
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voorstel
van Rijkswet Belasting-
regeling Nederland en
Curaçao is gisteren door de
regering Rutte aan de
Tweede Kamer aangebo-
den. 

Het voorstel van wet wordt
vergezeld van een uitgebreide
Memorie van Toelichting (MvT).
Voor Curaçao is deze bilaterale
belastingregeling, die de multi-
laterale Belastingregeling voor
het Koninkrijk (BRK) vervangt,
belangrijk in verband met de
internationale financiële dienst-
verlening - ondanks jaren van

terugval nog altijd een belangrij-
ke economische sector.

De volledige naam luidt: ‘Re-
geling voor Nederland en Cura-
çao tot het vermijden van dubbe-
le belasting en het voorkomen
van het ontgaan van belasting
met betrekking tot belastingen
naar het inkomen en een woon-
plaatsfictie ter zake van erf- en
schenkbelasting’ ofwel dus kort-
weg ‘Belastingregeling Neder-
land Curaçao’.

Vanwege de staatkundige ver-
houding tussen Nederland en
Curaçao heeft deze regeling de
vorm van een rijkswet. Echter de
structuur, inhoud en bewoor-

dingen van de regeling stem-
men in grote mate overeen met
hetgeen bij belastingverdragen
gebruikelijk is, aldus de MvT. 

Er zijn langdurige onderhan-
delingen aan voorafgegaan. In
december 2013 bereikten de Cu-
raçaose minister José Jardim
van Financiën en de toenmalige
Nederlandse staatssecretaris
Frans Weekers (sinds februari
2014 opgevolgd door Eric Wie-
bes) een akkoord over de nieuwe
belastingregeling die op dat mo-
ment naar verwachting per 1 ja-
nuari 2015 in werking zou tre-
den. De belangrijkste onderwer-
pen waar beide landen vooraf

verschillende standpunten over
innamen en die tijdens de be-
sprekingen uitgebreid aan de or-
de zijn gekomen, hadden vol-
gens de toelichting op het voor-
stel van rijkswet betrekking op:
de behandeling van deelne-
mingsdividenden; de artikelen
die zien op het voorkomen van
oneigenlijk gebruik van de in de
regeling opgenomen bepalin-
gen; de verdeling van heffings-
rechten over pensioenen en hoe
om te gaan met de waarborging
van nationale successie- en
schenkingsheffingen; en hef-
fingsrechten over voordelen uit
aanmerkelijk belang na emigra-
tie van een natuurlijk persoon.

Tussen de landen van het Ko-
ninkrijk is sinds 1965 de BRK
van toepassing om dubbele be-
lasting te vermijden en het ont-
gaan van belasting te voorko-
men. Deze nieuwe regeling
geldt dus in de onderlinge ver-
houding tussen Nederland en
Curaçao, maar geldt - als de MvT
- evenzeer voor de andere rela-
ties tussen de landen van het Ko-
ninkrijk.

,,In de jaren na inwerkingtre-
ding is de BRK verschillende ke-
ren aangepast, maar dat kan niet
verhullen dat deze multilaterale
regeling steeds verder is af
komen te liggen van de huidige
internationale fiscale stan-
daarden zoals met name neerge-
legd in het OESO-modelverdrag,
en ook minder goed aansluit bij
de omstandigheid dat er sinds
de staatkundige hervorming 
van 10 oktober 2010 vijf ver-

schillende fiscale stelsels be-
staan binnen het Koninkrijk.” 

Onder het OESO-modelver-
drag wordt verstaan het perio-
diek geactualiseerde modelbe-
lastingverdrag zoals dat wordt
gepubliceerd door de Organisa-
tie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling.

In 2009 is op ambtelijk ni-
veau tussen vertegenwoordigers
van Nederland, Aruba, Curaçao
en Sint Maarten voor het eerst
gesproken over vervanging van
de BRK. Tijdens die gesprekken
is gebleken dat alle landen
binnen het Koninkrijk de voor-
keur geven aan bilaterale rege-
lingen ter vermijding van dub-
bele belasting in plaats van één
multilaterale regeling, zoals de
BRK. Vanuit Nederlands per-
spectief zal de BRK worden op-
gevolgd door drie bilaterale rege-
lingen (tussen twee landen
binnen het Koninkrijk).

Daarnaast kunnen de andere
landen van het Koninkrijk
onderling bilaterale regelingen
overeenkomen. De inhoud van
deze rijkswetten zal door middel
van besprekingen tussen de ver-
schillende landsoverheden tot
stand moeten worden gebracht.
Waar géén bilaterale regeling tot
stand is gebracht, blijft de multi-
laterale BRK gelden. Als tussen
alle landen binnen het Konink-
rijk nieuwe bilaterale regelingen
of eenzijdige regelingen ter ver-
mijding van dubbele belasting
gelden, kan de BRK uiteindelijk
vervallen.

‘Resultaat is evenwichtig’
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Opvolger BRK naar Tweede Kamer
Voorstel van Rijkswet ‘Belastingregeling Nederland en Curaçao’

Muzikaal theater ‘Ken ta mi tata’
Bij Luna Blou is onlangs het
muzikaal theaterstuk ‘Ken ta
mi tata’ (Wie is mijn vader) in
première gegaan. Het stuk laat
zien wat vaders richting hun
kroost verkeerd doen. Ook
geeft het een beeld van hoe
vaders in de opvoeding beïn-
vloed worden door hetgeen ze
met hun eigen vader hebben
meegemaakt. Het toneelstuk
wordt op 13 en 14 juni om 8.00
en 10.30 uur opgevoerd bij
Iglesia New Song Muizenberg.
De entree bedraagt 25 gulden.
Voor meer informatie
6909039.              FOTO EXTRA
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