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Advertentie

1½ jaar oude Birmaan, Gaga, 
is donderdag 20 september ontsnapt. 

Plaats: Woonpark Lagunisol. 
Gelieve te bellen naar:

Ontsnapt!

560-2930

Advertentie

Door Peter Kavelaars

A fgelopen dinsdag was
het in Nederland weer
Prinsjesdag, hoewel er

weinig prinsjes te bekennen
zijn, maar dat terzijde. Prins-
jesdag staat uiteraard niet
alleen in het teken van de
Miljoenennota maar ook in
het teken van het Belasting-
plan. Het eerste dat opvalt is
het astronomische bedrag aan
belasting dat in 2019 wordt
binnengehaald. Het gaat goed
met de economie en dat ver-
taalt zich onmiddellijk in de
hoogte en ook de toename
van de belasting- en premie-
opbrengsten: totale opbrengst
circa 303 mld euro.
Teneinde het vestigingskli-
maat te bevorderen, wordt het
tarief van de vennootschaps-
belasting verlaagd. Het tarief
voor winsten tot 200 000
euro gaat geleidelijk aan van
20% naar 16%. Het tarief
daarboven wordt verlaagd van
25% naar 22,25%. De finan-
ciering daarvan vindt echter
wel plaats binnen de vennoot-
schapsbelasting zelf. In de
eerste plaats wordt de winst-
grondslag verbreed doordat
op gebouwen in eigen ge-
bruik minder kan worden
afgeschreven. In de tweede
plaats wordt de termijn van de
verliescompensatie verkort
van 9 tot 6 jaar. Al met al
daalt weliswaar het tarief
maar de belastingdruk blijft
min of meer hetzelfde. 
Een flankerend maatregel is
dat het tarief van box 2 - in-
komsten uit aandelen die een
aanmerkelijkbelang vormen -
wordt verhoogd tot 26,9%. De
reden is dat de wetgever de
totale belastingdruk op aande-
len van de directeurgrootaan-
deelhouder niet kan verlagen
want dan moet ook de be-
lastingdruk op winst van
ondernemers in de inkom-
stenbelasting worden ver-
laagd. Dat levert echter een
probleem op, omdat de belast-
ingruk van ondernemers en
werknemers, die nu al sterk
verschilt, dan nog verder uit

elkaar gaat lopen. Dat moet
worden voorkomen.
Wat betreft de belastingdruk
op arbeid e.d. in de loon- en
inkomstenbelasting, stapt
Nederland over op een sociale
vlaktaks: een tweeschijventa-
rief vergelijkbaar met dat op
de BES. Het tarief bestaat uit
twee schijven en de knip ligt
bij een inkomen van 68. 500
euro. Daarbij is het tarief
inclusief premiesvolksverze-
keringen 37,05% en daarbo-
ven 49,5%. Dat is nagenoeg
identiek aan hetgeen de Com-
missie-Van Dijkhuizen in
2013 heeft voorgesteld. Dit
tarief treedt in 2021 in wer-
king. Tegelijkertijd wordt het
lage btw-tarief verhoogd van
6% naar 9%. Deze wijziging
treedt op 1 januari 2019 in
werking. Het gevolg is een
verschuiving van directe naar
indirecte belastingen. Vanuit
economisch perspectief is dat
in principe een goede zaak,
omdat belastingen op arbeid
veel verstorender zijn dan
belastingen op consumptie.
Een nadeel dat aan deze ope-
ratie is verbonden, is dat voor-
taan de meeste aftrekposten
eveneens in aanmerking
worden genomen tegen het
laagste van de beide vlaktak-
starieven ofwel tegen 37,05%.
Voor de hypotheekrente op
een eigen woning was dit
eerder al geregeld, maar nu
komt er een groot aantal af-
trekposten bij. Te denken is
aan ondernemersfaciliteiten,
studiekosten en ziektekosten.
In 2023 moet dit geheel zijn
afgerond. 
Gelet op de ruimte voor deze
column moet ik me sterk
beperken maar het is nog wel
zinvol te wijzen op een kleine
aanpassingen in de zoge-
noemde 30%-regeling die
voorziet in een onbelaste
vergoeding ter grootte van
30% van het salaris. Deze
regeling kan maximaal acht
jaar worden toegepast. Voor-
gesteld wordt nu om die ter-
mijn te maximeren op vijf
jaar. Dat levert veel weerstand

op, althans het feit dat geen
overgangsregeling is voor-
zien. Een aantal werknemers
zal dus in 2019 ineens de
faciliteit zien vervallen. Of dat
effect nu echt heel groot is,
valt te bezien, omdat uit diver-
se onderzoeken blijkt dat veel
werknemers uiterlijk na vijf
jaar weer terugkeren naar
hun thuisland.
Tot slot is er dan zeker ook
een belangrijke maatregel
voor de BES: de afgelopen
jaren zijn de tarieven voor de
Algemene Bestedingsbelas-
ting steeds tijdelijk verlaagd
ten opzichte van de oorspron-
kelijke in 2011 gehanteerde
tarieven. Omdat het prijsni-
veau van allerlei producten
toen fors is gestegen, is beslo-
ten deze tarieven tijdelijk te
verlagen. 
De regering heeft nu besloten
deze lagere tarieven structu-
reel te maken. Een verstandi-
ge maatregel. 
Voor Saba en St. Eustatius
blijven de tarieven dus 6%
voor goederenleveranties,
voor dienstverrichtingen is
het tarief 4% en voor verzeke-
ringsdiensten 5%. Voor Bo-
naire liggen de tarieven steeds
2%-punt hoger.
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Belastingplan ziet het licht

Peter Kavelaars

‘Goede voorbereiding
bij werken in buitenland’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - PAR-Statenlid
Ana-Maria Pauletta maakt zich
zorgen over lokale arbeidskrach-
ten in de zorg, het onderwijs en
de bouw die ingaan op aanbie-
dingen van bedrijven in het bui-
tenland, waaronder Nederland,
om daar te gaan werken. 

,,Een groep professionals in
de zorg zit nu in de proble-
men in Nederland en dit ge-
beurt blijkbaar voortdurend.
Daar mag geen politiek mee be-
dreven worden”, vindt het Sta-
tenlid. 

Volgens Pauletta geven de cij-
fers van de Gevolmachtigde mi-
nister van Curaçao Anthony Be-
gina aan dat er dagelijks min-
stens 5 personen op de stoep 
van het Curaçaohuis staan die
onder valse voorwendselen naar
Nederland zijn gehaald of zich
niet goed hebben voorbereid op

de overstap. ,,Er zijn bedrijven
die misbruik maken van de be-
hoeften van deze mensen, ze be-
talen te weinig, zorgen niet 
voor goede accommodatie en
voldoen niet aan de arbeidswet-
ten. Iedereen die elders wil gaan
wonen, werken en studeren
moet zich goed voorbereiden.
Onderzoek of het bedrijf wel be-
staat en wat voor werk ze uitvoe-
ren.”

,,Daar kan het Curaçaohuis
bij helpen, stel je op de hoogte
van de geldende arbeidswetten
en zorg voor een goede verblijf-
plaats.”

Het Statenlid ziet graag dat
het ministerie van Sociale Ont-
wikkeling, Arbeid en Welzijn in-
formatiesessies houdt voor pro-
fessionals die naar het buiten-
land willen gaan. 

www.kgmc.nl 

Status nationaal plan tegen geweld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - PAR-Statenlid Ana
Maria Pauletta heeft schriftelijke
vragen gesteld aan de minister
van Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn (SOAW) Hen-
sley Koeiman over de status van
de implementatie van het Natio-
naal Plan tegen relationeel 
geweld en kindermishande-
ling. Dit naar aanleiding van de
fatale schietpartij waarbij een
man voor de kindercrèche eerst

zijn ex-partner neerschoot en
daarna zichzelf van het leven be-
roofde. 

,,Er komen dagelijks zaken
voor in de rechtszaal over relatio-
neel geweld en kindermishande-
ling, zonder te praten over de za-
ken waartegen nooit aangifte
wordt gedaan. 

Op 13 april 2018 tekende u
een decreet voor de installatie
van een Nationaal Plan tegen re-
lationeel geweld en kindermis-

handeling. Het is zeer belangrijk
dat dit plan uitgevoerd wordt te-
zamen met de interventies die al
plaatsvinden”, aldus Pauletta. 

Ze wil van Koeiman weten of
hij een tijdslijn kan aangeven
voor de implementatie van het
genoemde plan en de structuur
van de interventies, of hij het
parlement kan informeren wel-
ke afdeling bij SOAW belast is
met het plan en wat de contacten
zijn met ngo’s.
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