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Willemstad - Manera ta bon konosí pa tur hende, Gobièrnu te na e momentu aki a                
hasi fiansa di 126 mion florin serka Hulanda pa duna sosten na empresa i kompania               
individual via di NOW pa mantenshon di kupo di trabou.  
E sosten finansiero na tur ku a pèrdè trabou òf ta buska trabou i tambe e grupo ku ta                   
kobra ònderstant a keda finansiá for di propio presupuesto di Gobièrnu.  
Pa sigui garantisá sosten finansiero na e grupo mas vulnerabel aki, Gobièrnu a tuma              
un desishon pa kuminsá ku e proseso pa eliminá e derecho di dedukshon di 4.5% di                
OB na entrada. E desishon aki mientras tantu a keda revoká.  
Mientrastantu Gobièrnu di Hulanda a komprometé pa pone fondo disponibel pa           
medio di fiansa pa Gobièrnu por sigui duna sosten na e grupo ku a pèrdè trabou òf ta                  
buska trabou i tambe kobradó di ònderstant. 
 
Hopi ta esnan ku ta aserka Gobièrnu último dianan ku e pregunta ku si ta bèrdat ku                 
Gobièrnu a eliminá e derecho di dedukshon di 4.5% OB pa motibu ku nan ta               
konstatá ku empresanan ta oumentando nan preis, alegando ku nan ta hasi esaki             
pasobra Gobièrnu a eliminá e derecho di dedukshon. 
 
Pa medio di e komunikado aki Gobièrnu ta informá ku e derecho di dedukshon di               
4.5% di OB ta keda mantené te na momentu ku lei di ABB drenta na vigor entrante 1                  
di yanüari 2021. 

************* 
 

Aftrekrecht 4.5% OB blijft gehandhaafd 
 
Willemstad - Zoals bekend heeft de regering tot nu toe 126 miljoen gulden aan              
leningen aangegaan met Nederland om de bedrijven en zelfstandigen en          
zelfstandigen via de NOW-regeling te steunen voor het behoud van banen. 
De steun aan degenen die zonder inkomen zijn gebleven en onderstandtrekkers           
werd door de regering uit eigen middelen bekostigd. 
Om de steun aan deze meer kwetsbare groep te blijven garanderen, heeft de             
regering een besluit genomen om het proces op te starten voor het elimineren van              
het 4.5% OB aftrekrecht. Dit besluit is door de regering inmiddels ingetrokken. 
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Ondertussen heeft Nederland toezeggingen gedaan om ook middelen beschikbaar te          
stellen via leningen om de groep die hun baan heeft verloren en de werkzoekenden              
en onderstandtrekkers financieel te steunen. 
 
Velen hebben de regering de laatste dagen benaderd met de vraag of het aftrekrecht              
OB inderdaad is vernietigd, daar de bedrijven hun prijzen aan het verhogen zijn met              
de bewering dat dit komt, omdat de regering het aftrekrecht heeft afgeschaft. 
 
De regering maakt hierbij bekend, dat het aftrekrecht van 4.5% OB gehandhaafd            
blijft, totdat de ABB-wetgeving per 1 januari 2021 wordt geïntroduceerd. 
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Derecho di dedukshon di 4.5% ta keda mantené 


