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Curaçao/Sint Maarten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De videoclip ‘Can
you see’ van Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) staat
sinds gisteren op YouTube. De
stichting wil met behulp van
muziek en kunst meer mensen
bewust maken van de manier
waarop zeeschildpadden worden bedreigd.
Prachtige, aangrijpende en
soms versnelde beelden laten
zien hoe de schildpadden verstrikt raken in plastic afval of
worden aangetroffen met het
restant van een visangel in hun
bek. Maar ook hoe het aangespoelde vuil op een strand wordt
opgeruimd en de jonge schildpadjes vanuit het nest over het
strand naar zee schuifelen.

Aangrijpende
videoclip
Sea Turtle
Conservation
De song is vorig jaar al opgenomen met een groep van dertien lokale muzikanten en de
Curaçaose producer Reuben van
Lierop. De tekst voor het nummer is geschreven door Gino James. Vorige maand maakte regisseur Dolf van Stapele nog opnames voor de videoclip tijdens
een grote schoonmaakactie op
de vlakte van Hato.

Tijdens de conferentie zijn de partijen nader tot elkaar gekomen.

STCC heeft als doel een zo
groot mogelijke groep mensen
te bereiken en bewust te maken
van de bedreigingen voor zeeschildpadden. ,,We moeten ons
gedrag veranderen om te voorkomen dat er in 2050 meer
plastic in de oceaan drijft dan dat
er vissen zwemmen.” De stichting hoopt dat via de videoclip,
dus met behulp van muziek en
visuele kunst, meer mensen de
boodschap zullen oppikken dan
tot nu toe.
De productie van het filmpje
werd deels gefinancierd door het
Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied en is uitgevoerd door Fisheye media.
i youtu.be/zRrpntVnOLw
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Meer duidelijkheid
begrotingen SXM
Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - Tijdens de rondetafelconferentie over duurzame overheidsfinanciën
afgelopen week is er meer duidelijkheid gekomen over hoe het met de begrotingen
van 2017 en 2018 verder moet, nu het eiland zoveel schade heeft geleden door orkaan
Irma.
Winst is dat de verschillende
partijen op de conferentie nader
tot elkaar zijn gekomen. Om de
tafel zaten vertegenwoordigers
van de regering van Sint Maarten, Nederland, de Wereldbank,
het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) en het College financieel toezicht (Cft). Aanwezig waren onder andere de
Nederlandse project-directeurgeneraal Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, Hans Leijtens,
de vertegenwoordiger van Nederland in Philipsburg, Chris
Johnson, Financiënminister Michael Ferrier met secretaris-generaal (SG) Arno Peels en de SG
van Algemene Zaken, Hensley
Plantijn. De conferentie werd
voorgezeten door voormalig
Justitieminister en voorzitter
van de ‘Workgroup National Recovery Plan’, Dennis Richardson.
,,De volgende stap is dat pre-

mier Leona Romeo-Marlin en
Financiënminister Michael Ferrier naar Nederland gaan om de
gesprekken voort te zetten en
om de relaties met de Nederlandse partners te verstevigen”,
zo wordt in een persbericht van
de regering gesteld. Doel van de
conferentie op Sint Maarten was
de partijen bij elkaar te brengen
in een open dialoog. Gesproken
is over hoe de bevolking van Sint

Maarten op korte termijn geholpen kan worden. Belangrijkste
onderwerpen waren liquiditeitshulp voor de regering van Sint
Maarten, de besteding van de
550 miljoen euro die door
Nederland beschikbaar is gesteld en de inzet van professionele hulp die aangeboden is
door de Wereldbank en het
IMF in samenwerking met het
Cft.

Scholen weer open
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De scholen die als
gevolg van de brand op de vuilnisbelt op Pond Island waren gesloten, zijn gisteren weer opengegaan.
Dat is door minister-president
Leona Romeo-Marlin bekendgemaakt. Zij heeft daarvoor over-

leg gevoerd met Onderwijsminister Jorien Wuite. Het gaat om
de Charlotte Brookson Academy
(CBA), de school voor voortgezet
onderwijs met speciale aandacht
voor de uitvoerende kunsten, en
de Oranjeschool voor basisonderwijs. Ook de crèches zijn
weer open.

TAX

Multilateraal verdrag
dragen van minder
Door Peter Kavelaars
groot belang omdat
n mijn vorige
verdragspartijen
column heb ik stil
daar bij voorkeur
gestaan bij het
de Beps-regels al
zogenoemde multilazoveel mogelijk in
terale verdrag ofwel
hebben verwerkt.
mutilateraal instruMaar mocht dat
ment (MLI); dit verniet zo zijn, dan
drag leidt er kort
kan Curaçao daar
gezegd toe dat de
Peter Kavelaars
wel gebruik van
vele belastingverdramaken. De andere twee langen die zijn gesloten op een
gemakkelijke wijze aangepast den niet omdat zij het multilakunnen worden aan de veran- teraal verdrag niet toepassen.
deringen die zijn doorgevoerd De onderwerpen die in het
in het Oeso-modelverdrag. Dit MLI zijn geregeld vinden we
terug in het gewijzigde Oesolaatste verdrag staat model
modelverdrag. Een onderwerp
voor de meeste belastingverdat bijvoorbeeld is geregeld
dragen in de wereld. Heel
betreft onder andere de aanrecent, einde 2017, is dit moscherping van het begrip vaste
delverdrag aangepast, met
inrichting, een soort filiaal in
name aan de diverse antihet buitenland. Daarnaast is
ontgaansbepalingen die de
Oeso heeft voorgesteld in het een algemene antimisbruikbekader van Beps, de actie tegen paling opgenomen die moet
voorkomen dat van belastinghet ontgaan van belastingen.
verdragen oneigenlijk gebruik
Het MLI is ook door Nederwordt gemaakt. Daarnaast
land en Curaçao omarmd.
Voor Curaçao raakt dit alleen zijn diverse specifieke antimisbruikbepalingen verde relatie met Noorwegen
omdat dit het enige verdrag is. woord, bijvoorbeeld ten aanzien van de toepassing van
Het is interessant dat heel
een laag bronheffingspercenrecent een overzicht is gepubliceerd met andere verdragen tage met betrekking tot dividenden: aandelen moeten ten
die inmiddels door Curaçao
minste een jaar worden aanzijn overeengekomen. In dat
overzicht, dat afkomstig is van gehouden alvorens van een
dergelijk laag percentage
het Nederlandse ministerie
gebruik te kunnen maken.
van Buitenlandse Zaken, is
Een belangrijk punt is verder
vermeld dat ook verdragen
dat de regeling voor geschilzijn overeengekomen met
lenbeslechting is verbeterd.
Malta, Qatar, de Verenigde
Het gaat hierbij om gevallen
Arabische Emiraten, de Seychellen, Cuba en Chili. Alleen waarbij de verdragslanden
het verdrag met Malta is gepu- over een bepaalde regel in het
bliceerd. Dit lijkt sterk op het verdrag verschillend denken
en niet tot een oplossing koOeso-modelverdrag. Van de
men hetgeen een belastingandere verdragen is de tekst
plichtige kan benadelen. De
nog onbekend. Aannemelijk
huidige geschillenbeslechting
is dat die ook op het modelleidt voor belastingplichtigen
verdrag lijken. Aruba en St.
tot een verbetering. Daarnaast
Maarten hebben overigens
wordt in dit verband een nieuonlangs ook een verdrag gewe regeling toegevoegd, nasloten en wel met Panama.
melijk voor arbitrage. Deze
Op zich enigszins curieus
arbitrage is voor partijen
omdat Panama tot voor kort
dwingend wat betreft uitop de zwarte lijst van de EU
komst en komt in beeld als de
stond; daar is het land overigeschillenbeslechting niet tot
gens heel onlangs van afgehaald en overgeheveld naar de een oplossing leidt. Al met al
is met het MLI een grote stap
grijze lijst. Het is natuurlijk
gezet in het verbeteren van de
heel mooi dat bovenstaande
verdragen tot stand zijn geko- verdragstoepassing. Bovendien kan op deze wijze goed
men. Niettemin hebben de
invulling worden gegeven aan
landen er nog niets aan zode Beps-acties die moeten
lang ze niet in werking zijn
worden verwerkt in belastinggetreden. Het is te hopen dat
dit niet al te lang duurt, maar verdragen. Daarmee is een
dat is bepaald onzeker. Verder goede efficiencyslag gemaakt.
Voor de eilanden zou het goed
is het jammer dat de landen
waarmee verdragen zijn geslo- zijn zich te richten op het
ten niet de meest belangrijke voortvarend sluiten van en
inwerking doen treden van
zijn bezien vanuit de landen
belastingverdragen met bevan het Koninkrijk. Vanuit
langrijke handelspartners.
met name economisch perspectief zou prioriteit moeten
liggen bij verdragen met lanPeter Kavelaars is hoogleraar
den in met name Zuid-Ameri- aan de University of Curaçao
ka. Terug naar het MLI. Veren aan de Erasmus Universiteit
moedelijk is dit verdrag voor
Rotterdam, alsmede partner bij
de hierboven genoemde verDeloitte.
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