
Bij de officiële heropening
waren, volgens Building Depot
in Zeelandia, honderden men-
sen aanwezig. PNP-minister
Balborda zaagde een symboli-
sche balk doormidden, waarmee
de winkel officieel haar deuren
opende. 

Daarbij hielden de genodig-
den en belangstellenden het let-
terlijk niet droog: tijdens de ze-
gening van pastoor Morrison
van de parochie van Suffisant

begon het hard te regenen. Hij
herinnerde het aanwezige pu-
bliek aan de boodschap van
hoop, die volgens hem zichtbaar
is in de voortvarende herbouw
van Building Depot. 

Anderhalf jaar hebben direc-
teuren Roderick Lucia en Peter
Luiten het vuur uit de sloffen ge-
lopen om de bouwmarkt zo snel
mogelijk weer te laten openen.
De ontlading van die anderhalf
jaar werd volgens de organisatie

emotioneel zichtbaar toen de
kinderen van Lucia onder toe-
ziend oog van pers en familie
een buste onthulden van Rod-
ney Lucia, de oprichter van Buil-
ding Depot.

Lucia bedankte iedereen die
zich de afgelopen anderhalf jaar
heeft ingezet om de opening van

Building Depot in zo’n korte tijd
te realiseren: de Curaçao Finan-
cial Group, die de geldschieters
bijeen bracht: Girobank, het Al-
gemeen Pensioenfonds Cura-
çao, Vidanova Pension Fund, de
PSB Bank, Fatum Life, en Pen-
sion Fund Isla, maar ook Ennia
die de schadeafwikkeling af-

rondde. De klanten van Building
Depot werden getrakteerd op
drankjes en hapjes en een 
optreden van Ephrem J & band
aan het einde van de middag.
Vandaag is de winkel open 
van 8.00 uur tot 20.00 uur en
morgen van 9.00 uur tot 16.00
uur.
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Woon- en bouwconcern Building Depot is
druk bezocht op de eerste dag dat het gebouw weer is
heropend; precies anderhalf jaar nadat de bouwmarkt in
vlammen opging. Minister Earl Balborda van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning opende gisteren de
winkel. 

Building Depot ging in mei 2013 volledig in vlammen op, maar werd gisteren heropend. De winkel is
helemaal opnieuw opgebouwd. FOTO BUILDING DEPOT

Er zijn tal van maatregelen voor-
gesteld om de grondslag te ver-
breden: voor bedrijven wordt de
investeringsaftrek beperkt van 2
keer 8 procent (of 2 keer 12 pro-
cent voor gebouwen) naar 1 maal
10 procent. Voor monumenten-
panden wordt er iets verbeterd
door een aftrek van 25 procent.
Daarnaast vervalt de mogelijk-
heid van vervroegde afschrij-
ving. PwC: ,,Door de beperking
van deze stimulerende maatre-

gelen zullen ondernemers naar
verwachting iets voorzichtiger
worden bij voorgenomen in-
vesteringen.” Een andere beper-
king betreft het niet langer in af-
trek toelaten van kosten van re-
presentatie en zakelijke uitgaven
in restaurants. ,,Deze aftrekbe-
perking zal in de huidige krappe
financiële situatie er naar ver-
wachting toe bijdragen dat de
uitgaven in met name de horeca

zullen afnemen, waardoor deze
sector - na de ob-verhoging van
vorig jaar en de sterk gestegen
personeelslasten door pre-
miestijging - vermoedelijk nog
verder onder druk zal komen te
staan”, aldus de PwC-analyse.

Positief is wel de nieuwe af-
trek voor studiefinanciering.
Wie een studieschuld heeft, mag
gedurende tien jaren elk jaar ten
hoogste 10.000 gulden in aftrek

brengen aan betaalde rente en
aflossing. Maar huizenbezitters
zullen, na de sterke stijging van
de belasting op het bezit van de
woning als gevolg van de hogere
tarieven van de onroerendezaak-
belasting (ozb) tegenover de ou-
de grondbelasting alsmede de
hogere taxaties van woningen,
nu verder getroffen worden door
het afschaffen van de onder-
houdskosten van de eigen wo-

ning en de brand- en risicoverze-
kering. En de hypotheekrenteaf-
trek wordt sterk verlaagd.

Het Bureau Vaktechniek van
PwC concludeert: ,,Wie weinig
of geen aftrekposten heeft, zal er
zeker op vooruit gaan en zijn be-
steedbaar inkomen zien stijgen.
Wie veel aftrekposten heeft, zal
er weinig of niet op vooruitgaan
en in sommige gevallen zelfs
fors op achteruit gaan.”

Bijdrage Arne Kattouw
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Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De
politie is op zoek
naar drie jonge-
ren die zijn ont-
snapt uit de Justi-
tiële Jeugd Inrich-
ting Curaçao
(JJIC/GOG). Het
gaat om de 14-ja-
rige Rayvien Pro-
vence die op 12
november de in-
richting ont-
vluchtte, de even-
eens op 12 no-
vember gevluchte
Dairon Leocaria
van 16 jaar en de
op 5 november
ontsnapte Rag-
mad Thomasa
van 17 jaar.


