
 

 

Aangepaste diensten BELASTINGDIENST ivm COVID-19 tot nadere orde 
 
Zoals u weet, heeft het coronavirus COVID-19 veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. De 
Belastingdienst doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Houdt u daarom deze pagina in 
de gaten voor alle actuele informatie. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Help de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Indien u ziek bent, of griepverschijnselen 
vertoont, zoals hoesten, niezen en/of koorts, of wanneer u in de aanbevolen quarantaineperiode 
verkeert als gevolg van een buitenlandse reis, dan wordt u met klem verzocht de belastingkantoren 
niet te bezoeken! 
 
Al onze informatieloketten zijn gesloten. Er wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van 
onze digitale mogelijkheden.  Voor uitzonderlijke gevallen gaarne contact opnemen met de 
desbetreffende afdeling van de Belastingdienst voor het indienen en ophalen van documenten. 
 
ONLINE INFORMATIE 
U wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die de 
Belastingdienst aanbiedt. Meer informatie treft u op www.belastingdienst.cw. Ook kunt u via 
onderstaande e-mailadressen meer informatie opvragen.  
 
GEMAAKTE AFSPRAKEN GEANNULEERD 
Alle gemaakte afspraken zijn per direct geannuleerd. Indien de Belastingdienst nog geen contact 
met u heeft opgenomen, gelieve zelf contact te zoeken via onderstaande telefoonnummers of  
e-mailadressen. 
 
TELEFOONNUMMERS PER ORGANISATIE 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00 
 
INSPECTIE DER BELASTINGEN 
Algemeen    7342515 
Aangiftes     7342575 | 7342653 | 7342629 
Verklaringen    7342511 | 7342512 | 7342513 | 7342514 
 
ONTVANGER 
Algemeen    7342224 |7342300 
Invorderaars   Zie informatie Ontvanger 
Restitutie    7342260 
 
SBAB 
Algemeen    7342473 
Compliance   7342445 
Controle    7342733 
Inlichting & Opsporing 7342452 
 
Let op: als gevolg van de maatregelen rond het COVID-19 zijn er minder medewerkers aanwezig. 
Hierdoor duurt het soms langer voordat u een medewerker aan de lijn krijgt. 
 
E-MAILADRESSEN PER ORGANISATIE 
 



 

 

INSPECTIE 
Algemeen    inspbelcur@gobiernu.cw 
Vragen crib-nummer   helpdeskbelastingdienst@minfin.cw 
Vragen online account  helpdeskbelastingdienst@minfin.cw 
Inkomstenbelasting   inkomstenbelasting@gobiernu.cw 
Loonbelasting    loonbelasting@gobiernu.cw 
Omzetbelasting   preguntaob@gobiernu.cw 
Onroerend belasting   onroerendezaakbelasting@gobiernu.cw 
Winstbelasting   winstbelasting@gobiernu.cw  
 
ONTVANGER 
Algemeen    ontvanger@gobiernu.cw 
Invordering    invorderingteam@gobiernu.cw 
 
SBAB 
Algemeen    contact@stichtingbab.com 
 
 
BETALINGEN  
Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, verzoekt De Belastingdienst u om alle betalingen 
te doen via online banking op een van de onderstaande bankrekeningnummers van de Ontvanger.  
 
MCB     23329507 
RBC     8000000104146229 
Giro Bank    1500047 
Orco Bank     1081290195  
Banco di Caribe   30649501 
Vidanova Bank   502310001 
CIBC FirstCaribbean  570000566 
 
De volgende gegevens altijd vermelden bij betalingen: 
⁃ Crib-nummer 
⁃ Periode / jaar 
⁃ Aanslagnummer 
 
Ook kunt u via de PAGOmatiko betalen. Voor meer informatie over betalen, kijkt u op 
www.belastingdienst.cw.  
 
AANGIFTES 
Alle aangiftes voor zowel particulieren als ondernemers kunnen zoals altijd online geschieden. Op 
www.belastingdienst.cw treft u alle benodigde informatie om uw aangiftes digitaal te regelen. 
Indien er vragen zijn, kunt u altijd mailen naar helpdeskbelastingdienst@minfin.cw of bellen met de 
Belastingdienst. 
 
BIJZONDERE REGELING COVID-19 
Bij uitzonderlijke gevallen naar aanleiding van COVID-19 kunt u uitstel vragen voor een lopende 
betalingsregeling danwel een betalingsregeling treffen. Voor meer informatie over de bijzondere 
regeling COVID-19, kunt u e-mailen naar invorderingteam@gobiernu.cw.  
 
U krijgt vervolgens per e-mail een lijst met de benodigde documenten die u mee moet nasturen. Uw 
verzoek wordt dan geëvalueerd waarna u bericht krijgt. 


