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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Rege-
ringspartij PAIS her-
innert minister José
Jardim van Financiën
eraan dat volgens de
gemaakte afspraken
vanaf 2015 de be-
lastingen zodanig
worden aangepast dat
economische groei
kan worden gestimu-
leerd.

In een schrijven heeft
de partij van fractieleider
Alex Rosaria de bewinds-
man uitgenodigd voor een
vergadering met de vaste
commissie van Financiën
in het parlement. PAIS wil
‘van gedachten wisselen’
met Jardim over de veran-
deringen van het be-
lastingstelsel die in voor-
bereiding zijn om met in-
gang van het nieuwe jaar
te worden geïntroduceerd.

Deze fiscale wijzigin-
gen zijn naar het oordeel
van Rosaria van ‘buitenge-
woon groot belang’ voor
de plannen om economi-
sche groei voor Curaçao te
bevorderen. Eerder, bij
zijn aantreden eind 2012
als eerst nog interim-mi-
nister, had Jardim het be-
drijfsleven duidelijk ge-
maakt dat het eerst nodig
was om de belastingen en
sociale premies op te trek-
ken - om de overheidsfi-
nanciën op orde te krijgen
en onder de aanwijzing
van de Rijksministerraad
uit te komen - maar dat er
daarna lastenverlichting
zou komen. PAIS-voor-

man Rosaria hoopt spoe-
dig kennis te nemen van

de inhoud van het pakket
wetswijzigingen om het

belastingsysteem aan te
passen en hierover op ‘zo

kort mogelijke termijn’
met de minister in debat te

kunnen gaan. In het Re-
geerakkoord 2012-2016
staat onder andere dat er
‘fiscale incentives’ zullen
komen om de economie
een duwtje in de rug te ge-
ven; en dat indien nodig
de ‘tax holiday’-wetgeving
zal worden geactualiseerd.
Ook zal meer optimaal ge-
bruik worden gemaakt van
de Koninkrijksrelaties om
tot aantrekkelijke be-
lastingregelingen te ko-
men.

In het meer uitgewerkte
Regeerprogramma 2013-
2016 staat onder andere:
,,De overheid dient het pri-
vate initiatief steeds meer
te faciliteren. Ook wordt
aandacht besteed aan een
integrale hervorming van
het belastingstelsel.” Doel
is onder andere het ver-
eenvoudigen van het be-
lastingstelsel. Dat wil zeg-
gen ‘het reduceren van de
administratieve lasten’. De
bedoeling was/is het nieu-
we belastingstelsel per 1 ja-
nuari 2015 in te voeren.
Gedacht wordt aan het
terugdringen van een aan-
tal aftrekposten en ‘indien
mogelijk’ belastingsoorten
te verminderen. De nieu-
we belastingorganisatie
zou overigens in de eerste
helft van 2014 ‘operatio-
neel’ zijn.

Nu tijd voor verlichting 
‘Vanaf 2015 belastingstelsel dat groei economie bevordert’

Sportief weekeinde op zee

Messi 
matchwinner
zonder magie

Zaterdag 21 juni
Argentinië-Iran: 1-0
Duitsland-Ghana: 2-2
Nigeria-Bosnië-H.: 1-0

Portugal
leeft nog 
op WK

Zondag 22 juni
België - Rusland: 1-0
Zuid-Korea - Algerije: 2-4
VS - Portugal: 2-2

MEER OP 26 + 27

WK-NIEUWS

De harde wind zorgde tijdens de
Heineken Regatta Curaçao 2014 afge-
lopen weekeinde voor spannende tafere-
len in de Sint Annabaai, zoals op het
moment dat de Chamba II met Jan
Ackermans aan het roer Fort Amsterdam
in Punda kort voor de finish passeert.
Op Bonaire (foto onder) werd afgelopen
zaterdag voor het eerst in vier jaar de
Professional Windsurfers Association
World Tour (PWA) georganiseerd. De 21
knopen sterke wind zorgde op de wate-
ren rond Bonaire het hele weekend voor
perfecte windsurfomstandigheden.       
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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De PAR is
op informele wijze bena-
derd door een of meer le-
den van de coalitie. Dat be-
vestigt Statenlid voor de
PAR, Armin Konket,
tegenover deze krant. Na-
men wilde de parlementa-
riër gisteren nog niet noe-
men. 

,,Dat is prematuur. Het
betreft hier slechts een in-
formele benadering, een

aftasting. We zijn bereid te
praten, maar we hebben
wel een mening over hoe
er geregeerd moet wor-
den.”  Tijdens het gesprek,
dat volgens Konket bijna
een maand geleden heeft

plaatsgevonden, heeft de
PAR haar positie bekend-
gemaakt, zo geeft het Sta-
tenlid te kennen. Maar
dan: ,,Sinds het gesprek
bijna een maand geleden,
is er echter geen contact

meer geweest.” Alex Rosa-
ria, voorman van rege-
ringspartij PAIS, zegt niet
op de hoogte te zijn van
een toenadering vanuit de
coalitie. ,,Het is in ieder
geval geen benadering ge-

weest waar PAIS deel van
uitmaakte”, zo geeft Rosa-
ria te kennen. ,,Ik geloof in
het werken aan een ‘sterke
11’. Meerdere zetels bete-
kent  niet direct een ster-
kere coalitie. Als een partij
met meerdere zetels het
ergens niet mee eens en
ze zich terugtrekken, kan
de regering vallen net zo-
als dat nu al kan. We moe-
ten hard werken aan de
samenstelling zoals die nu
bestaat.”

‘PAR informeel door 
coalitie benaderd’


