
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Helmin Wiels, die
in mei 2013 overleed, stelde vra-
gen aan de minister van Econo-
mische Ontwikkeling over de
sms-loterij van Robbie’s Lottery.
Pas na zijn dood in november
2013 bereikten deze vragen de
collega-Statenleden en in febru-
ari 2014 werden de vragen be-
antwoord. Maar de antwoorden
bereikten afgelopen week de col-
lega-Statenleden. ,,Het is toch te
gek voor woorden. Hoe kan on-
ze democratie ooit goed functio-
neren?”, is de reactie van Staten-
lid Zita Jesus-Leito (PAR) op dit
voorval. ,,Hoe kunnen we pas
ruim een jaar later antwoord
ontvangen op vragen van een
collega die inmiddels niet eens
meer leeft.” Ze begrijpt boven-

dien weinig van de antwoorden
die gegeven zijn. 

De antwoorden die Wiels na
zijn dood toegestuurd kreeg, wa-
ren op de volgende vragen: ,,Be-
talen UTS en Robbie’s lottery (a)
vergunningsrechten aan de
Fundashon Wega di Number
Kòrsou (FWNK), (b) vergun-
ningsrechten voor de extra trek-
king van de loterij, (c) winstbe-
lasting en (d) een bijdrage aan
het waarborgfonds?” En: ,,Hoe-
veel wordt er verkocht aan sms-
loten via UTS?” Verder vroeg
Wiels wat de nadelen waren
voor FWNK.

Ten aanzien van UTS wordt
geantwoord dat dit bedrijf geen
vergunninghouder is van een lo-
terij. ,,Voor de extra loterij is
geen vergunning nodig, maar de
vergunninghouder moet wel
volgens de wet zorgen voor de

afdrachten. Robbie’s lottery
heeft geen betalingsachterstand
voor wat betreft de afdrachten
van de extra loterij. Voor de be-
lastingafdrachten moet de mi-
nister zich wenden tot de be-
lastingdienst. Ten aanzien van
het Waarborgfonds (WBF) kan
gesteld worden dat de afdrach-
ten op een speciale rekening te-
recht komen van het ministerie
van Financiën en dat het mi-
nisterie het geld weer doorsluist
naar het waarborgfonds. Maar
voor meer informatie moet con-
tact opgenomen worden met het
ministerie van Financiën en met
de Afdeling Wetgeving en Juri-
dische Zaken (WJZ).” Tot slot:
,,Alle illegale verkopen van lote-
rijnummers zijn een aderlating
voor de FWNK. Er is geen zicht
op het totaal van inkomsten van
de sms-loterij.”

Jesus-Leito kan niet nalaten te
stellen dat dit soort antwoorden
nergens meer op slaan, als ze
meer dan een jaar later de Staten
bereiken. Bovendien is zij het
hele verband van de kwestie
kwijt.
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Curaçao

Advertentie

  HUISWERKBEGELEIDING

PROBLEEM: Geen goede huiswerkbegeleiding

voor uw kind 

  

OPLOSSING: Stichting Study-Backup 

  

WAAROM? Ervaren vakdocenten,  

Mentor voor kleine groep, 

Examentraining 

  

INFORMATIE: 9 augustus 
676-7632 

Op kantoor,school of thuis bezorgd !!!

DE LEKKERSTE KROKETTEN  EN HAPJES 

VAN HET  EILAND

PARTYBOX FL. 74,= (incl. OB)

70 warme hapjes met 3 sausjes 

10 Kipsate’s

10 mini Saucijzenbroodjes

10 Kip nuggets

10 Kaasballen

10 mini Conchkroketjes

10 Rundvlees bitterballen 

10 mini Kipkroketjes

Checks t.n.v. Christoffel Int’l foods n.v. ,
Kaya Cupido 9, Curacao, 

Tel. 7377422 / 5605088   Fax: 7368129
Website: www.pointsnack.com  

Email: pointsnack@hotmail.com
Crib nr. 122288531

( excl. bezorgen fl .5,=) 
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Audities open voor dansgroep D’Art
Dansgroep D’Art opent aan-
staande zaterdag haar deuren
voor audities van jongeren die
interesse hebben om deel uit te
maken van de groep. Wie inte-
resse heeft moet zaterdag tus-
sen 18.00 en 20.00 uur aanwe-
zig zijn bij het Sint Joriscollege
te Sta. Maria en tevens 14 jaar
of ouder zijn. Geïnteresseerden
onder de 18 jaar moeten verge-
zeld worden van een ouder. 
De sessie begint met een alge-
mene vergadering waarna 
het inschrijfproces volgt om
mee te doen aan de audities.
Meer informatie is te vinden 
op de Facebook-pagina van
D’Art Curaçao of telefonisch 
op 5151922 of 5299219.

FOTO D’ART

Clean-up Boka Patrick 

Een klein team van We Are
Curaçao heeft een schoonmaa-
kactie gehouden bij Boka
Patrick. Zij deden dit van 25 tot
en met 27 juli. Ze maakten het
strand schoon en bleven tevens
kamperen op het strand van
Boka Patrick. 

FOTO WE ARE CURAÇAO

Statenvragen
Wiels nu

beantwoord

Importeurs
ontduiken
belasting
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De opbrengst uit invoertarieven is de afge-
lopen drie jaar met zo’n 6 procent gedaald. Minister José
Jardim van Financiën heeft aanwijzingen dat dit komt
doordat bepaalde importeurs al hun containers langs de
scanner sturen. 

,,De importeurs ontduiken zo
de belasting”, zegt de minister
tegen het Antilliaans Dagblad.
Ze maken volgens hem mis-
bruik van het feit dat de scan-
ners worden bediend door per-
soneel uit ‘de tweede lijn’. Het
getrainde personeel weigert de
scanners te bedienen, omdat ze
niet veilig zouden zijn. Impor-
teurs geven nu producten aan
waarop ze minder invoerrechten
betalen. Bij een fysieke controle
zou dat niet kunnen, maar door
de container door de scanner te
laten controleren kunnen ze
sjoemelen. De mensen die de
scanner nu bedienen kunnen
minder onderscheiden wat er in
de containers zit.

In 2011 werd 180 miljoen gul-
den aan invoertarieven opge-
haald. In 2012 was de opbrengst
10 miljoen minder en vorig jaar
nog eens 10 miljoen. ,,De econo-
mie is in die jaren met 0,5 pro-

cent gekrompen en de op-
brengst met 6 procent. Dat ver-
schil wordt niet verklaard door
de economie.” Bovendien wijst
Jardim er op dat er geen andere
indicaties zijn voor minder im-
port. Enige invloed op de op-
brengst kan er wel zijn door de
maatregelen in 2012 om de
doorvoer naar Bonaire niet meer
te belasten en ook lage tarieven
te rekenen in het kader van
groen beleid. ,,Maar de daling
zet zich daarna door, dus ook dat
is niet de verklaring.”

Jardim is met de douane be-
zig om de importeurs te ‘identi-
ficeren’ die belasting ontduiken.
Nog voor het einde van het jaar
hoopt hij dat er een actiegroep
actief wordt van gepensioneerde
douaniers die tijdelijk terug wil-
len komen om extra controles
uit te voeren. Een tweede middel
is de heroprichting van een Dou-
ane Informatie Centrum (DIC).
Dat is jaren geleden afgeschaft,
maar is heel nuttig volgens de
Financiënminister. ,,Er komt ie-
mand uit Nederland om te hel-
pen bij de heroprichting. Dit
DIC kan risicogroepen aanwij-
zen, die mogelijk importtarieven
ontduiken.” Volgens Jardim is
de aanvraag in behandeling bij
het Nederlandse ministerie van
Financiën. Van de douane heeft
Jardim begrepen dat het getrain-
de douanepersoneel bang is dat
ze te veel straling binnen krij-
gen. Ze eisen een toelage. ,,Deze
scanners worden al jaren ge-
bruikt in Rotterdam en er zijn
nooit problemen met straling
geweest”, aldus de bewindsman. 
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Huis te Huur omgeving Groot 

Kwartier/ Matancia

3 slp kamer / 1 badkamer.

Beschikbaar vanaf 1 Sept 2014

Huurprijs Fl. 1000,- p.m. excl.

Tel: 667-8399 

na 16:00 uur

 

Huis te Mahaai, 

2 slp.kamer/ 2 badkamers,

2 airco’s/ koelkast/ stove. 

Beschikbaar 1 Sept 2014

Huurprijf Nafl . 1750,- p.m. 

Tel 525-5520 / 737-7613

TE HUUR

TE HUUR
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