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PROCESREGELING BELASTINGRECHT GERECHTEN IN EERSTE AANLEG 2019

Inleiding
Met deze procesregeling wordt beoogd partijen in een geding, waarin de belastingrechter
van een Gerecht in eerste aanleg bevoegd is, duidelijkheid te bieden omtrent de wijze
waarop de Gerechten enkele bepalingen toepassen van:
a. de Algemene landsverordening belastingen (ALB) en de Landsverordening beroep
in belastingzaken (LBB), zoals deze van toepassing zijn in Aruba,
b. de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) en de Landsverordening op
het beroep in belastingzaken (LBB), zoals deze van toepassing zijn in Curaçao,
c. de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) en de Landsverordening op
het beroep in belastingzaken 1940 (LBB), zoals deze van toepassing zijn in Sint
Maarten, en
d. de Belastingwet BES, zoals deze van toepassing is in Bonaire, Sint Eustatius en
Saba.
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het Gerecht: het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (GEA Aruba), het Gerecht in
eerste aanleg van Curaçao (GEA Curaçao), het Gerecht in eerste aanleg van Sint
Maarten (GEA Sint Maarten), en het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (GEA BES);
b. de Inspecteur: het bestuursorgaan dat betrokken is bij een besluit ter zake waarvan
de belastingrechter bevoegd is;
c. de belanghebbende: de wederpartij van de Inspecteur;
d. de griffier: de griffier van het Gerecht.

2.

In deze regeling wordt onder schriftelijk mede verstaan per e-mail.

Artikel 2 Elektronisch indienen van beroepschriften en andere stukken
1.

Beroepschriften, verweerschriften en andere stukken kunnen langs elektronische weg
worden ingediend bij de griffie van het Gerecht via het navolgende e-mailadres:

2.

GEA Aruba:

belastinggriffieAUA@caribjustitia.org

GEA Curaçao:

belastinggriffieCUR@caribjustitia.org

GEA Sint Maarten:

belastinggriffieSXM@caribjustitia.org

GEA BES:

belastinggriffieBES@caribjustitia.org

Is een ondertekend beroepschrift, verweerschrift of ander stuk langs elektronische weg
ingediend, dan behoeft het desbetreffende stuk niet in hardcopy te worden ingediend.
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Artikel 3 Elektronische berichten van het Gerecht
1.

De griffier kan een bericht elektronisch aan partijen verzenden voor zover de
geadresseerde kenbaar heeft gemaakt – impliciet dan wel expliciet – dat hij langs deze
weg voldoende bereikbaar is.

2.

Bij indiening van het beroepschrift langs elektronische weg of bij vermelding van een emailadres in het beroepschrift, gaat het Gerecht in ieder geval ervan uit dat de
geadresseerde kenbaar heeft gemaakt langs elektronische weg voldoende bereikbaar
te zijn.

3.

Als het de bedoeling is dat de griffier een ander e-mailadres gaat gebruiken voor de
correspondentie, moet de belanghebbende het Gerecht daarvan tijdig op de hoogte
brengen.

Artikel 4 Bevestiging en kennisgeving ontvangst beroepschrift
Binnen twee weken na de ontvangst van het beroepschrift zendt de griffier een bevestiging
van de ontvangst aan de indiener van het beroepschrift en een kennisgeving aan de
Inspecteur.
Artikel 5 Procesvertegenwoordiging
1.

Indien het Gerecht een machtiging of bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid
verlangt, nodigt het de gemachtigde of vertegenwoordiger schriftelijk uit de machtiging
of het bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen zes weken in te zenden.

2.

Daarbij vermeldt de griffier dat het beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard
indien de machtiging of het bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid niet binnen
de gestelde termijn wordt ingezonden.

Artikel 6 Griffierecht
1.

Na de ontvangst van het beroepschrift wordt de belanghebbende uitgenodigd het
griffierecht binnen zes weken te voldoen. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

2.

Daarbij vermeldt de griffier dat het beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard
indien het griffierecht niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

3.

4.

Het griffierecht voor de indiening van het beroepschrift bedraagt:
Aruba:

voor natuurlijke personen

Afl.

25

Aruba:

voor rechtspersonen

Afl. 150

Curaçao:

voor natuurlijke personen

NAf

Curaçao:

voor personenvennootschappen en rechtspersonen

NAf 150

Sint Maarten:

voor natuurlijke personen

NAf

Sint Maarten:

voor rechtspersonen

NAf 150

BES:

voor natuurlijke en rechtspersonen

USD 30

50
50

Indien een beroepschrift is gericht tegen twee of meer uitspraken op bezwaar die
betrekking hebben op samenhangende beschikkingen, is eenmaal griffierecht
verschuldigd.
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Artikel 7 Herstel verzuimen
1.

De griffier geeft van het bestaan van een verzuim als bedoeld in artikel 7 LBB en artikel
8:103 Belastingwet BES schriftelijk kennis aan de indiener van het beroepschrift of
verzetschrift en nodigt deze daarbij uit het verzuim binnen zes weken te herstellen.

2.

Daarbij vermeldt de griffier dat het beroep of verzet niet-ontvankelijk kan worden
verklaard indien het verzuim niet binnen de gestelde termijn wordt hersteld.

Artikel 8 Toezenden stukken
1.

Nadat eventuele verzuimen in het beroepschrift zijn hersteld en het eventueel
verschuldigd geworden griffierecht is voldaan, zendt de griffier zo spoedig mogelijk een
afschrift van het beroepschrift en het geschrift dat de gronden bevat aan de Inspecteur
en biedt hij deze de gelegenheid binnen twee maanden een verweerschrift en de op de
zaak betrekking hebbende stukken in te dienen.

2.

De griffier zendt binnen één week na de ontvangst van het verweerschrift en de op de
zaak betrekking hebbende stukken, een afschrift aan de belanghebbende.

3.

Het Gerecht kan de belanghebbende schriftelijk in de gelegenheid stellen binnen een
termijn van vier weken te reageren op het verweerschrift door middel van een
conclusie van repliek. De Inspecteur krijgt bij de toezending van de conclusie van
repliek een termijn van vier weken om een conclusie van dupliek in te dienen.

4.

Indien een partij nadere stukken indient, zendt de griffier zo spoedig mogelijk na de
ontvangst afschriften daarvan aan de andere partij.

Artikel 9 Verlenging termijnen
1.

Een verzoek om verlenging van een door het Gerecht gestelde termijn wordt
gemotiveerd en binnen die termijn ingediend bij de griffie van het Gerecht, bij voorkeur
via het in artikel 2 genoemde e-mailadres.

2.

Een volgend verzoek om verlenging met betrekking tot dezelfde aangelegenheid wordt
in beginsel niet toegewezen.

3.

Op het verzoek om verlenging wordt binnen één week na de ontvangst beslist. De
griffier deelt de beslissing schriftelijk mee aan de indiener van het verzoek om
verlenging en bij toewijzing zo nodig ook aan de andere partij.

4.

Indien het verzoek wordt afgewezen, kan de indiener van het verzoek om verlenging
een laatste termijn van één week worden gegeven om alsnog aan het gevraagde te
voldoen. In ieder geval wordt geen laatste termijn gegeven indien bij het stellen van de
termijn is medegedeeld dat verlenging niet zal worden toegestaan.
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Artikel 10 Verzet
1.

Tegen de onmiddellijke uitspraak (art. 7a LBB) of vereenvoudigde uitspraak (art.
8:106b Belastingwet BES) kunnen beide partijen binnen twee maanden schriftelijk
verzet doen bij het Gerecht. Voor het doen van verzet is geen griffierecht verschuldigd.

2.

Indien verzet is gedaan, behandelt het Gerecht het verzet binnen dertien weken na de
ontvangst van het verzetschrift ter zitting of doet het binnen deze termijn zonder zitting
uitspraak. Indien de termijn niet kan worden gehaald, wordt daarvan binnen de termijn
schriftelijk mededeling gedaan.

3.

De uitnodiging om op de zitting te verschijnen wordt ten minste drie weken tevoren
verzonden. De griffier stelt de wederpartij in de hoofdzaak daarvan op de hoogte. In
voorkomend geval zal de wederpartij worden uitgenodigd om op de zitting te
verschijnen.

Artikel 11 Sluiting van onderzoek zonder (nadere) zitting
1.

Het Gerecht kan met schriftelijke toestemming van partijen zonder mondelinge
behandeling uitspraak doen.

2.

Indien het Gerecht na een eerste zitting voornemens is het onderzoek te sluiten zonder
een nadere zitting – bijvoorbeeld in het geval na afloop van een eerste zitting met
instemming van het Gerecht nog stukken zijn ingediend – worden partijen schriftelijk
gewezen op hun recht om op een nadere zitting te worden gehoord. Daarbij worden
partijen gewezen op de mogelijkheid om binnen vier weken te verklaren dat zij gebruik
willen maken van dit recht. Indien geen van de partijen binnen deze termijn heeft
verklaard dat zij gebruik wil maken van dit recht, kan het Gerecht bepalen dat een
nadere zitting achterwege blijft.

Artikel 12 Onderzoek ter zitting en heropening onderzoek
1.

De uitnodiging om op de zitting te verschijnen en de oproeping aan belanghebbende
om zijn gemachtigde ter zitting te vergezellen, worden ten minste zes weken tevoren
verzonden.

2.

Een verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting wordt zo mogelijk schriftelijk,
onder aanvoering van gewichtige redenen en tijdig, ingediend bij de griffie van het
Gerecht via het in artikel 2 genoemde e-mailadres. Onder tijdig wordt verstaan: binnen
één week na ontvangst van de uitnodiging of zo spoedig mogelijk nadat van de tot
uitstel nopende omstandigheid is gebleken.

3.

Een verzoek dat voldoet aan de in het tweede lid omschreven voorwaarden wordt
ingewilligd, tenzij het Gerecht oordeelt dat zwaarder wegende belangen hieraan in de
weg staan.

4.

Indien het verzoek om uitstel van de zitting is ingewilligd, deelt de griffier partijen de
beslissing op het verzoek zo spoedig mogelijk mede.

5.

Indien het Gerecht besluit tot heropening van het onderzoek, wordt daarvan binnen
twee weken schriftelijk mededeling gedaan.
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Artikel 13 Te laat ingediende stukken
1.

Stukken die tien dagen of minder voor de zitting bij het Gerecht zijn ingediend blijven
buiten beschouwing, tenzij het Gerecht beslist dat deze stukken bij de behandeling van
de zaak worden betrokken.

2.

Stukken die na de sluiting van het onderzoek ter zitting ongevraagd zijn ingediend,
blijven buiten beschouwing. Een uitzondering geldt voor stukken die aanleiding geven
tot heropening van het onderzoek.

3.

Indien het Gerecht besluit tot heropening van het onderzoek, wordt daarvan binnen
twee weken schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 14 Proces-verbaal van zitting
1.

De griffier houdt aantekening van het verhandelde ter zitting.

2.

De griffier maakt van de zitting een proces-verbaal op:
a. indien de rechter dit ambtshalve of op verzoek van een partij die daarbij belang
heeft, bepaalt, of
b. op verzoek van de rechter in hoger beroep of de Hoge Raad.

Artikel 15 Uitspraak
Het Gerecht doet in beginsel binnen zes weken na sluiting van het onderzoek uitspraak.
Indien het Gerecht niet binnen deze termijn uitspraak doet, worden de partijen hiervan in
kennis gesteld.
Artikel 16 Herstel van uitspraak
Het Gerecht kan op verzoek van een partij of ambtshalve een kennelijke fout in de beslissing
of de dragende overwegingen van een uitspraak die zich voor eenvoudig herstel leent,
herstellen.
Artikel 17 Publicatie van uitspraken
1.

Uitspraken worden in beginsel gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

2.

Alle uitspraken die worden gepubliceerd, worden geanonimiseerd volgens de
Anonimiseringsrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak

3.

De uitspraken worden zoveel mogelijk binnen een maand na de uitspraakdatum
gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
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Artikel 18 Proceskostenveroordeling na intrekking beroep
1.

In geval van intrekking van het beroep, omdat de Inspecteur geheel of gedeeltelijk aan
de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, kan de Inspecteur op verzoek
van de indiener bij afzonderlijke uitspraak in de proceskosten en/of het griffierecht
worden veroordeeld.

2.

Het verzoek wordt gedaan tegelijk met de intrekking van het beroep.

3.

Het Gerecht kan de verzoeker in de gelegenheid stellen binnen een termijn van zes
weken het verzoek toe te lichten.

4.

Het Gerecht stelt de Inspecteur in de gelegenheid binnen een termijn van twee
maanden een verweerschrift in te dienen.

5.

Het Gerecht zal zonder mondelinge behandeling (onmiddellijk of vereenvoudigd)
uitspraak doen, indien over de beslissing in redelijkheid geen twijfel mogelijk is.

Artikel 19 Afwijking in bijzondere omstandigheden
Het Gerecht kan van deze regeling afwijken als de omstandigheden daartoe aanleiding
geven.
Artikel 20 Gevallen waarin deze regeling niet voorziet
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Gerecht.
Artikel 21 Slotbepaling
1.

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie op 5 juli 2019.

2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 5 juli 2019.

3.

Deze regeling wordt aangehaald als: Procesregeling belastingrecht GEA 2019.
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