
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De verzochte vrij-
stelling van omzetbelasting (ob)
op de kaartverkoop van het Cu-
raçao North Sea Jazz Festival
(CNSJF) is - opnieuw - afgewe-
zen, hoewel daar volgens de be-
lastingadviseurs van KPMG wel
recht op bestaat.

Ofschoon niet officieel be-
kend(gemaakt), blijkt uit alles
dat van overheidswege toch niet
wordt ingestemd met een vrij-
stelling. Eerder op de dag giste-

ren sprak Percy Pinedo, als
woordvoerder van Fundashon
Bon Intenshon die het CNSJF
eind van de maand voor de vijfde
maal organiseert, zijn ‘ongenoe-
gen’ uit dat het bij de voorgaan-
de vier edities steeds niet is ge-
lukt de vrijstelling te verwezen-
lijken, maar nog hoop had op
een gunstig besluit voor dit jaar.

Pinedo wijst er op dat het hier
gaat om een investering in Cura-
çao van ruim 6 miljoen dollar
door één organisatie, die zelf

niets overhoudt aan het festival -
er eerder flink geld op moet toe-
leggen - maar die de Curaçaose
economie direct wel 20 miljoen
dollar oplevert, om over de indi-
recte impact maar te zwijgen.

De overheid wordt geen enke-
le andere financiële bijdrage,
prikkel of medewerking ge-
vraagd. Maar verdient en profi-
teert wel mee, evenals allerlei
toeristische en economische sec-
toren. Lof heeft Pinedo voor de
‘waardevolle bijdrage’ van het
toeristenbureau CTB (Curaçao
Tourist Board) dat volgens de
woordvoerder van Bon Intens-
hon ‘een maximale inspanning’
levert in de marketing en pro-
motie van het evenement.

Overigens is niet om een alge-
hele vrijstelling verzocht. Alle
bedrijven en iedereen die pro-
ducten en diensten aan CNSJF -
of aan de bezoekers van het festi-
val - leveren en alle andere partij-
en die geld aan dit evenement
verdienen (zoals hotels, restau-
rants, verhuurbedrijven, vlieg-
tuigmaatschappijen), betalen ge-
woon netjes ob. Iedereen die
diensten verleent en/of levert
aan het festival brengt Bon In-
tenshon gewoon ob in rekening,
die vervolgens keurig en prompt
wordt betaald.

De vraag om vrijstelling be-
treft enkel op de kaartverkoop.
Volgens Pinedo gaat het dan
over 250.000 tot 300.000 gul-
den. De economische impact
voor het eiland, direct en indi-
rect, is vele malen groter. De vrij-
stelling, indien goedgekeurd,
zou overigens voor iedereen gel-
den. Niet alleen voor Bon In-
tenshon/CNSJF. Mits men
maar aan objectief vastgestelde
en overeengekomen voor-
waarden voldoet, zoals verwoord
in een door een fiscaal adviseur
van KPMG voorgesteld besluit.

Het is niet bekend welke over-
wegingen de regering/overheid
heeft om het verzoek tot vrijstel-
ling af te wijzen. Voorzitter Gre-
gory Elias van Bon Intenshon,
de ‘motor’ achter dit CNSJF, als-
mede het jaarlijkse Curaçao
International Film Festival Rot-
terdam (CIFFR) en het onlangs
aangekondigde nieuwe Curaçao
International BlueSeas Festival
(CIBSF) zelf onthoudt zich van
commentaar.

Na 10 oktober 2010 gaat het
volgens de commissie in elk ge-
val stukken beter met het open-
baar bestuur dan vóór die tijd.
,,Voor hen die heimwee hebben
naar de Antillen van Vijf heeft de
commissie een heldere bood-
schap: het gaat nu beduidend
beter dan vóór oktober 2010”, al-
dus de commissie die het rap-
port de titel ‘Doing the right
things right’ meegaf.

Hoewel de commissie consta-
teert dat er na 10 oktober 2010
met weinig mensen en midde-
len ‘onmiskenbaar veel stappen
in de goede richting zijn gezet’,
maakt de commissie zich in het
bijzonder zorgen over de Staten
van Sint Maarten. 

,,De volksvertegenwoordiging
zou een voorbeeldfunctie moe-
ten hebben, maar zowel het in-
stituut zelf als de individuele le-
den staan te vaak, en vaak met
reden, negatief in het nieuws en
lijken niet te beseffen dat
daardoor de publieke sector als
geheel aan gezag inboet”, zo
wordt geconcludeerd. 

De sectoren die het meest

kwetsbaar zijn voor corruptief
en niet-integer handelen zijn 
die organisaties die ook het
minst transparant zijn. 

De commissie: ,,Daarbij gaat
het om aanbestedingen, zowel
bij de overheid zelf als bij over-
heidsbedrijven, vergunningver-
lening, casino’s, migratie (grens-
bewaking) en de prostitutiesec-
tor.” 

Verder wordt in het rapport
gesteld dat een overheid die 
niet transparant functioneert,
waar basale informatie vaak ont-
breekt en waar het afleggen 
van verantwoording nauwelijks
voorkomt, een makkelijke
kweekvijver is voor niet-integer
gedrag of erger. 

,,De werking van de over-
heidsorganisatie, de kleinscha-
ligheid en de nog steeds aanwe-
zige dorpscultuur versterken el-
kaar en brengen nog te vaak het
slechte in elkaar boven”, aldus
de commissie. 

Nederland geen 
‘sense of urgency’
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Groundbreaking Wechi
Alhoewel natuurorganisa-
tie Amigu di Tera er fel op
tegen was is het gisteren
toch gebeurd: de ground-
breaking bij Wechi. Onder
andere minister Balborda
van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning was
daarbij aanwezig. Wechi
is een project voor de
bouw van 4.000 wonin-
gen, een school, super-
markt en andere (sociale)
voorzieningen. 
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Geen vrijstelling ob kaartverkoop CNSJF

Curaçao en
Nederland
‘schuldigen’
Daarom St. Maarten niet integer 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De commissie Integer Openbaar Bestuur
die in oktober 2013 door de Raad van Ministers van Sint
Maarten is ingesteld, concludeert dat de verwaarlozing
van de publieke sector, waaronder ook justitie en politie,
van Sint Maarten, Philipsburg zelf, maar vooral ook
Willemstad en Den Haag valt aan te rekenen. 
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