
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Nadat gisteren de
begroting voor 2015 in de Staten
werd aangenomen, zijn nog tien
moties behandeld. Onder deze
moties bevond zich onder ande-
re ook een motie om het eerder
aangekondigde besluit van mi-
nister Ruthmilda Larmonie-Ce-
cilia van SOAW om het geld op-
genomen in de begroting van
haar ministerie voor het onder-

houd aan overheidswoningen
niet aan FKP te geven, terug te
draaien. 

De aankondiging van de mi-
nister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn (SOAW)
kwam maandagavond en schoot
bij verschillende Statenleden in
het verkeerde keelgat. Statenlid

Humphrey Davelaar (PNP) stak
fel van leer tegen de minister:
,,Uw houding ten aanzien van
FKP kan echt niet. FKP is inge-
steld om deze onderhoudswerk-
zaamheden te doen. Zo kan een
minister niet zomaar ingrijpen.
Dat is onacceptabel. En ik kan
nu al zeggen dat ik alleen om de-
ze reden al tegen de begroting
zal stemmen.” 

Ook fractievoorzitter voor
PAR, Zita Jesus-Leito liet weten:
,,Schoenmaker, blijf bij je leest.
De minister moet zich bezig-
houden met sociale zaken. Dit is
haar taak niet.”

Andere Statenleden wezen
gisteren tijdens de stemmotive-
ring van de motie op de onenig-
heid binnen de coalitie. ,,Kijk
dan. Ze vertrouwen elkaar niet”,
aldus Pik Pisas, Statenlid voor
MFK. Minister Larmonie van
SOAW liet maandagavond in de
Staten weten dat de vijf miljoen
gulden die in de begroting van
SOAW is opgenomen voor het
onderhoud en herstel van over-
heidswoningen niet per definitie
zomaar gaan naar Fundashon
Kas Popular (FKP), de instantie
die dit onderhoud al jaren ver-
richt. ,,Ik ben verantwoordelijk

voor elke cent van mijn begro-
ting die wordt uitgegeven. Op
die begroting staat vijf miljoen
gulden voor onderhoud aan
overheidswoningen. Nergens
staat daar FKP”, aldus de mi-
nister. 

De motie, die gisteren met 15
stemmen voor en 6 stemmen te-
gen werd aangenomen, geeft
aan dat de SOAW-minister het
onderhoudsgeld op de rekening
van FKP moet storten en moet
eisen dat de werkzaamheden
moeten geschieden zoals het
hoort. Verder staat er in de mo-
tie dat FKP op maandelijkse ba-
sis de minister moet laten weten
hoe de onderhoudswerkzaam-
heden verlopen. 
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Curaçao
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 PUBLIC AUCTION
Saturday, November 29, 2014

at the U.S. Consulate General Curaçao,  J.B. Gorsiraweg #1

Viewing begins at 9:00 AM, and the auc  on begins at 10:00 AM.

Sale items include household and o   ce furniture, o   ce equipment, 

household items and more.

Full payment is due immediately a  er winning the bid or 

the item will be re-bid.

Payment must be made in CASH (local currency only)

All items will be sold “as is” to the highest bidder 

Addi  onal informa  on will be available on the Consulate’s website: 

h  p://curacao.usconsulate.gov a  er November 24.

For more informa  on call 461-3066

PAIS steunt actie tegen geweld tegen vrouwen

Ook coalitiepartij PAIS stond gisteren stil bij de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. ,,Van
25 november tot 10 december is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen als periode om aandacht te
besteden aan geweld dat tegen vrouwen plaatsvindt. Gedurende deze 6 dagen wordt aandacht besteed
aan de desastreuze consequenties die dit heeft”, aldus de partij die zich in het oranje heeft gestoken
om steun te betuigen. De kleur is vastgesteld door de VN. De partij is ervan overtuigd dat educatie van
jongeren en volwassenen over de gelijkheid van seksen essentieel is. Het is de bedoeling dat de partij
zich de komende periode gaat bezighouden met educatieve activiteiten. FOTO PAIS

Bankwezen
moet heffen
Regering wil bankwezen verplichten belasting
op rente en dividend in te houden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat de regering aanwijzingen heeft dat
(lang) niet alle rente door belastingplichtigen aan de fis-
cus wordt opgegeven, wil zij banken verplichten de
inkomstenbelasting op rente te laten inhouden.

Een voorheffing op inkomsten uit spaargelden dus. Het rege-
ringsvoorstel geldt ook voor dividenden. De inhouding door banken
en andere financiële instellingen zal 17,5 procent bedragen van de
rente- en dividendbetaling. Aldus het ontwerpwetsvoorstel in han-
den van het Antilliaans Dagblad.

Eerst had de regering het plan
banken te verplichten de rente-
gegevens van inwoners van Cu-
raçao jaarlijks aan de Inspecteur
der Belastingen door te laten ge-
ven (‘renterenseignering’). Toch
wil het kabinet hier op dit mo-
ment nog niet toe overgaan. Het
gevaar van kapitaalvlucht is te
groot. De regering wil niet het ri-
sico lopen dat tegoeden naar het
buitenland overgebracht wor-
den. De Curaçao Banker’s Asso-
ciation (CBA) had ook aangege-
ven te vrezen dat Curaçaoënaars
hun - bij de belastinginspecteur
niet bekende - banktegoeden
naar een ander land zullen over-
brengen; en dat zij daardoor eco-
nomische schade zullen lijden.
De bankiersvereniging heeft
daarom besloten niet mee te
werken. Ook met de Curaçao
and Bonaire Insurance Associa-
tion (CBIA) is gesproken. Daar-
mee is het ‘overleg positief’. De
verzekeraars zullen verplicht
worden jaarlijks alle informatie

aan te leveren over verzekerin-
gen die een belastbare compo-
nent hebben, zoals kapitaalver-
zekeringen, maar ook lijfrenten,
verzekeringsuitkeringen bij
overlijden en bij schenking.

Bij de banken stelt de rege-
ring voor dat deze de inkomsten-
belasting op rentebetalingen in-
houden. Deze inhouding is dan
als de voorheffing van de loon-
belasting (inhouding door de
werkgever) en de spaarvermo-
gensheffing. Bij dit laatste wordt
35 procent ingehouden op rente
over lokale banktegoeden van in-
woners van de Europese Unie.
Omgekeerd stellen vrijwel alle
EU-landen de rentegegevens
van inwoners van Curaçao die
een bankrekening aanhouden in
dat land ter beschikking aan de
belastinginspecteur van Cura-
çao.

Tax compliance 
moet stuk beter

Motie voor FKP aangenomen
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