2

Antilliaans Dagblad Donderdag 28 januari 2021

Curaçao

Belasting onvoldoende geëquipeerd
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Curaçaose
belastingorganisatie
is
‘kennelijk (nog) niet voldoende geëquipeerd om op
doeltreffende wijze praktische uitvoering te geven
aan de Landsverordening
ozb (onroerendezaakbelasting)’.
Zo merkt de Sociaal-Economische Raad (SER) - het belangrijkste adviescollege bestaande
uit vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke leden - in het jongste advies, in dit
geval over de aanpassing van de
ozb. Het Antilliaans Dagblad berichtte hier gisteren al inhoudelijk over.
In een aparte paragraaf ‘Doel-

SER: Wat is de status van in 1994 opgestarte nieuwe organisatie?
treffendheid geborgd in praktische uitvoering Landsverordening ozb?’ gaat het SER-advies
in op de vraag of de belastingorganisatie wel genoeg is uitgerust. Blijkbaar niet of nog niet,
geeft de SER zelf het antwoord.
,,Deze opvatting wordt versterkt door het gegeven dat er
naar schatting zo’n 1.600 objecten op Curaçao zijn die in het geheel niet bekend zijn bij de belastingdienst. Dit zijn objecten
waarvoor derhalve geen aanslagen ozb zijn opgelegd.”
De SER vraagt zich in het licht
hiervan af hoe de regering denkt
‘realistischerwijs’ het gat te dichten tussen de institutioneelorganisatorische tekortkomingen bij de belastingorganisatie
aan de ene kant en, anderzijds,

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zeven serviceclubs hebben
deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend om zo de stichting Famia Plania te helpen met de preventie
van tienerzwangerschappen. Om financieel bij te kunnen staan wordt er een telethon georganiseerd op 6 maart in Sambil. Met het opgebrachte geld wordt de
consultatieruimte van Famia Plania op-

het gewenste ambitieniveau zoals nader uiteengezet in het
met Nederland overeengekomen Landspakket. ,,In het verlengde hiervan verneemt de SER
graag wat de status is van het in
1994 (27 jaar geleden, red.) gestarte traject om te komen tot
een Nieuwe Belastingorganisatie (NBO) waarbij de heffing, inning en controle uit doelmatigheids- en doeltreffendheidsoverwegingen en geheel in lijn met
internationale standaarden en
best practices worden geïntegreerd in één organisatie.”
De gedachte achter de NBO is
dat door de huidige Landsontvanger, de Inspectie der Belastingen en het Belastingaccountantsbureau samen te brengen
in een zogeheten ‘Semi-Autono-

mous Revenue Agency’ (Sara)
meer inkomsten, hogere efficiëntie en betere compliance
worden bereikt.
,,De SER onderschrijft deze
integratiegedachte hoewel hij
voorzichtigheidshalve van mening is dat nader onderzoek vereist is met betrekking tot de
voorgestelde
geïnstitutionaliseerde structuur van de Sara.”
Gelet op het bovenstaande
wordt er bij de regering op aangedrongen om ‘de nodige voortvarendheid te betrachten’ bij het
verwezenlijken van de NBO en
om in het kader daarvan ‘een
harde, doch realistische deadline
te stellen’.
,,Voorkomen moet worden
dat het traject, althans de voortzetting ervan, nogmaals onnodi-

Famia Plania krijgt hulp
geknapt. ,,Tegenwoordig is samenwerking tussen verschillende groepen belangrijk voor succes. Met dit project willen de clubs een voorbeeld stellen en bijdragen aan de jeugd van Curaçao”, aldus
de gezamenlijke clubs. Famia Plania is
geen onbekende voor de serviceclubs.

Tussen 1997 en 2001 hebben zij ook een
groot en succesvol project uitgevoerd met
de stichting. Projectleider Raoul Hooftman: ,,Gezien de omstandigheden van
ons land, hebben we besloten dat we dit
jaar zeker weer samen een project moeten doen. Het is niet gemakkelijk. Iedere
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ge vertraging oploopt, hetgeen
naar het oordeel van de SER niet
bevorderlijk is voor een richtige
naleving van de door Curaçao en
Nederland in het Landspakket
overeengekomen voorwaarden
inzake de herinrichting van het
fiscale stelsel.”
Van belang hierbij is ook, aldus de Sociaal-Economische
Raad, dat bij de nadere invulling
en vormgeving van de Sara zoveel mogelijk geleerd wordt van
de ervaringen van andere landen. Internationaal vergelijkend
onderzoek heeft uitgewezen dat
een op afstand van de overheid
geplaatste belastingorganisatie
niet altijd optimaal is en ook niet
altijd tot gunstige resultaten
leidt. In internationale publicaties hierover wordt geconcludeerd dat Sara ‘beslist geen recept is voor succes’.

club heeft zijn eigen werkwijze. Wat wij
wel weten is dat er veel expertise, talent,
en bereidheid bestaat om vrijwillig aan
ons land te werken, om van elkaar te leren en om nieuwe vriendschappen aan te
gaan.” De zeven clubs zijn Curaçao Lions
Club, Curaçao Quota Club, Kiwanis Club
Curaçao, Kiwanis Club Piscadera, Rotaract Club of Curaçao, Rotary Club of Curaçao en Rotary Club Willemstad.

