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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 29ste januari 2014, ter
uitvoering van artikel 28a van de Zegelverordening 19081.
______________
IN NAAM VAN DE KONING!
_______
De Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat, de regering het wenselijk acht een aantal tarieven van de zegelbelastingen aan te passen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
In de Zegelverordening 1908 worden in de hierna te noemen artikelen de belastingbedragen
gewijzigd:
a. In artikel 19, tweede lid, onderdeel a, wordt ”f. 10,-” vervangen door: NAf 20,-.
b. In artikel 19, tweede lid, onderdeel b, wordt ”f. 5,-” vervangen door: NAf 10,-.
c. In artikel 32, eerste lid, wordt ”vijf” vervangen door: tien.
d. In artikel 33, onder 1˚, wordt ”f. 5,-” vervangen door: ”NAf 10,-.
e. In artikel 33, onder 2˚, wordt ”f. 10,-” vervangen door: NAf 20,-.
f. In artikel 35, eerste lid, wordt ”f. 5,-” vervangen door: NAf 10,-.
g. In artikel 35, tweede lid, wordt ”f. 10,-” vervangen door: NAf 20,-.
h. In artikel 51, eerste lid, wordt ”twintig” vervangen door: veertig.
i. In artikel 51, derde lid, wordt ”twintig” vervangen door ”veertig”, “een gulden” door
“twee gulden” en “vijftig cents” door “een gulden”.
j. In artikel 57, eerste lid, in sub 3˚, wordt “een” vervangen door “twee”, “twee gulden en
vijftig cents” door “vijf gulden” en “vijf” door “tien”.
k. In artikel 57, eerste lid, sub 4 ˚, wordt “vijftien” vervangen door: dertig.
l. In artikel 57, eerste lid, sub 5˚, “wordt zestig” vervangen door: honderdtwintig.
m. In artikel 57, eerste lid, sub 7˚, wordt “tien” vervangen door: twintig.
n. In artikel 57, eerste lid, sub 9˚, wordt “dertig” vervangen door: zestig.
o. In artikel 57, eerste lid, sub 10˚, wordt “vijftien” vervangen door “dertig” en “dertig”
door “zestig”.
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In artikel 57, eerste lid, sub 11˚, wordt “zes” vervangen door: twaalf.
In artikel 57, eerste lid, sub 12˚, wordt “zestig” vervangen door: honderdtwintig.
In artikel 57, eerste lid, sub 13˚, wordt “driehonderd” vervangen door: zeshonderd.
In artikel 57, eerste lid, sub 14˚, wordt “vijfenzeventig” vervangen door: honderdvijftig.
In artikel 57, eerste lid, sub 15˚, wordt “vijftien” vervangen door: dertig.
In artikel 57, eerste lid, sub 16˚, wordt “honderdvijftig” vervangen door: driehonderd.
In artikel 57, eerste lid, sub 17˚, wordt “zeven gulden en vijftig cents” vervangen door:
vijftien gulden.
In artikel 57, eerste lid, sub 17a˚, wordt “zeven gulden en vijftig cents” vervangen door:
vijftien gulden.
In artikel 57, eerste lid, sub 20˚, onder a, wordt “twee gulden vijftig” vervangen door:
vijf gulden.
In artikel 57, eerste lid, sub 20˚, onder b, wordt “zeven gulden en vijftig cents”
vervangen door “vijftien gulden” en “twee gulden vijftig” door “vijf gulden”.
In artikel 57, eerste lid in sub 20˚, onder c, wordt “twee gulden vijftig” vervangen door:
vijf gulden.

Artikel II
Het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de juni 1962 ter uitvoering van het
eerste lid van artikel 57, onder 20º, van de Zegelverordening 1908 (P.B. 1956, no. 108) en van
artikel 2 van de landsverordening van de 16de juni 1962 (P.B. 1962, no. 79) tot wijziging van de
Zegelverordening 1908 (P.B. 1956, no. 108)2, zoals gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel III
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2014.

Gegeven te Willemstad, 29 januari 2014
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM
Uitgegeven de 31ste januari 2014
De Minister van Algemene Zaken, a.i.,
J.M.B. FRANCISCA
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 29ste januari 2014, ter uitvoering van artikel 28a van de
Zegelverordening 1908.
1. Algemeen
Bij de invoering van de Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele
belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen3 is tevens de Zegelverordening 1908
gewijzigd. In dit verband is een nieuw artikel 28a ingevoegd luidende: ‘Bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, kunnen de bedragen, bedoeld in deze landsverordening,
alsmede alle ter uitvoering van deze landsverordening gegeven wettelijke regelingen, worden
gewijzigd.’.
De reden voor deze invoeging is gelegen in het feit dat in de Zegelverordening 1908 en de ter
uitvoering gegeven wettelijke regelingen, een groot aantal bedragen worden genoemd. Het gaat
daarbij om bedragen die worden aangeduid als belasting, zegelpapier, buitengewoon gestempeld
papier, plakzegels, visum en quitantie, alsmede de genoemde boetes. De regering is van mening,
dat het wenselijk is om de genoemde bedragen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
te kunnen aanpassen.
In dit landsbesluit worden op basis van artikel 28a van de Zegelverordening 1908 een aantal
bedragen aangepast.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de navolgende ontwikkeling op te
maken:
The year average consumer price index and inflation rates for Curaçao since 1970 (Series for
total population, price index numbers based on October 2006 = 100) are:
Year
Dec 1985
Dec 1986
Dec 1987
Dec 1988
Dec 1989
Dec 1990
Dec 1991
Dec 1992
Dec 1993
Dec 1994
Dec 1995
Dec 1996
Dec 1997
Dec 1998
Dec 1999
Dec 2000
Dec 2001
Dec 2002
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12-month average (%)
58.5
59.2
61.4
63.0
65.5
67.9
70.6
71.6
73.1
74.4
76.5
79.2
81.8
82.7
83.0
87.9
89.4
89.8

Inflation
0.4
1.3
3.8
2.6
3.9
3.8
4.0
1.4
2.1
1.8
2.8
3.6
3.3
1.1
0.4
5.8
1.8
0.4
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Year
Dec 2003
Dec 2004
Dec 2005
Dec 2006
Dec 2007
Dec 2008
Dec 2009
Dec 2010
Dec 2011
Dec 2012

12-month average (%)
91.2
92.5
96.3
99.3
102.3
109.3
111.2
114.3
117.0
120.7

Inflation
1.6
1.4
4.1
3.1
3.0
6.9
1.8
2.8
2.3
3.2

Year
Jan 2013
Feb 2013
Mar 2013
Apr 2013

12-month average (%)
120.9
121.1
121.3
121.6

Inflation
3.0
3.0
2.9
2.8

Cijfers d.d. 16 mei 2013
Gezien de voorgaande ontwikkeling is ervoor gekozen om de belastingbedragen in de genoemde
artikelen te verdubbelen.
2. Artikelsgewijze toelichting
In artikel 3 wordt een invoeringstermijn geregeld. De reden van die termijn is dat de ontvanger
zegelpapier met de nieuwe waarden zal moeten bestellen en dat iedereen die gebruik maakt van
zegelpapier de voorraden met de oude waarden zal moeten inleveren bij de ontvanger en papier
met de nieuwe waarden zal moeten aanschaffen. Bij hypothecaire leningen hebben potentiële
leners rekening gehouden met de oude tarieven. Geldverstrekkers en notarissen moeten
voldoende tijd krijgen om hun klanten in te lichten over de verhoogde tarieven. Door de gekozen
termijn zullen betrokkenen voldoende tijd hebben om zich in te stellen op de gewijzigde
tarieven.
3. Adviezen van de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies.
Op 29 augustus 2013 heeft de Sociaal Economische Raad een advies vastgesteld met betrekking
tot dit landsbesluit. Naar het oordeel van de SER zijn de overwegingen en motieven van de
regering die ten grondslag liggen aan de in het concept opgenomen verhogingen niet duidelijk
verwerkt. Voorts vraagt de SER aandacht voor haar standpunten zoals opgenomen in haar
advies.
Het belangrijkste motief is, zoals altijd bij het verhogen van belastingen, een budgettair motief.
Door de later dan geplande invoering van de verhoging van de omzetbelasting is het wenselijk
gebleken om de minderopbrengst door deze vertraging zoveel mogelijk op te vangen met de
verhoging van de zegelbelasting. De regering was los hiervan evenwel reeds geruime tijd
voornemens om de diverse zegelbelastingen te evalueren en waar nodig aan te passen aangezien
de perceptiekosten de afgelopen jaren behoorlijk zijn gestegen terwijl het tarief gelijk is
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gebleven. In dit verband is er dan ook, alhoewel terecht door de SER opgemerkt dat er niet een
volledige relatie bestaat, aansluitend gezocht bij de Consumer Price Index om de keuze voor een
verdubbeling nader te onderbouwen.
De Regering is voorts voornemens om in het kader van de algehele herziening van het fiscale
stelsel ook de doelmatigheid van elk van de zegelbelastingen nader te onderzoeken en
hieromtrent in de totaliteit van het nieuwe stelsel keuzes te maken. Doordat er reeds een
Taskforce en werkgroepen zijn ingesteld voor de algehele herziening en het hoofdmotief, zoals
aangegeven, thans een budgettair motief is, is ervoor gekozen om deze verdergaande analyse
door voornoemde Taskforce en werkgroepen te laten uitvoeren. Op dit moment is het dan ook
niet opportuun om over de mogelijke tijdelijkheid, al dan niet voor alle zegelbelastingen, een
uitspraak te doen.
De discrepantie van de verwachte meeropbrengst als gevolg van de voorliggende verhoging
tussen de bijlage bij het schrijven van de Secretaris-Generaal, a.i., van Financiën d.d. 24 juli
2013 en de financiële paragraaf van het concept, is gelegen in het feit dat bij het overzicht van de
opbrengsten van de diverse zegels, de opbrengst van de zegelbelasting doorvoer, die door de
douane wordt geheven, niet is opgenomen. De verwachte opbrengst van het voorliggende
concept is NAf. 4.5 miljoen op jaarbasis het geen vooralsnog ook het gewenste bedrag aan meer
opbrengst van deze zegelbelasting aanpassing is.
Het advies van de Raad van Advies is overgenomen, tenzij hierna is aangegeven dat ervan is
afgeweken.
Het advies om ‘Gelet op: artikel 28a van de Zegelverordening’ op te nemen is strijdig met het
door de Minister-President bij zijn brief van 18 april 2013, zaaknummer 2012/017729,
voorgeschreven model. Dit model is door Wetgeving en Juridisch Zaken met goedvinden van de
regering vastgesteld.
Het advies met betrekking tot de indeling van het ontwerp wordt niet overgenomen, omdat dit
een indeling is voor een wijziging van een landsverordening. Wel is besloten om alle
wijzigingen in bedragen in één artikel op te nemen. Aangezien dit, het eerste landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, is, sinds artikel 28a van de Zegelverordening 1908 van kracht
is geworden, komt de toegepaste indeling duidelijker over. Voor de volgorde van de woorden
wordt aangesloten bij de circulaire ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’.
4. Financiële Paragraaf
Door voornoemde keuze, om de in dit landsbesluit genoemde zegelbelastingbedragen te
verdubbelen, is de meeropbrengst ook relatief eenvoudig te bepalen. Op basis van de
opbrengsten over de jaren 2011 en 2012 van deze zegels wordt de meeropbrengst geschat op
NAf 4.5 miljoen op jaarbasis.

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

