
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Grupo Odi, de
groep die bestaat uit ex-werk-
nemers van Huize Sint Jozef,
vierde onlangs haar 12,5-jarig

bestaan. Ex-directeur Zuster
Odiliana kwam daarvoor uit
Nederland waarna het heug-
lijke feit gezamenlijk werd
gevierd met een Heilige Mis 
in de kerk van Suffisant. 
Hierna volgde een feestelijke
lunch.
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Overwegend half bewolkt
zonder neerslag van beteke-
nis. De wind waait uit ooste-
lijke richting en is matig tot
vrij krachtig, windkracht 4 tot
5; af en toe krachtig in uit-
schieters. De zee is vrij rustig
tot vrij ruw met golfhoogtes
tussen 1 en 2 meter.

Half- tot zwaarbewolkt zon-
der neerslag van betekenis.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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Sentralnan sindikal CGTC i SSK i sindikatonan  

ABVO, HORECAF, BEBA, STS, SITEK,  

CBV, STK, CADMU, SGTK, SEBI, STKO, CFW  

ta invitá nan miembronan 

 

pa bin selebrá Dia di Obrero 1 mei 2018 

 

9.00 di mainta lo tin un Santu Sakrifisio di Misa na Misa Sta Famia 

  

Di 11 or i mei pa 1 or lo tin un Marcha di Trahadó den Kayanan di 

Otrabanda pa despues pone di krans na busto di  Felis Chakuto 
 

Di mitar di dos pa mitar di shete lo tin un enkuentro sosial/kultural na 

Matheywerf ku animashon di Mini Arnell i DJ Paul. 
 

Miembronan por tuma nan karchinan di bibida serka nan dirigentenan sindikal 

 

Bin konmemorá Dia di Labor ku boso sindikato. 

VOOR DE BESTE 

VERHUIZING

Tel.: 737-0140 / 737-6156
Website: www.intersteromoving

Advertentie

V.a. 1% makelaarscommissie.

Meldt uw woning aan via 

www.dushihomes.com,

info@dushihomes.com

Dushi Homes de # 1 
kwaliteitsmakelaar op Curaçao!

Uw 
verkopen? 
T. 736-4466

Advertentie

Het belasten van vermo-
gen en vermogensin-
komsten is een lastig

onderwerp. De oorzaak is
vooral dat vermogen gemakke-
lijk verplaatsbaar is en daar-
mee voor de fiscus onzichtbaar
kan worden gemaakt. Veel
landen zijn daarom geneigd
vermogen betrekkelijk laag te
belasten. Dat valt echter bij
velen weer niet in goede aarde,
omdat mensen met vermogen
in het algemeen meer draag-
kracht hebben om belasting te
betalen. Een bekend voorbeeld
is Piketty die de afgelopen
jaren veelvuldig heeft betoogd
dat vermogen en vermogens-
inkomsten zwaarder moeten
worden belast. De vraag is of
dat ook inderdaad zou moeten
en of dat ook haalbaar is. Een
belangrijke ontwikkeling die
zich in dit verband de afge-
lopen jaren heeft voorgedaan,
is de breed uitgerolde automa-
tische internationale informa-
tie-uitwisseling. Zowel de EU
als de Oeso heeft hierin een
grote rol gespeeld. Het leidt
ertoe dat het veel minder ge-
makkelijk is vermogen voor de
fiscus te verzwijgen. Vanuit
dat perspectief is er dus niet zo
veel reden vermogen laag te
belasten. 

In het kader van deze ont-
wikkelingen zijn twee recent
door de Oeso gepubliceerde
rapporten interessant: ‘The
Role and Design of Net Wealth
Taxes in the OECD’ en ‘Taxa-
tion of Household Savings’. In
het eerste rapport wordt met
name onderzocht of vermo-
gensbelastingen een grotere
rol zouden moeten spelen. Bij
dergelijke belastingen gaat het
om het belasten van vermogen
zelf en dus niet om de inkom-
sten uit vermogen. De meeste

landen kennen geen vermo-
gensbelasting en ook Neder-
land heeft de heffing in 2001
afgeschaft. Een belangrijk
economisch bezwaar is dat het
belasten van vermogen in feite
leidt tot dubbele heffing. Ver-
mogen is immers de contante
waarde van toekomstig inko-
men. Anderen zullen het wat
anders verwoorden: vermogen
ontstaat veelal uit belast inko-
men en levert zelf ook weer
inkomsten op dus dan is er
geen reden het vermogen zelf
ook nog eens te belasten. Het
eerste rapport komt dan ook
niet heel verrassend tot de
conclusie dat er in het alge-
meen niet heel veel redenen
zijn om een vermogensbe-
lasting toe te passen. Dit is
met name het geval indien een
brede inkomstenbelasting
wordt gehanteerd die vermo-
gensinkomsten op een ade-
quate wijze in de heffing be-
trekken. Dit geldt zeker als
naast een dergelijke inkom-
stenbelasting ook schenkingen
en erfenissen worden belast.
Overigens zou men dergelijke
voordelen eventueel ook in een
zeer brede inkomstenbelasting
kunnen betrekken hoewel dat
niet gebruikelijk is. Ik onder-
schrijf de visie van de Oeso
van harte. De Oeso geeft wel
aan dat als vermogensinkom-
sten niet adequaat kunnen
worden belast onder een in-
komstenbelasting, een vermo-
gensbelasting wel zinvol is.
Deze zou zich dan wel met
name moeten richten op hoge-
re vermogens.

In het tweede rapport wordt
vooral gekeken hoe verschil-
lende vermogenssoorten wor-
den belast. Het gaat dan om
beleggingen, spaargelden,
maar ook om vermogen beslo-

ten in onroerend goed zoals
met name de eigen woning,
alsmede vermogen in de vorm
van pensioenbesparingen. 
De Oeso constateert dat de
diverse vermogenssoorten
nogal verschillend worden
belast. Sommige worden vrij
laag belast, terwijl andere juist
vrij zwaar worden belast. In
het algemeen geldt dat de
eigen woning en pensioen
betrekkelijk laag worden be-
last. Dat is verklaarbaar: de
rente op de financiering van
een eigen woning is veelal -
deels - aftrekbaar, terwijl de
pensioenopbouw in de regel
fiscaal wordt gefaciliteerd. Een
tweede belangrijke constate-
ring is dat degenen met een
hoger vermogen relatief laag
worden belast. Dit wordt met
name veroorzaakt doordat
personen met weinig inkomen
en vermogen in het algemeen
‘veilig’ beleggen in vastrenten-
de waarden die doorgaans 
een vrij laag rendement ople-
veren, terwijl de meer vermo-
genden risicovoller beleggen
met hogere rendementen. 
De belastingdruk sluit daar
echter lang niet altijd goed bij
aan. De Oeso suggereert dan
ook de belastingdruk op ver-
mogen rechtvaardiger te verde-
len. Dat kan bijvoorbeeld door
bij degenen met een hoger
vermogen een hoger tarief toe
te passen. Maar een andere
mogelijkheid is om aftrek-
posten die samenhangen met
vermogen, denk aan de pensi-
oenpremies en de hypotheek-
renteaftrek, niet tegen het
progressieve tarief van de
inkomstenbelasting in aftrek
te brengen maar tegen een
vast percentage, bijvoorbeeld
het laagste tarief van de in-
komstenbelasting. In feite is

dan sprake van een soort be-
lastingcredit. Nederland heeft
dat in 2001 reeds gedaan met
de belastingvrije sommen die
toen zijn omgezet in een hef-
fingskorting. In het Regeerak-
koord van het huidige kabinet
is aangegeven dat dit ook met
aftrekposten gaat gebeuren
waaronder de hypotheekrente-
aftrek. De suggestie van de
Oeso zou er wellicht toe kun-
nen leiden dat dit ook gaat
gelden voor de pensioenpre-
mies. Daar is ook om andere
reden wat voor te zeggen: de
almaar toenemende levensver-
wachting maakt het pensioen-
stelsel steeds duurder en slaat
daarmee een steeds groter gat
in de overheidsfinanciën. Door
een dergelijk creditsysteem in
te voeren kan dit gevolg enigs-
zins beperkt worden. We gaan
het zien.

T A X

Peter Kavelaars is hoogleraar
aan de University of Curaçao en
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, alsmede partner bij
Deloitte.

Anders belasten van vermogen?

Peter Kavelaars

12,5-Jarig bestaan Grupo Odi


