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Curaçao
Advertentie

Door Peter Kavelaars

T raditioneel zijn in
Nederland op de derde
dinsdag van september

de Miljardennota en het
Belastingplan 2018 gepubli-
ceerd. Ten gevolge van de
weinig voortvarend verlopen-
de kabinetsformatie bevat het
Belastingplan geen ingrijpen-
de wetswijzigingen.
Inmiddels is echter het re-
geerakkoord verschenen en
daarin staan diverse interes-
sante voorstellen. Zo is er de
afspraak dat Nederland een
sociale vlaktaks gaat invoe-
ren. Die sociale vlaktaks
bestaat uit twee inkomsten-
belastingtarieven: tot 68.800
euro bedraagt het tarief 37
procent en daarboven 49,5
procent. Dit lijkt wellicht een
hele verandering ten opzichte
van de huidige vier tarieven,
maar dat valt wel mee: mo-
menteel kent Nederland
formeel weliswaar vier tarief-
schijven maar feitelijk zijn
het er drie omdat de tweede
en derde tariefschijf beide
circa 40 procent bedragen.
Als reden voor een sociale
vlaktaks wordt vaak aange-
voerd dat het fiscale stelsel er
veel eenvoudiger van zou
worden. Dat is echter een
misvatting: eenvoud heeft
met veel of weinig tariefschij-
ven weinig te maken. Een-
voud moet vooral bereikt
worden door allerlei bijzon-
dere regelingen, veelal aftrek-
posten, te schrappen. En dat
gebeurt in het regeerakkoord
nauwelijks. Wel is het de
bedoeling dat aftrekposten
voortaan alleen tegen het
tarief van de eerste schijf in
aanmerking worden geno-
men. Verder is bij een funda-
mentele aanpassing van het
belastingstelsel ‘fiscaal
smeergeld’ noodzakelijk
ofwel een belastingverlich-
ting. Dat is nu ook het geval:
de belastingdruk voor bur-
gers daalt met meer dan 5
miljard euro. Een belangrijke
verzwaring is echter weer de
verhoging van het lage btw-
tarief van 6 procent naar 8
procent. Met deze hele opera-
tie wordt de belastingdruk op
arbeid verlaagd en die op
consumptie verhoogd. Eco-
nomisch is dat in de regel
gunstig.
Terug naar het Belastingplan
2018. Daarin staan ook enke-
le voorstellen voor de aanpas-
sing van de fiscale regelge-
ving op de BES-eilanden. De
BES hebben weliswaar een
eigen fiscale stelsel, maar dat
is ontworpen door Nederland
en ook aanpassingen daarin
lopen dus via Nederland. Een
eerste maatregel raakt alleen

Saba en St. Eustatius: deze
twee eilanden kennen al
sinds hun huidige fiscale
status een lager tarief voor de
Algemene Bestedingsbe-
lasting dan Bonaire, te weten
6 procent voor goederen en 4
procent voor diensten. De
tarieven op Bonaire liggen 2
procentpunt hoger. De reden
daarvan was en is nog steeds
dat tot 2011 Saba en St. Eu-
statius geen invoerheffingen
kenden en bovendien een
lager tarief bij de Belasting
op Bedrijfsomzetten. Deze
lagere tarieven zouden aan-
vankelijk ingaande 2016
vervallen maar de tegemoet-
koming is tweemaal met een
jaar verlengd en we zien nu
voor de derde maal een ver-
lenging, voorlopig dus tot
2019. Daarmee wordt bereikt
dat er geen nieuwe opwaartse
prijsdruk ontstaat.
Een tweede maatregel voor-
ziet erin dat onroerend goed
van sociaal-culturele, charita-
tieve of culturele instellingen
die zich richten op beharti-
ging van het algemeen nut of
een sociaal belang of van
organisaties van werkgevers
en werknemers, worden
vrijgesteld van de heffing van
vastgoedbelasting. Belang-
rijkste voorwaarde is dat de
instellingen geen winst be-
ogen en in beginsel geen
vermogensoverschotten
behalen. Bovendien mogen
ze niet in concurrentie treden
met wel-belastingplichtige
instellingen. Daarnaast moe-
ten de onroerende goederen
voor ten minste 90 procent
voor bovenstaande activitei-
ten worden gebruikt. Instel-
lingen die hiervan bijvoor-
beeld kunnen profiteren zijn
scoutingorganisaties, instel-
lingen voor het opvangen en
begeleiden van bejaarden en
kinderopvanginstellingen.
Kortom, een maatschappelijk
nuttige maatregel.
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Peter KavelaarsBadeendjes
voor het 
goede doel
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorbereidingen voor de tweede editie
van de Duck Race zijn in volle gang. Het Waaigat zal op
zondag 5 november opnieuw het decor zijn van dit eve-
nement. Rotary Club Willemstad (RCW) zet de komen-
de weken de puntjes op de i van de organisatie.

Maar liefst 10.000 badeendjes gaan tijdens de Duck Race de strijd
met elkaar aan: welke legt het parcours op het Waaigat het snelste
af? FOTO ROTARY CLUB WILLEMSTAD

Met de Duck Race, probeert
RCW op een leuke manier geld
in te zamelen voor een goed
doel. Deze editie staat Fundas-
hon Encelia centraal, een stich-
ting die crisisopvang biedt voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
RCW draagt met de opbrengst
van de race bij aan de uitbrei-
ding van Encelia’s voorzienin-
gen.

Maar liefst 10.000 badeend-
jes gaan die zondag de strijd met
elkaar aan op het Waaigat. Het
gaat erom welk badeendje het
parcours het snelste aflegt, met
behulp van de stroming en
wind. Deelnemers kunnen een
badeendje op hun naam zetten.
De ‘eigenaren’ van de badeend-
jes die als eerste vijf eindigen,
winnen een vakantiepakket. Er
zijn ook verschillende andere
prijzen te winnen.

Naast de race, zal er voor de
kinderen een ‘Bouncer City’,

met twee trampolines en een
waterbouncer, worden opge-
bouwd door Armando Rental.
Volwassenen kunnen deelne-
men aan activiteiten als de flip-
per-race, kano-race en de strijd
om de beste duckface. Daarnaast
worden elk uur prijzen verloot.

Bij de foodcourt is er eten te
verkrijgen en er zal een bar zijn
met drankjes. Lokale dj’s, zoals
Maarten Schakel en Ethan Mor-
ris, zullen gedurende de dag zor-
gen voor muziek. Een ‘muzikale
verrassing’, zal het evenement
afsluiten. 

Kaarten voor de Duck Race
kosten tien gulden en zijn ver-
krijgbaar bij onder meer Mens-
ing’s Caminada, Bruna, TUI-
reisbureau, Van den Tweel,
Intertoys en bij leden van de Ro-
tary Club. Bedrijven die willen
deelnemen, kunnen contact op-
nemen met de organisatie via
rcwduckexperience@gmail.com

Kerstmarkt serviceclub in
Landhuis Klein Kwartier
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Serviceclub Inner
Wheel Curaçao organiseert 
op zaterdag 28 oktober haar
jaarlijkse X-mas Come & Buy 
in landhuis Klein Kwartier. 
Op deze markt is van alles te
koop wat met kerst te maken
heeft, veel hebbedingetjes, boe-
ken, kleding en een planten-

kraam. De opbrengst van deze
markt gaat naar het project
‘Kids Movie Afternoon’, waar-
mee Inner Weel jaarlijks kinde-
ren van verschillende scholen
trakteert op een middagje naar
de film. 

Het evenement duurt van
9.00 tot 14.00 uur. Entree be-
draagt 2,50 gulden.


