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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Sint
Maarten, bekend om het cruisetoerisme, heeft in 2011 een
nieuw cruiserecord gevestigd
met meer dan 1,6 miljoen cruisepassagiers die het populaire
Bovenwindse eiland vorig jaar
bezochten.
In totaal registreerde Sint
Maarten Harbour Group of
Companies 596 cruiseschepen
die het afgelopen jaar aanmeerden in de haven van Philipsburg. Om precies te zijn werden
daarmee 1.656.159 cruisetoe-

Topjaar voor cruisetoerisme Sint Maarten
risten geteld, zo berichtte The
Daily Herald het afgelopen
weekeinde. In 2010 ontving het
eiland iets meer dan 1,5 miljoen
cruisepassagiers.
De laatste maand van het jaar,
december 2011, was de beste
maand met 239.329 passagiers
aan boord van schepen die Sint
Maarten een dagje aandeden.
September was de slechtste
maand met niet meer dan
57.210 cruisebezoekers. Een re-

den voor een tegenvallende
maand september was het annuleren van diverse bezoeken door
het stormachtige weer dat verband hield met het jaarlijkse orkaanseizoen.
De groei van het cruisetoerisme wordt op het conto geschreven van meer direct
marketing en rechtstreekse contacten met cruiserederijen en
hun topfunctionarissen door
niemand minder dan vicepre-

mier Theo Heyliger (UPP) zelf,
die tevens belast is met Havenzaken, en die daarin wordt
bijgestaan door havendirecteur
Mark Mingo. Heyliger had in
2010 al voorspeld, na ontmoetingen met de cruisemaatschappijen, dat 2011 een topjaar zou
worden, waarbij het aantal
van 1,6 miljoen zou worden bereikt.
Sint Maarten behoort tot de
top drie van meest gewilde crui-

Metry: Natrap bij
inkeer mogelijk

sebestemmingen in het Caribisch gebied. Dat komt door het
product, maar mede door de
gunstige ligging - niet zo ver zuidelijk als de ABC-eilanden - ten
opzichte van de havens in Florida waar de meeste Caribische
cruises beginnen. ,,Alle ogen
zijn op ons gericht”, aldus de vicepremier. ,,We moeten ernaar
streven beter en aantrekkelijker
te worden.”
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Concurrentie neemt
jaarlijks toe

Opening Carnaval 2012

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De nieuwe belastingwetgeving rond de inkeerregeling gedurende 2012 is
niet duidelijk. Bovendien is er een leemte in de wetgeving waardoor de inkeerder,
eenmaal bekend bij de fiscus, via de gewone belastingwetgeving alsnog heel hoge aanslagen kan krijgen.
Dit stelt belastingdeskundige
Faroe Metry, die als voormalig
PNP-Statenlid met zijn initiatiefwetsvoorstel aan de wieg
heeft gestaan van de wetgeving
rond de inkeerregeling. Het gaat
hierbij om een wet waarbij mensen die inkomsten hebben uit
vermogen of andere belastbare
bronnen, hetzij in het binnenland, hetzij in het buitenland en
daar geen belasting over hebben
betaald, dit alsnog onder een
(zeer) gunstig tarief, zonder boete en zonder strafrechtelijke vervolging kunnen aangeven bij de
belastingdienst.
De onduidelijkheid zit hem
volgens Metry in de navorderingstermijn die bij het wetsontwerp nog gesteld was op vijf jaar,
maar die er in de definitieve versie op de laatste dag van behandeling in de Staten is uitgelaten.
De belastingdienst zegt dat één
navorderingsaanslag wordt opgelegd, maar zegt niet dat deze
navorderingsaanslag betrekking
kan hebben op meerdere jaren.
Metry legt uit: ,,De vraag is nu,
hoeveel jaar gaat de fiscus terug,
wat is het aanvangsjaar en wat is
het eindigingsjaar en wordt er
nagevorderd over vijf jaar of
meer dan vijf jaar? Dit is allemaal onduidelijk.”
Dan komt er nog de discrepantie bij van de normale belastingwetgeving die wel een navorderingstermijn hanteert van
5 jaar als de belasting te goeder
trouw is verzwegen, 10 jaar als er
te kwader trouw is verzwegen
over binnenlands inkomen en 15
jaar als het gaat om opzettelijke
belastingontduiking van inkomsten in het buitenland. ,,Stel u
maakt gebruik van de inkeerregeling en geeft op dat u inkomsten genoten hebt uit buiten-

lands vermogen in de afgelopen
vijf jaar. Dan wordt u daar alsnog over belast. Maar eenmaal
bekend bij de fiscus, kan deze
volgens de normale belastingwetgeving nog een onbekend
aantal jaren teruggaan en de belastingplichtige alsnog een torenhoge navordering met een

toptarief van 49,4 procent geven
met torenhoge boetes van 100
procent. En dan komt er de strafrechtelijke vervolging ook bij kijken wegens belastingontduiking.”
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Inkeerders 2011 in de val

Het ‘Curaçao Carnival Village’ in Punda was zaterdagavond het feestelijke toneel van de opening van het carnavalseizoen. Onder meer
voorzitter Corinne Djaoen Genaro van Fudeka sprak de aanwezigen
toe. Er waren optredens van Follow me, ERA, Dreams en Gio. Ook
was er de officiële presentatie van Reina, Prens i Pancho van de volwassenen en Rei i Reina tiener van 2012. De avond werd afgesloten
met een vuurwerkshow.
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