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3 NLS-lid krijgt
15 jaar cel 5 Moratorium op

Arubaanse taxi’s 26
Journalist mag
Suriname niet in 29

AD
WIKÈNT

EXTRA!

Een taalboek om in
te neuzen. Zeven
jaar werk is er gaan
zitten in het boek
‘Grammatica van het
Papiaments’ van
Florimon en Igma
van Putten, dat deze
week werd gepresen-
teerd. Jeroen Heuvel
heeft er in ieder
geval veel plezier
van, want het boek
beantwoordt bijna
alle vragen over de
taal van Curaçao. In
AD Wikènt gaat hij
uitgebreid in op het
boek. Ook jaren
werk is er gaan zit-
ten in ‘Veiltower’,
een ‘smarthome
device’ dat de
gebruiker beschermt
tegen inbreuk op 
de privacy in cyber-
space. Het is
gemaakt door yu di
Kòrsou Edsard
Ravelli. En ook deze
week weer de auto-
pagina, de rubriek
digitaal en nog veel
meer in de wekelijk-
se bijlage.
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Plasterk toch mild
Door René Zwart
Den Haag - Nederland
heeft het voornemen
om de Sint Maartense
regering een nieuwe
aanwijzing te geven
voorlopig ingeslikt.

Na de keiharde verwij-
ten van een week geleden
was de toonzetting van 
minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-
ties gisteren na afloop van
de Rijksministerraad op-
vallend mild.

In plaats van de ver-
wachte aanwijzing gaan
zijn ambtenaren komende
week naar Philipsburg om
te spreken over het eerder
door hem aangekondigde
actieplan om de integriteit
van het openbaar bestuur
op het eiland te waarbor-
gen.

Nog maar een week ge-
leden schreef de bewinds-
man aan de Tweede Ka-
mer dat ‘uit het feit dat er
geen signalen zijn dat de
regering zelfs maar een
begin heeft gemaakt met
het opstellen van een 
plan van aanpak dat moet
leiden tot herstel van de si-
tuatie, kan worden afge-
leid dat zij de ernst en 
omvang van de problema-
tiek en de urgentie die 

het heeft om dit op te los-
sen, niet of onvoldoende
onderkent’.

Woensdag was Plasterk

in een debat met de Ka-
mer al iets minder stellig.
In reactie op de roep van
VVD, PvdA en SP om Sint

Maarten via een aanwij-
zing tot medewerking te
dwingen, verklaarde hij de
hoop nog niet helemaal 

te willen opgeven om 
het demissionaire kabinet
Wescot-Williams te over-
tuigen.

En nog eens twee etma-
len later blijkt Den Haag
toch weer heil te zien in
een dialoog: ,,Wij zijn van-
daag teruggekomen op het
actieplan voor integriteit
waarvan de contouren in
de vorige RMR op tafel
zijn gekomen. We hebben
vastgesteld dat we er aan
gaan werken om die in te
vullen. Daartoe zullen ko-
mende week een aantal
mensen van mijn ministe-
rie naar Sint Maarten gaan
met de bedoeling het actie-
plan in samenspraak in te
vullen.”

De delegatie gaat niet
op de bonnefooi, maar
heeft concreet dag, tijd 
en plaats afgesproken voor
de besprekingen, aldus
Plasterk. Die wees er ook
nog op dat Gevol-
machtigde minister Ma-
thias Voges de ernst van
de integriteitskwestie er-
kent. 

,,Het is duidelijk dat het
een heel ernstige zaak is
waar we allemaal zwaar
aan tillen, inclusief de Ge-
volmachtigde minister van
Sint Maarten.”

Tijdpad vastgelegd

In plaats van verwachte aanwijzing 
alsnog dialoog met Sint Maarten

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Er ligt een
pakket (concept)wetsvoor-
stellen waarmee de rege-
ring Asjes (PS/PAIS/
PNP/Sulvaran) enerzijds
de eerder beloofde be-
lastingverlaging doorvoert
- met lagere inkomsten- en
winstbelasting - maar an-
derzijds een groot aantal

aftrekposten terugdringt
of zelfs helemaal schrapt.

Het Antilliaans Dagblad
verzocht het Bureau Vak-
techniek van PwC Dutch
Caribbean op Curaçao om
in kaart te brengen wat de
belangrijkste veranderin-
gen zijn en een analyse te

maken van de impact.
,,Duidelijk is dat de voor-
gestelde wetswijzigingen
voor velen van ons grote
gevolgen zullen hebben”,
aldus het bureau. Alles bij
elkaar gaat het om een
lastenverlichting van circa
80 miljoen gulden. Dat is
veel geld en zal zeker kun-
nen bijdragen aan een ver-
beterde koopkracht en
daarmee meer besteed-
baar inkomen, wat de lo-
kale economie ten goede
zal komen. Maar het is
vooralsnog onvoldoende
om de lastenverzwaring
goed te maken die de over-
heid in 2013 op het be-
drijfsleven en particulie-
ren heeft gelegd van ruim

100 miljoen. Die verho-
ging vond - noodgedwon-
gen na het gedwongen
ontslag van de regering
Schotte (MFK/PS/MAN)
eind 2012 - met name
plaats door de premies
volksverzekeringen, de
werknemersverzekerin-
gen en de indirecte be-
lastingen (omzetbelasting
ob) te verhogen. Als tege-
moetkoming voor al de
extra lasten voor werkge-
vers, werknemers en parti-
culieren werd voor vol-
gend jaar en 2016 een be-
lastingverlaging van in
totaal 100 miljoen toege-
zegd. Volgens de Memorie
van Toelichting (MvT) bij
het wetsvoorstel is daarvan

nu 80 miljoen ingevuld,
waarvan 60 miljoen in de
inkomstenbelasting en 20
miljoen in de winstbe-
lasting. Het tarief in de
winstbelasting gaat om-
laag van 27,5 procent naar
26 procent in 2015 en 24,5
procent in 2016. In de in-
komstenbelasting worden
in twee jaar tijd de tarief-
schijven verlengd en de
vier laagste tariefschijven
verlaagd. De twee hoogste
tarieven, 40 procent en 49
procent, worden niet ver-
laagd, hoewel volgens
PwC Tax een belangrijk
deel van de grondslagverb-
reding wel ten laste gaat
van met name de hoogste
inkomens.
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Impact belastingplan groot

Gereedschappen gestolen 

Een container met de gereedschappen van de jongeren die werken aan het opknap-
pen van Fort Beekenburg bij Caracasbaai is vorig weekend leeg gehaald. Dat maakte
Tico Vos gisteren bekend: ,,Het lijkt alsof criminelen jagen op bezoekers.” Het project
loopt verder naar zijn zeggen voorspoedig. Volgende week brengt de minister van
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Irene Dick (PS) samen met minister Ronald
Plasterk uit Nederland een bezoek aan het project. Op de foto een impressie van de
werkzaamheden. FOTO TICO VOS
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