
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Milieuorganisatie
Green Force wil dat de regering
overgaat tot het verplaatsen van
de ferry die bij de Caracasbaai
ligt. De organisatie stelt voor om
de boot bijvoorbeeld in de Anna-
baai te leggen, ergens uit het
zicht. Green Force is van me-
ning dat er geen goed beeld
wordt gegeven door de ferry die
op een plek ligt waar veel toe-
risten komen om te snorkelen
en te duiken. De organisatie

heeft zich hierover uitgelaten
naar aanleiding van de Global
Week of Service, die afgelopen
week bij alle Hilton-hotels op de
wereld werd gevierd. Zo ook bij
Hilton Curaçao. Afgelopen
woensdag plantten medewer-

kers van Hilton, onder begelei-
ding van Green Force, bomen
op het strand bij de gezonken
Tugboat. Zij zijn van mening
dat veel toeristen op het heetst
van de dag vertrekken, omdat
hier geen schaduw is. Hilton en
Green Force hebben daarom zes
palmbomen en vijf zeedruifbo-
men geplant. De bedoeling is
dat deze bomen gaan groeien en
de toeristen voorzien van scha-
duw en dat er bovendien een
mooi plaatje ontstaat.
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E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

Op donderdag 27 november 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen 
kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 
3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 
verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning: 

a. het tot 23 oktober 2052 lopend recht van erfpacht op een 
perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te 
“SANTA CATHARINA”, te weten het perceel ter grootte van 
achthonderdtachtig vierkante meter (880m2) nader omschreven in 
meetbrief nummer 432 van 1990 bekend als kavel nummer 58; en 

b. het tot 23 oktober 2052 lopend recht van erfpacht op een perceel 
grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “SANTA 
CATHARINA”, ter grootte van vierhonderd veertig vierkante meter 
(440m2) nader omschreven in meetbrief nummer 126 van 6 mei 2011, 

met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Lycaste 58.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter 
inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer 
in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter 
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie 
of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de 
veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de 
reden(en) te noemen. 

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk 
bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de 
ondergetekende notaris uitbrengen. 

 NOTARISKANTOOR ESHUIS 
Rooi Catootjeweg 1 
Alhier. 
Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223 
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com

Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt 
Naf 260.000,00. 

Penshonado-
regeling op
de schop
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met de nieuwe Belastingregeling
Nederland en Curaçao (BRNC) gaat de penshonado-
regeling op de schop en zal er een afname zijn van per-
sonen die zich op Curaçao onder deze regeling vestigen. 

Dat blijkt uit een lijst van 30
op- en aanmerkingen van tech-
nische aard op het zogenoemde
‘voorstel van rijkswet-Regeling
voor Nederland en Curaçao tot
het vermijden van dubbele be-
lasting en het voorkomen van
het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar
het inkomen en een woonplaats-
fictie ter zake van erf- en schenk-
belasting’, dat onlangs in de Sta-
ten is behandeld. Deze lijst zal,
zo is overigens afgesproken, in-
tegraal meegestuurd worden
naar de Tweede Kamer. De
BRNC vervangt de Belastingre-
geling voor het Koninkrijk
(BRK). Rosaria merkt op: ,,Het
voorstel van rijkswet is nadeliger
dan de BRK voor dividenduitke-
ringen aan bestaande penshona-

do’s die minder dan 5 jaar gele-
den zijn geëmigreerd naar Cura-
çao. Zij gaan van een heffing van
10 procent (penshonado-rege-
ling) naar een heffing van 15 pro-
cent.” Hij vraagt zich dan ook af
of er een overgangsregeling
wordt getroffen voor deze pens-
honado’s? Verder valt het hem
op dat het voorstel van rijkswet
ook nadeliger is dan de BRK
voor dividenduitkeringen aan
nieuwe penshonado’s geduren-
de de eerste 10 jaar na emigratie.
,,Zij worden momenteel belast
tegen 10 procent (penshonado-
regeling) en worden straks be-
last tegen 25 procent. Is er een
specifieke reden voor een zoda-
nige verhoging van de belasting-
druk voor deze groep penshona-
do’s?” aldus Rosaria. 
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