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Gelijkheid of vertrouwen?
n een van mijn columns
die afgelopen jaar verschenen besprak ik het vertrouwensbeginsel: kan een belastingplichtige zich altijd op
uitlatingen van de wetgever en
de uitvoerder van de wet - de
Belastingdienst - vertrouwen,
ook als dat in strijd zou zijn
met de wet? Het antwoord is
zoals zo vaak: het hangt ervan
af. Vast staat wel dat je je op
toezeggingen van de wetgever
niet kunt beroepen. Op uitlatingen van de inspecteur daarentegen wel, zij het dat het
wel afhangt van de aard van
diens uitlating. Momenteel
speelt dit probleem in Nederland volop bij de zogenoemde
30%-regeling. Deze faciliteit
voorziet ten aanzien van naar
Nederland uitgezonden werknemers onder voorwaarden in
een kostenaftrekpost ter grootte van 30% van het loon, gedurende maximaal acht jaar.
Afgelopen jaar is naar die
regeling een aantal onderzoeken gedaan waarbij de centrale vraag was of de faciliteit niet
te royaal is. Op basis van die
onderzoeken wordt nu voorgesteld de looptijd in te korten
van maximaal acht jaar naar
maximaal vijf jaar. Dat moet
in 2019 in gaan. Vraag is nu:
wat doen we met degenen die
momenteel onder de regeling
vallen en die de looptijd ineens zien inkorten. Voor degenen die de vijf jaar toch niet
volmaken is er niets aan de
hand. Voor de anderen echter
wel. Althans, dat meent de
wetgever, want die heeft aangegeven dat de wijziging ook
bestaande gevallen betreft.
Dat wordt, zoals is te begrijpen, niet gewaardeerd. Daarbij is wel onderscheid te maken tussen degenen die op 1
januari 2019 al meer dan vijf
jaar van de regeling gebruikmaken en degenen die op die
datum dat aantal jaren nog
moeten bereiken en dat naar
verwachting ook doen. Bij de
eerste groep wordt de faciliteit
dus abrupt beëindigd ingaande 2019. Bij de tweede groep
eindigt de regeling zodra na
2019 de vijfjaarstermijn is
volbracht. Van deze laatste
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Caribbean Combo treedt in juli op bij Brakkeput Mei Mei.
FOTO CARIBBEAN COMBO

Caribbean
Combo bij
Brakkeput
Van onze redactie

Willemstad - Bij Landhuis Brakkeput Mei Mei treedt op
5, 6 en 7 juli Caribbean Combo op met de bekende
komiek Jandino Asporaat en drie van zijn beste standupcomedyvrienden: Roué Verveer, Murth Mossel en
Howard Komproe.
,,Acht jaar geleden stond het
komische gezelschap, bestaande
uit Jandino Asporaat, Roué Verveer, Murth Mossel en Howard
Komproe voor het laatst op het
podium van Mei Mei, maar deze
zomer komen ze terug met hun
derde theatershow en sluiten ze
de tour af met drie optredens op
Curaçao”, aldus de organisatoren.
Caribbean Combo toert momenteel met de nieuwe uitverkochte show getiteld ‘Ze zijn
terug’ door de Nederlandse theaters. ,,De mannen hebben elkaar
veel te vertellen en willen dat
met iedereen delen. Roué vraagt
zich af waarom Howard nog
steeds niet kaal is. Howard
vraagt zich af of Jandino eindelijk medicatie heeft voor zijn

ADHD. Jandino vraagt of Murth
al toe is aan kinderen en zo ja, of
hij die van hem wil adopteren.
Murth vraagt zich af of Roué
nog steeds gelukkig is met zijn
leven als getrouwd man. Jandino, Roué, Murth en Howard zetten de theaters weer op z’n kop
met hun eigen exclusieve mix
van stand-upcomedy, theater,
muziek en dans.”
De shows op Curaçao beginnen om 20.00 uur en kaarten
zijn vanaf 16 mei beschikbaar
voor 75 gulden bij Fun Miles,
Van den Tweel Jan Thiel en Zeelandia en bij Mensing’s Caminada.
Caribbean Combo Curacao
i www.caribbeancombo.nl

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) organiseert
komende week, van maandag tot en
met vrijdag, de zogenaamde National
Export Awareness Week in het World
Trade Center. Volgens het ministerie
biedt dit evenement de perfecte gelegenheid om overheids- en private initiatieven
te lanceren om export te creëren en de
samenwerking tussen stakeholders te
verbeteren.
,,Door globalisering worden producten
en diensten geëxporteerd over grenzen.
Exporteurs uit Curaçao en potentiële

Peter Kavelaars
groep zou men nog kunnen
verdedigen dat dit resultaat
nog niet zo onredelijk is, maar
bij de eerste groep lijkt dat wel
het geval. De wetgever heeft
tot nu toe geen krimp gegeven
en houdt vast aan hetgeen is
aangekondigd.
Slaagt een beroep op het
vertrouwensbeginsel? Het
antwoord luidt stellig ontkennend: de wet kan nu eenmaal
niet aan de Grondwet worden
getoetst. Dat kan wel aan
enkele internationale regelingen, maar de kans op succes
is daarbij heel erg klein. Kortom: het zal wel doorgaan. Ik
bepleit overigens wel een
onderscheid tussen de hiervoor bedoelde twee situaties.
Degenen die al over de vijfjaargrens heen zijn moeten
gefaciliteerd blijven. Degenen
die daar nog niet overheen
zijn zouden wel ‘getroffen’
mogen worden.
Naast het vertrouwensbeginsel kan ook op basis van
het gelijkheidsbeginsel naar
de kwestie worden gekeken:
het beginsel zegt kort gezegd
dat gelijke gevallen gelijk
moeten worden behandeld en
ongelijke gevallen naar rato
van evenredigheid ongelijk.
Wanneer we nu naar de situatie ingaande 2019 kijken is
het bezien vanuit dit beginsel
bepaald redelijk en logisch
ieder die aan de voorwaarden
voor de faciliteit voldoet, gelijk
te behandelen ofwel een maximale termijn van vijf jaar te
hanteren. Het maakt vanuit

Bewustwordingsweek export
exporteurs moeten de essentie van
export begrijpen De overheid moet daar-

bij gunstige voorwaarden creëren voor export, markten openen en allianties vormen met landen die voordelen hebben
voor onze zakenwereld”, aldus het ministerie.
Het thema van de week is ‘Unleash the
export potential of Curaçao’ en wordt georganiseerd om de exportpotentie aan te
moedigen. Gedurende de week worden
er instrumenten gelanceerd om export te
stimuleren die worden aangeboden door

dit beginsel niet uit of men
voor of vanaf 2019 naar
Nederland wordt uitgezonden.
Zo zien we dat het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel dus met elkaar
kunnen strijden. We hebben
dat eerder meegemaakt toen
een aantal jaren geleden de
hypotheekrenteaftrekaftrek in
Nederland werd aangepast:
die aanpassing hield onder
andere in dat hypotheken
voortaan minimaal actuarieel
moeten worden afgebouwd,
terwijl voordien aflossing
geheel niet verplicht was. De
wetgever heeft toen de afweging anders uit laten vallen:
de bestaande gevallen bleven
van de aflossingsverplichting
verschoond: die geldt alleen
voor nieuwe gevallen. Gewekt
vertrouwen, maar een ongelijke behandeling. Dat heeft
indertijd tot veel commentaar
geleid. Begrijpelijk, maar ik
meen dat in beginsel in dit
soort gevallen waarbij sprake
is van duurovereenkomsten
en vergelijkbare gevallen het
gelijkheidsbeginsel zo veel
mogelijk moet prevaleren.
Een belastingplichtige moet
er rekening mee houden dat
zich in de toekomst altijd
wetswijzigingen kunnen
voordoen. Die bevoegdheid
heeft de wetgever nu eenmaal.
Die kunnen leiden tot verzwaringen, maar uiteraard ook tot
lastenverlichting. En in dat
laatste geval zal een belastingplichtige zich bij duurovereenkomsten toch ook niet tegen
de belastingverlaging verzetten?
Over het gelijkheidsbeginsel is overigens veel meer te
melden: er is door de Hoge
Raad een groot palet met
arresten gewezen waarbij
diverse groepen van gevallen
worden onderscheiden met
elk hun eigen regels. Een
volgende keer laat ik die de
revue passeren.
Peter Kavelaars is hoogleraar
aan de University of Curaçao en
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, alsmede partner bij
Deloitte.

de Nederlandse overheid via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RvO) zodat die ook lokaal kunnen
worden ingezet. Het ministerie heeft verschillende sprekers uitgenodigd om hun
expertise te delen. ,,Er zijn vertegenwoordigers van het International Trade Centre
(ITC) om het proces tot een nationale exportstrategie te delen. Tevens zijn er
masterclasssessies over logistiek, dienstenexport, innovatie en intellectueel eigendom.”
Wie mee wil doen kan zich registreren
via de link op de Facebookpagina van het
ministerie en deelname is gratis.

