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1.EDITORIAL
Op het gebied van fiscaliteit is de Regering actief bezig. Na invoering van het fiscaal plan
2015/2016 per 1 januari 2015 heeft de Regering thans nieuwe initiatieven ontplooid. Op
25 maart 2015 is per landsbesluit de Task Force Belastingplan Curaçao ingesteld. Het
doel van deze Task Force is om de Minister van Financiën te adviseren over het
vernieuwen van het belastingstelsel voor Curaçao.
Praktisch tegelijkertijd zijn de volgende voorstellen gelanceerd:
- Aanpassen van de belastingfaciliteitenwetgeving voor bedrijven de zgn. TaxHoliday wetgeving. Het betreft versoberen en zelf elimineren van bepaalde
onderdelen van deze wet.
- Wijzigen van de landsverordening omzetbelasting waarbij vrijstelling van OB
wordt verstrekt aan gekwalificeerde (muziek)evenementen.
- Aanpassen van de landsverordening tarief invoerrechten waarbij vrijstelling van
invoerrechten wordt verleend aan voorwerpen ten behoeve van onderwijs, sport,
armoedebestrijding en zorg.
De motivering om al deze aanpassingen door te voeren vloeit voort uit het beleid welke
de Regering nastreeft. Stimuleren van de economie, werkgelegenheid, verbeteren van het
investerings- en vestigingsklimaat almede versimpeling van het belastingstelsel.
Allemaal valide en steekhoudende argumenten echter het geheel in ogenschouw nemende
roept het de vraag op of deze aanpak en voorstellen ertoe zullen leiden dat de beoogde
doeleinden ook gerealiseerd gaan worden.
In de Newsletter editie maart 2015 is deze kwestie al aan de orde gesteld waarbij de VBC
haar twijfels uit of het versoberen en elimineren van investering bevorderende incentives
gekoppeld aan introductie van tal van fiscaal onvriendelijke maatregelen de economische
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groei, het investeringsklimaat en werkgelegenheid ten goede zullen komen. De meest
recente voorstellen behelzen enerzijds elimineren van belastingfaciliteiten en anderzijds
uitbreiden van incentives. Dit onder het mom van “give and take”. In de optiek van de
VBC kan echter niet gesproken worden van een evenwichtige afweging. Zowel de lokale
als de internationale praktijk wijst uit dat voor het aantrekken van investeerders en
stimuleren van investeringen een adequaat en duurzaam belasting-faciliteitenbeleid
onontbeerlijk is. De jongste aanpak van de Regering heeft echter alle kenmerken van een
inconsistent en verwarrend fiscaal beleid.
Tegen deze achtergrond is het wellicht aan te bevelen dat de Regering haar voorstellen
even aanhoudt en de Task Force Belastingplan Curaçao de ruimte geeft om zo snel
mogelijk haar opdracht te doen uitvoeren ( helaas is de Task Force nog niet geraadpleegd
hoewel per 15 april 2015 aan de Minister gerapporteerd zou moeten worden). Hopelijk
krijgt Curaçao een belastingstelsel dat simpel, consistent, rechtvaardig en internationaal
concurrerend is waar een ieder zijn/haar steentje aan bijdraagt. In het bijzonder zal het
huidige OB stelsel tegen het licht gehouden moeten worden. Niet alleen is het stelsel
vanwege cumulatie allesbehalve economisch neutraal, doch de vele vrijstellingen en
tarieven maken het systeem onnodig ingewikkeld en complex waardoor effectieve
controle ten zeerste wordt bemoeilijkt. Het huidige OB stelsel nodigt uit tot ontwijking.
Voorts is het om redenen van helderheid en efficiency aan te bevelen om in de
belastingwetgeving één sectie te creëren waar alle faciliteiten in worden ondergebracht.
Een ieder kan dan in een oogopslag kennisnemen welke belasting incentives geboden
worden. Het stelsel om faciliteiten in de afzonderlijke wetten op te nemen is niet
bevorderlijk voor de overzichtelijkheid maar vergroot eerder de gecompliceerdheid.
2.ECONOMIE


Voorstellen invoering nieuwe belasting incentives

De Regering heeft recent een tweetal voorstellen ter uitbreiding van het fiscale faciliteiten
gebeuren bij haar adviesorganen ingediend ter behandeling en advisering.
Het betreft de volgende belasting incentives:
 Ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening
omzetbelasting (PB 1999 no 43)
In dit voorstel wordt de bestaande vrijstelling in de omzetbelasting voor goede
doelen uitgebreid tot prestaties van en aan aangewezen charitatieve instellingen
die kwalificerende grote evenementen organiseren.
Wat onder een “groot evenement” en “charitatief” wordt verstaan wordt verwezen
naar de bestaande beschikking grote evenementen 2010 ( P.B. 2010 no 43).
Samengevat komt dit neer op:
Groot evenement :
Een evenement op Curaçao waarvan de exploitatiebegroting ten minste ANG 1,5
miljoen bedraagt, waar ten minste 4 internationaal toonaangevende artiesten
optreden en waarvoor door de organisatie intensief internationaal wordt
geadverteerd om buitenlandse bezoekers aan te trekken.
Charitatief:
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Een organisatie die geen winstoogmerk voor ogen heeft en die cumulatief voldoet
aan de volgende vereisten:
a. De rechtsvorm dient een stichting te zijn met ten minste drie bestuursleden die
allen woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen.
b. De bestuursleden dienen jaarlijks een bewijs van “volledige compliance” van
de stichting aan de fiscale regels van de Nederlandse Antillen te overleggen.
c. De stichting heeft als enig doel het organiseren van grote evenementen.
d. De statuten dienen elke vorm van winstoogmerk en uitkeringen aan de
bestuursleden expliciet te verbieden.
e. Mogelijke overschotten dienen aan, in de statuten bepaalde, charitatieve
instellingen te worden uitgekeerd.
f. Wijziging van de statuten dienen door de inspecteur te worden geaccordeerd.
g. De stichting presenteert jaarlijks binnen 9 maanden na aanvang van het
boekjaar een jaarrekening voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
h. De bestuursleden stellen een exploitatiebegroting op van het grote evenement
en dienen deze in bij de Inspecteur.
De motivering om deze nieuwe belastingfaciliteit in te voeren heeft te maken met
het beleid dat de Regering voert. Dit is gericht op het stimuleren van de
economie, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat door grote evenementen
te faciliteren.

 Ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening tarief van
invoerrechten (P.B. 2007 no 11)
Deze wijziging en incentive betreft de invoering van vrijstellingen van
invoerrechten en omzetbelasting voor het onderwijs, de sportbeoefening, de
armoede bestrijding en zorg.
De inhoud van de vrijstelling en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te
komen zijn samengevat als volgt:
- Onderwijs: het betreft gebruikte goederen die in goede staat verkeren (
duurzaam van aard zijn) die bestemd zijn voor niet winst beogende
onderwijsinstellingen. Onder deze goederen vallen ook sport materialen,
toestellen voor het uitoefenen van het schoolval lichamelijke opvoeding en
muziekinstrumenten voor muziekles.
Bij ministeriële beschikking met algemene werking kunnen nadere regels met
betrekking tot de voorwaarden en controle worden gesteld.
- Sportbeoefening: De vrijstelling wordt alleen verleend aan sportverenigingen
en sportfederaties ten behoeve van minderjarige sportbeoefenaars. Individuele
sportbeoefenaren komen hiervoor niet in aanmerking.
Voor nieuwe sportgoederen geldt de vrijstelling alleen voor essentiële
artikelen die zijn aangewezen. Bij donatie wordt van deze eis afgeweken.
De vrijstelling wordt alleen verleend voor sporten die in groepsverband
worden beoefend ( b.v. honkbal, voetbal en volleybal) Bij beoordeling of
sprake is van groepssport zal de functieverdeling van de spelers bij het spel en
de inschrijving voor deelname aan competities in ogenschouw worden
genomen.
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Armoedebestrijding: vrijstelling wordt verleend aan bij ministeriële regeling
aan te wijzen goederen die veelal in het buitenland worden ingezameld en
vitaal zijn voor het levensonderhoud. De vrijstelling is uitsluitend bedoeld
voor eerste levensbehoeften voor behoeftigen en niet bedoeld voor goederen
voor eigen gebruik van de aangewezen instanties.
Zorg: Bejaardentehuizen, kindertehuizen, verpleeghuizen, sterftehuizen en
revalidatiecentra die geen winst beogen kunnen in aanmerking komen voor
vrijstelling van goederen. Alleen goederen die door de verzorgden zullen
worden gebruikt en die bij hun verzorging worden aangewend komen in
aanmerking voor de vrijstelling. Meubilair en dergelijke bestemd voor
inrichting van kantoren zijn uitgesloten van vrijstelling. Daarentegen kunnen
gedoneerde bussen uitsluitend bestemd voor vervoer van personen opgenomen
in de zorginstellingen wel met vrijstelling worden ingevoerd.
De motivering om deze vrijstelling te verlenen vloeit voort uit het streven van
de Regering om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de
sportbeoefening- mede als opvoedingsmiddel- te bevorderen, armoede te
bestrijden en bepaalde belangrijke zorginstellingen te steunen. In het kader
hiervan acht de Regering invoering van deze vrijstellingen als zeer wenselijk.

Redactioneel commentaar:
Het is een goede zaak dat fiscale instrumenten worden aangewend om economische groei
en werkgelegenheid te stimuleren en het vestigingsklimaat voor investeerders te
faciliteren.
De VBC juicht deze ontwikkeling dan ook toe .
Met betrekking tot het voorstel om grote evenementen te stimuleren rijst evenwel de
vraag of aansluiting van dit voorstel bij de Beschikking grote evenementen 2010 de
reikwijdte van dit ontwerp niet beperkt wordt tot alleen grote muziekfestivals.
Er zijn echter ook grote (internationale) evenementen denkbaar die hier te lande
georganiseerd zouden kunnen worden die de economie en werkgelegenheid ten goede
zullen komen. Onder meer kan hierbij gedacht worden aan aansprekende events zoals
sportactiviteiten, wetenschappelijke en culturele activiteiten. Het zou een goede zaak zijn
om dergelijke evenementen ook te fiscaal te faciliteren.
Ten aanzien van het voorstel vrijstelling van invoerrechten rijst de vraag waarom alleen
gebruikte goederen worden gefaciliteerd. Waarom komen nieuwe goederen hiervoor niet
in aanmerking? Onduidelijk is of computers en andere digitale lesmateriaal ook
kwalificeren voor vrijstelling.
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Bevindingen SEO rapport inzake handel met Latijns-Amerika

SEO Economisch Onderzoek (SEO) heeft in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar ervaringen en
behoeften van het bedrijfsleven bij hun handel met Latijns-Amerika. Daartoe zijn web
enquêtes uitgevoerd onder Nederlandse en lokaal gevestigde bedrijven in de periode
november 2014 tot februari 2015. Tevens is een overzicht opgesteld van de bestaande
faciliteiten gericht op handelsbevordering, op basis van een informatie-uitvraag bij de
betreffende ministeries binnen het Koninkrijk.
Dit onderzoek beoogt vanuit het perspectief van ervaringen en behoeften van bedrijven in
Nederland en op de eilanden, een bijdrage te leveren aan de discussie over
vervolgstappen en te nemen beleidsmaatregelen die zijn gericht op de verdere
ontwikkeling van de handel van het (Caribische deel van het) Koninkrijk met LatijnsAmerika.
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek:
Ervaringen Nederlandse bedrijven
Vanwege beperkingen in het gebruik van e-mailadresbestanden van bedrijven in
Nederland, is de web enquête onder een beperkte groep van Nederlandse bedrijven
uitgevoerd. Niettemin, heeft dit geresulteerd in een weliswaar beperkte, maar in deze
context interessante groep van 43 bedrijven die willen handelen of hun handel willen
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uitbreiden met Latijns-Amerika. Het merendeel van deze respondenten geeft aan
handelsbarrières te ervaren in Latijns-Amerika, die gelegen zijn in hoge
invoerrechten, local content-vereisten en lange en ingewikkelde importprocedures. Deze
Nederlandse bedrijven ervaren meer handelsbarrières in Latijns Amerika dan bedrijven in
Aruba, Curacao en Bonaire.
Van de 35 bedrijven die handelen met Latijns-Amerika, maken 4 gebruik van faciliteiten
en dienstverlening in de Caribische delen van het Koninkrijk en overwegen 11 dat te
doen. De belangrijkste redenen om via de eilanden zaken te doen zijn: kennis van de
Latijns Amerikaanse cultuur (van zakendoen), de aanwezigheid van een netwerk van
bedrijven in Latijns Amerika waarmee zaken kan worden gedaan, en de aanwezige
financiële infrastructuur op de eilanden. Voor deze Nederlandse ondernemingen is handel
met Latijns Amerika via het Caribische deel van het Koninkrijk interessant vanwege de
bestaande vrijhandelszones, de havenfaciliteiten en de aanwezige verkoop en
matchmakingactiviteiten op de eilanden.
De Nederlandse bedrijven zijn positief tot neutraal over de aanwezige faciliteiten en
dienstverlening op de eilanden. De fiscale en juridische dienstverlening wordt positief
gewaardeerd; de luchthavens, havens en de fiscale wetgeving worden positief tot neutraal
gewaardeerd. De veelheid aan vereiste vergunningen die nodig zijn om zaken te doen
wordt negatief gewaardeerd. Ook zijn de Nederlandse bedrijven minder te spreken over
de kwaliteit van de dienstverlening van de banken.
De Nederlandse bedrijven geven aan behoefte te hebben aan een centrale organisatie die
informatie verschaft over zaken doen op de eilanden.
Een aantal bedrijven dat overweegt van de Caribische delen van Koninkrijk gebruik te
maken, overweegt tevens van Panama gebruik te maken. Het voordeel van Panama ten
opzichte van de Caribische delen van het Koninkrijk is dat het een snellere aansluiting op
de Grote en Atlantische Oceaan biedt, en dat er tevens sprake is van regelmatige
transportverbindingen.
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Ervaringen bedrijven Aruba, Curaçao en Bonaire
De web enquête onder bedrijven in het Caribische deel van het Koninkrijk, leverde een
respons op van 280 bedrijven. De bedrijven op Aruba, Bonaire en Curaçao ervaren
minder handelsbarrières in Latijns-Amerika dan de Nederlandse bedrijven. Opvallend is
dat bedrijven op Bonaire ook handelsbarrières in Nederland ervaren. Deze liggen op het
vlak de fiscale behandeling van Bonaire en de hoge transportkosten.
Over het algemeen staan bedrijven neutraal tot tevreden tegenover de beschikbare
faciliteiten op de eilanden. De luchthaven en de haven worden hoog gewaardeerd op
Aruba; op Bonaire is men ontevreden over de haven. De douane wordt daarentegen op
Bonaire het hoog gewaardeerd; op Aruba en Curaçao is men hier ontevreden over. De Ezone wordt op Curaçao en op Aruba hoog gewaardeerd. Onvoldoende
transportmogelijkheden (zowel per zee als per lucht), het gebrek aan één
overheidsorganisatie waar men terecht kan voor alle vergunningen en het gebrek aan
concurrentie tussen banken, worden als beperkend ervaren voor de handel met LatijnsAmerika.
Op alle drie de eilanden pleiten bedrijven voor meer economische samenwerking tussen
de eilanden voor meer betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het handelsbeleid. De
bedrijven vinden het voor hun handel met name belangrijk dat de overheid het onderwijsen arbeidsmarktbeleid verbetert.
De bedrijven geven aan dat de arbeidsmarkt inflexibel is. Er wordt gevraagd om meer
mogelijkheden om personeel van buiten de eilanden aan te trekken en om investeringen
in het onderwijs.
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Bestaande faciliteiten gericht op handelsbevordering
De Nederlandse overheid richt zich bij de ondersteuning van bedrijven op de
buitenlandse markten primair op (i) het afdekken van risico’s voor exporteurs en banken
door het verzekeren van kapitaalgoederenexport en werken (via de
exportkredietverzekering), en (ii) het garanderen van de beschikbaarheid van bancair
exportkrediet (via de exportkredietgarantie). Daarnaast bestaan er verschillende
instrumenten om de toegang tot financiering van internationale activiteiten van bedrijven
in opkomende markten te vergroten. Hiervan wordt alleen van de Faciliteit Opkomende
Markten gebruikgemaakt bij de handel met Latijns-Amerika. Alleen voor specifieke
sectoren of activiteiten bestaan subsidieregelingen, waaronder een subsidie voor
demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK). Naast de
beschreven financiële regelingen die specifiek gericht zijn op internationaal ondernemen,
kunnen verschillende (algemene) garantieregelingen van de overheid aan bedrijven
worden ingezet bij het internationaal ondernemen.
Naast de beschreven financiële regelingen, kunnen bedrijven gebruikmaken van
economische diplomatie.
Er bestaat een uitgebreid netwerk aan ambassades, consulaire posten en Netherlands
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Business Support Offices. Daarnaast worden regelmatig economische missies
georganiseerd. Naast de overheid en verschillende (semi-) publieke organisaties, zijn er
particuliere organisaties actief in Nederland die zich richten op internationaal
ondernemen.
De ministeries van Economische Zaken van Aruba en Curaçao hebben aangegeven geen
subsidies en garanties te verstrekken aan lokale ondernemers ten behoeve van hun handel
met Latijns-Amerika. Wel bestaan er belastingfaciliteiten, zoals E-zones en tax-holiday
faciliteiten waarbij bedrijven onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunnen komen
voor een verlaagd winsttarief. Er wordt deelgenomen aan handelsmissies en gebruik
gemaakt van economische diplomatie door de landen.
Ook promoten de eilanden zichzelf als mogelijke hub in de handel tussen Europa en
Latijns-Amerika, onder meer via de organisaties Arina, Cinex en SPOC.
3.RAPPORTEN


Freedom (of press) in the World 2015: Freedom declines for ninth year

More aggressive tactics by authoritarian regimes and an upsurge in terrorist attacks contributed to a
disturbing decline in global freedom in 2014, according to Freedom in the World 2015, Freedom House’s
annual report on the condition of political rights and civil liberties.
The report finds an overall decline in freedom for the ninth consecutive year.








Key Global Findings:
Of the 195 countries assessed, 89 (46 percent) were rated Free, 55 (28 percent) Partly Free, and 51
(26 percent) Not Free.
All but one region had more countries with declines than with gains. Asia-Pacific had an even
split.
A troubling number of large, economically powerful, or regionally influential countries moved
backward: Azerbaijan, Egypt, Kenya, Nigeria, Russia, Thailand, Turkey, and Venezuela.
Continuing a recent trend, the worst reversals affected freedom of expression, civil society, and
the rule of law.
In a new and disquieting development, a number of countries lost ground due to state surveillance,
restrictions on internet communications, and curbs on personal autonomy.
Ratings for the Middle East and North Africa region were the worst in the world, followed by
Eurasia. Syria, a dictatorship mired in civil war and ethnic division and facing uncontrolled terrorism,
received the lowest Freedom in the World score of any country in over a decade.
A notable exception to the negative trend was Tunisia, which became the first Arab country to
hold the status of Free since Lebanon was gripped by civil war 40 years ago.

12

Key Regional Findings:
Americas

The announcement that the United States and Cuba agreed to the normalization of relations after a
rupture of more than 50 years marked a major development in the Americas region. Although it ranks as
the worst-rated country in the Americas, Cuba registered a slight improvement in 2014 for growth in
independent media.

In Mexico, public outrage at the authorities’ failure to stem criminal violence and corruption grew
into mass demonstrations that challenged the administration of President Enrique Peña Nieto.

The United States experienced a wave of protests over police killings of unarmed African
Americans in Missouri, New York, and elsewhere, and the repeated failure of prosecutors to secure
indictments of the officers responsible. Separately, in December the U.S. Senate released a lengthy report
on the Central Intelligence Agency’s torture and mistreatment of terrorism suspects in the years
immediately after the 2001 terrorist attacks on the country.
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Top ten countries ( out of 180) with highest freedom of press (2015):

Jamaica with it 9th position on the list is doing very well, while Venezuela with its 137th position is
disappointed.

Top ten countries (out of 180) with the least freedom of press (2015):

4.(Nieuwe)Wetgeving
Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch
gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de
wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit
te brengen (periode april t/m mei 2015).
In de betreffende verslag periode is de ontwerp landsverordening tot wijziging van de
landsverordening tarief van invoerrechten aan de SER ter advisering aangeboden. Dit
ontwerp behelst verstrekken van vrijstelling van voorwerpen ten behoeve van onderwijs,
sport , armoedebestrijding en zorg. Voor verdere details wordt verwezen naar een
uitgebreide samenvatting van dit ontwerp welke als separaat artikel opgenomen in deze
editie van de Newsletter.
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5.ECONOMIC INDICATORS
Foreign Exchange Position (x mln) : April 2015 : NAƒ 2,732
definition IMF
April 2015 : NAƒ 2,155
Import coverage (months)
April 2015 : 4.4

Consumer Price Index (Oct 2006 = 100)

March 2015
March 2014
Change

Average inflation past 12 months

Population and Employment
Curaçao
Total population
Employed population
Unemployed population
Labor Force
Unemployment rate

:

2013
150,782
63,493
9,512
73,005
13.0%

:122.4
:122.5
: - 0,1%
: 1.3 %

2011
147,858
62,042
6,721
68,763
9.8%

Stay over tourism no of visitors

: April 2015 year to date : 160.298
April 2014 year to date : 144.489
Change : 11%

Cruise tourism no. of passengers

: April 2015 year to date: 264.521
April 2014 year to date : 295.373
Change: -6 %

Stay over nights

Shipping
Freight
Tanker
Cruise
Others

April 2015 year to date:1.400.386
April 2014 year to date: 1.319.747
Change: 6%

: Jan - April 2015
297
370
123
136
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Jan - April 2014
304
392
135
121

Jan- Febr 2015
Cargo movements, metric tons
Unloaded
Loaded

Total companies Commercial Register
Local
International
Total

77,276
33,244

Jan-Febr 2014
82,375
28,471

March 2015

March 2014

24,776
13,815
38,591

24,081
14,407
38,488

Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics,
Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO,
CHATA, Chamber of Commerce Curaçao
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