de
Belastingwet BES van toepassing.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Het eerste en tweede lid vinden overeenkomstige toepassing ingeval

de belasting op andere wijze wordt geheven.

Toelichting

In het kader van de voorbereiding van een tijdige en adequate
uitvoering van deze wet wordt thans gewerkt aan de totstandkoming van
modellen voor de door de openbare lichamen vast te stellen belastingver-
ordeningen. Daarbij zijn enkele onvolkomenheden aan het licht gekomen
in de artikelen in het wetsvoorstel die betrekking hebben op de heffing en
invordering van eilandbelastingen. Die worden in deze nota van wijziging
hersteld. Door deze wijzigingen wordt meer recht gedaan aan enkele
praktijkbehoeften bij de heffing en invordering van de eilandbelastingen.

Onderdeel E
Als gevolg van het veranderen van «aanslag» in «belastingaanslag» is

het eerste lid van artikel 81 nu ook van toepassing op voorlopige aan-
slagen, navorderingsaanslagen en naheffingsaanslagen. Dit als gevolg
van de definitie van «belastingaanslag» in artikel 1.3 van de Belastingwet
BES. Dat artikel is van toepassing op de heffing en invordering van
eilandbelastingen als gevolg van artikel 67, eerste lid, van de Wet
financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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