
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel de kasre-
gistratie per 1 oktober van kracht
is, heeft de SER er over het alge-
meen geen positieve visie op.
Het SER-advies is onlangs pas
publiek gemaakt. Ook de Vere-
niging Bedrijfsleven Curaçao
(VBC) was kritisch en de Raad
van Advies (RvA) sloot zich al
eerder publiekelijk aan bij het
SER-advies waarin gesteld wordt
dat het Landsbesluit fiscale kas-
registratiesystemen te complex
is en leidt tot grote verschillen
door de vele uitzonderingen die

er gemaakt zijn tussen de admi-
nistratieplichtigen. Deze com-
plexiteit wordt door de regering
onderkend maar de regering
merkt tevens op dat deze com-
plexiteit wordt veroorzaakt door
de (maatschappelijke) wens,
‘mede ook door de SER geuit’,
om uitzonderingen op het ver-
plicht gebruik van een fiscaal
kasregistratiesysteem te introdu-
ceren. ,,De introductie van uit-
zonderingen leidt per definitie

echter tot complexere wetge-
ving. In dit geval acht de rege-
ring deze complexiteit echter te
rechtvaardigen, met name van-
wege het feit dat de thans voor-
gestelde regelgeving beter aan-
sluit bij de dagelijkse praktijk in
Curaçao”, zo wordt aangevoerd.

Ook is de regering zich ervan
bewust dat met het elektroni-
sche kasregistratiesysteem niet
gegarandeerd is dat de volledige
omzet van de ondernemer wordt

aangegeven. Het doel is dat de
volledigheid van de omzet beter
wordt vastgelegd. ,,Met het in-
voeren van een fiscaal kasre-
gistratiesysteem wordt ook niet
een absoluut sluitend systeem
nagestreefd. De Stichting Over-
heidsbelastingaccountantsbu-
reau (SBAB) kan haar onderzoe-
ken efficiënter en effectiever uit-
voeren, waardoor meer belas-
tingopbrengsten zullen worden
gegenereerd”, zo meent de rege-

ring. De regering onderschrijft
niet de opvatting van de SER dat
de vele uitzonderingen meer
mogelijkheden bieden tot het
ontwijken van (omzet)belasting.
,,Juist door het bieden van maat-
werk op het gebied van de kassa-
bonvereisten voor de diverse
groepen administratieplichtigen
die de Curaçaose samenleving
rijk is, wordt de mogelijkheid tot
het ontwijken van belasting be-
perkt”, aldus de regering. 

Uitzonderingen niet logisch

Het gaat om notariële akten
die in de periode 1980 en 1997
zoek zijn geraakt bij de be-
lastingdienst, waardoor de ver-
schuldigde overdrachtsbelasting
niet kan worden betaald. Het
gaat volgens de notarissen overi-
gens om verschuldigde over-
drachtsbelasting van een totaal-
bedrag van 2,8 miljoen gulden,
terwijl ambtelijke ramingen uit-
komen op een bedrag van 5 mil-
joen gulden. 

Deze landsverordening werd
gisteren in de Staten besproken
en is aangenomen met 15 stem-
men voor en 0 tegen. In de Me-
morie van Toelichting (MvT)
staat dat met het notariaat is af-
gesproken dat in elk geval het
door het notariaat opgegeven be-
drag (2,8 miljoen) op korte ter-
mijn zal worden betaald. Wat de
situatie enigszins bemoeilijkt is
dat het om vijf notarissen gaat,
waarvan er nog maar één in
functie is. In de MvT wordt uit-
gelegd dat al in 1985 door de no-
tarissen hun bezorgdheid was
geuit over deze zoekgeraakte ori-
ginele akten omdat zij daarmee
niet kunnen voldoen aan hun
wettelijke verplichtingen, waar-
onder die tot zorgvuldige bewa-
ring en de afgifte van grossen,
afschriften en uittreksels. Toen-
tertijd werden de geuite zorgen
overigens door de belasting-
dienst afgedaan als ‘schromelijk
overdreven’. In de Overdrachts-
belastingverordening 1908 is
bepaald dat de belasting pas be-
taald wordt bij de terugont-
vangst van de afgegeven akte en
dat op het stuk door de Lands-
ontvanger voor de betaalde be-
lasting kwijting wordt gegeven.
Nu die stukken kwijt zijn, kun-
nen deze dus ook niet terugge-
geven worden en is betaling

nooit geschied. ,,De wet is”, zo
heeft minister Navarro uitge-
legd, ,,in 1997 veranderd. Nota-
rissen betalen nu direct aan de
belastingdienst.” In de bespro-
ken wet in de Staten is nu gere-
geld dat de zoekgeraakte akten
kunnen worden vervangen door
gelijkluidende fotokopieën, af-
schriften of fotokopieën van af-
schriften en dat vervolgens gros-
sen, afschriften en uittreksels
van die vervangende akten kun-
nen worden uitgegeven.

Waar gaat geld naartoe?
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Are you service minded and looking for an exciting job?

Baoase Culinary Beach Restaurant offers the following position:

(experienced) WAITER m/v - Part-time and On Call

Fine dining at the Baoase is a unique experience! Are you willing to be part of a professional team 
that thrives on the challenge of exceeding the guest’s expectations? Are you willing to learn? Get the 

best out of you? Are you representative? Are you up for a challenge? 
Do you have a good smile? 

THEN WE ARE LOOKING FOR YOU!

Requirements

Previous experience as a waiter is an advantage– Interest in wines and food - Good customer 
service skills – Basic knowledge of restaurant standards – attention to detail - able to work in shifts 
& fl exible hours – communicate and interact effectively in English, Spanish and Dutch / Papiamento 

is an advantage! Your salary is based on experience and the hours of the work week.

Only apply if you are willing to learn and possess the right attitude!

Do not apply just because you look for a job! Look for what you like to be!
Please send your motivation, CV and your photo to: HR@baoase.com 

Baoase Luxury Resort

Human Resources Department
Winterswijkstraat 2, Curaçao

Tel: +5999 4611799
www.baoase.com

Acquisition further to this advertisement is not appreciated

Kasregistratie complex door SER 

2,8 Miljoen
notariaat
voor staatskas
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na lange tijd ligt er een landsverordening
op tafel die een oplossing moet bieden voor het pro-
bleem van verloren notarisakten bij de belastingdienst. 
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