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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32276 

Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel 

BES)  

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

19  (Recourt) 

Hoofdstuk II, artikel XVI 
Hoofdstuk IIa, onderdeel X 

In onderdeel II wordt voorgesteld de belasting (en premie) vrije som te verhogen. Met het 

oog op de voorgestelde hoogte van het minimumloon, de AO uitkering en de 

onderstandsuitkering, die al niet boven de in het regeringsvoorstel opgenomen belasting 

(en premie) vrije som uitkwamen, komt deze verhoging met name ten goede aan 

belastingplichtigen die tegenwoordige arbeid verrichten. Op deze manier wordt een 

progressiever belastingstelsel bereikt. Voorts wordt op een eenvoudige wijze bereikt dat 

werken en ondernemen op de BES-eilanden voor belastingplichtige met een laag of 

middeninkomen lonender wordt gemaakt. Ter dekking van deze verhoging wordt in 

onderdeel I voorgesteld het tarief van de vastgoedbelasting te verhogen van 20% naar 

25%. Per saldo is dit amendement budgettair neutraal vormgegeven. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie en het 

CDA 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 
9 à 10 herdruk à 12 (Neppérus) 

Een vlaktarief van 30,4% heeft de charme van de eenvoud. Naar het oordeel van de 

indiener is uit een oogpunt van belastingopbrengsten en uit een oogpunt van door de 

bevolking ervaren rechtvaardigheid een zodanige verla ging van het tarief voor de hogere 

inkomens thans echter onwenselijk. 
Deze maatregel genereert een meeropbrengst van USD 0,7 miljoen. Deze raming is eerder 

opgenomen in bijlage 7 bij de brief van 25 januari 2010 van de staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II 2009/10, 31 954, nr. 16). 

Het amendement wordt gewijzigd in verband met een tweetal redenen. 

Ten eerste wordt het amendement gewijzigd om tegemoet te komen aan het eerdere 

advies van Actal over het amendement (zie Kamerstukken II 2009/2010, 32 276, nr. 10 

Herdruk), waarbij Actal adviseerde het 38% tarief slechts in de inkomstenbelasting te 

introduceren. Het nieuwe onderdeel III van het amendement biedt hiertoe een regeling. 

Ten tweede wordt via het nieuwe onderdeel I een regeling getroffen voor de inbedding van 

het amendement in de penshonadoregeling. In het nieuwe onderdeel I wordt daartoe 

hoofdstuk II, artikel X, van het wetsvoorstel Invoeringswet fiscaal stelsel BES aangepast. 

In hoofdstuk II, artikel X, is de overgangsregeling opgenomen voor de penshonadoregeling 

die geen onderdeel vormt van het structurele fiscale stelsel voor de BES eilanden. Voor 

bestaande penshonado's wordt de penshonadoregeling nog vijf jaar gecontinueerd. De 

overgangsregeling heeft tot gevolg dat een penshonado over de eerste USD 26 396 van de 
belastbare som (ongeacht de herkomst van het inkomen) 30,4% betaalt. De grens van 

USD 26 396 is gelijk aan het premiemaximum voor de AOV, AWW en het niet-

werkgeversdeel van de Zorgverzekering BES waardoor wordt gewaarborgd dat een 

penshonado – op gelijke wijze als andere inwoners van de BES eilanden – deze premies 

verschuldigd is. Zodra de belastbare som meer bedraagt dan USD 26 396 heeft de 

penshonado de keuze. Of wel worden de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som 

belast tegen 10% of – als dat lager is – worden de buitenlandse bestanddelen van de 

belastbare som vanaf USD 26 396 tot maximaal USD 243 934 (het equivalent van Naf. 500 

000) belast tegen het tabeltarief. Binnenlandse bestanddelen van de belastbare som 

worden altijd belast tegen het tabeltarief. 

In het oorspronkelijke amendement is abusievelijk geen rekening gehouden met de extra 

tariefschijf van 38% die in dit amendement wordt voorgesteld. Hierdoor heeft een 

penshonado de keuze tussen 10% over de buitenlandse bestanddelen van de belastbare 

som (voor zover de belastbare som meer dan USD 26 396 bedraagt) of – als dat lager is – 

30,4% over de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som vanaf USD 26 396 tot 
maximaal USD 243 934. Hierdoor krijgt de penshonado onbedoeld een voordeel van 7,6%-

punt over de buitenlandse bestanddelen van de belastbare som vanaf USD 59 732 tot 

maximaal USD 243 934. Immers, in hoofdstuk II, artikel X, eerste lid, onderdeel b, wordt – 

zonder de in het nieuwe onderdeel I opgenomen wijziging – enkel gesproken over het 

tarief van 30,4%. In het nieuwe onderdeel I van dit amendement wordt dat alsnog 

rechtgezet, door een verwijzing op te nemen naar de tariefstructuur in artikel 24A van de 

Wet inkomstenbelasting BES. 

Ingetrokken 
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Diverse artikelen 

13 (van Raak) 

Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden als openbare lichamen onderdeel van Nederland. 

In onderhavige wet is afgezien van het opnemen van een vennootschapsbelasting. Dit 

zorgt voor de onwenselijke situatie dat binnen de Nederlandse staat belastingzones zonder 

vennootschapsbelasting worden gecreëerd. Onderhavige wet leidt tevens tot 

belastingconcurrentie binnen het Koninkrijk, nu Curaçao en Sint Maarten voornemens zijn 
een vennootschapsbelasting van 15 procent in het leven te roepen, ook in de speciale 

economische zones (zie de brief van de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen, 

2010Z07793). 

Dit amendement zorgt er voor dat een vennootschapsbelasting wordt ingevoerd op de 

BES-eilanden op basis van de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er 

komt een tarief van 15 procent, in plaats van het gebruikelijke tarief van 25,5 procent. De 

opbrengstbelasting en vastgoedbelasting komen hiermee te vervallen voor alle lichamen, 

behalve voor stichtingen en doelvermogens. Dit amendement levert een meeropbrengst op 

van 5,05 miljoen USD 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

Hoofdstuk II onderdelen a en b, artikel X 

Hoofdstuk IIA onderdeel Y, artikel 24A 

Hoofdstuk IIB onderdeel M 
16 (Lucassen) 

Het oogmerk van het voorgestelde amendement is om te komen tot een tariefstructuur die 

recht doet aan de nieuwe positie van de BES-eilanden als onderdeel van het Nederlandse 

staatsbestel. Met dat doel wordt de tariefstructuur voor de inkomstenbelasting (IB) en 

loonbelasting (LB) aangepast aan de in Nederland geldende tariefstructuur. 

Hiertoe wordt in onderdeel II van het amendement in de tabel bij artikel 24A de 

tariefstructuur van de Nederlandse IB opgenomen. 

Omdat het fiscale stelsel voor de BES eilanden voorziet in de gezamenlijke heffing van 

IB/LB, premies volksverzekeringen en het niet werkgeversdeel van de zorgverzekering, is 

in de eerste twee schijven het gecombineerde tarief genomen (zie zesde en vierde regel 

van onderen in de kolom «stand 2011» in tabel 4 in de memorie van toelichting op het 

Belastingplan 2011, Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 3, blz. 18). 

Het gecombineerde percentage voor de premies volksverzekeringen en het niet 

werkgeversdeel van de zorgverzekering op de BES eilanden is niet gelijk aan het 

gecombineerde percentage voor de premies volksverzekeringen in Nederland. Omdat in de 
eerste twee schijven wel het gecombineerde voor 2011 in Nederland voorziene tarief wordt 

geheven wordt het IB deel in die schijven op de BES eilanden hoger dan in Nederland. 

De bedragen in de kolommen I en II zijn gelijk aan die in de kolommen I en II van de 

artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet IB 2001, zoals voorzien in het Belastingplan 2011 

(Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 2; het gaat hier dus eveneens als bij het 

Belastingplan 2011 over de voorziene bedragen voor het jaar 2011) vermenigvuldigd met 

een factor 1,3. De factor 1,3 is gekozen omdat dit overeenkomt met de euro/dollar koers 

van de afgelopen tijd. Hierdoor wordt de voorgestelde structuur in de Wet 
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inkomstenbelasting BES een zo nauwkeurig mogelijke vertaling van de voor 2011 

voorziene structuur in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001. 

In onderdeel I van dit amendement wordt de overgangsregeling voor pensionado’s 

aangepast aan de aangepaste tariefstructuur. 

In onderdeel III van dit amendement wordt het anoniementarief in de loonbelasting 

aangepast. Dat is gelijk aan het hoogste marginale tarief in de Wet inkomstenbelasting 

BES (is in Nederland ook het geval). 

De aanpassing van de tariefstructuur voor de inkomstenbelasting en loonbelasting moet 
uiteindelijk gaan leiden tot een situatie waarin de eilandbewoners in toenemende mate 

bijdragen aan het dekken van de eigen begroting. 

Budgettair 

De meeropbrengst van de voorgestelde tariefstructuur wordt geschat op USD 5,3 miljoen. 

Verworpen. Voor: PVV  

 

 

Diverse artikelen 
15 herdruk à  17 (Van Gent) 

Dit amendement introduceert in onderdeel III een inkomensafhankelijke arbeidskorting die 

direct na de belastingvrije som start. De arbeidskorting loopt lineair op tot het punt waarop 

het totaal aan tegenwoordige arbeid de belastingvrije som met USD 10 000 of meer 

overstijgt. Deze maximale arbeidskorting van USD 1 242 wordt zodoende voor de meeste 

belastingplichtigen bereikt bij een inkomen van USD 19 000, hetgeen overeenkomt met het 

gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking op de BES eilanden. Voor 
belastingplichtigen die in aanmerking komen voor verhogingen op grond van de 

kindertoeslag en ouderentoeslag ligt deze grens vanzelfsprekend evenveel hoger als de 

opslag op de belastingvrije som. De arbeidskorting blijft USD 1 242 tot het punt waarop 

het totaal aan tegenwoordige arbeid de belastingvrije som met USD 29 000 overstijgt. 

Voor de meeste belastingplichtigen (uiteraard wederom met inachtneming van een 

eventuele kinder- of ouderentoeslag op de belastingvrije som) zal dit liggen op een grens 

van USD 38 000, hetgeen overeenkomt met tweemaal het gemiddelde inkomen per hoofd 

van de bevolking op de BES eilanden. Vervolgens loopt de arbeidskorting lineair af naar 

USD 0. Het niveau van nihil wordt bereikt als het totaal aan tegenwoordige arbeid de 

belastingvrije som met USD 48 000 of meer overstijgt. Voor de meeste belastingplichtigen 

(uiteraard wederom met in achtneming van een eventuele kinder- of ouderentoeslag op de 

belastingvrije som) zal dit liggen op een grens van USD 57 000, hetgeen overeenkomt met 

driemaal het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking op de BES eilanden. 

Deze inkomensafhankelijke arbeidskorting beoogt werken op de BES eilanden lonender te 

maken voor alle belastingplichtigen met een inkomen tot driemaal het gemiddelde 
inkomen. Zodoende zullen lage- en middeninkomens op de BES eilanden profiteren. 

In onderdeel II wordt de in Wet inkomstenbelasting BES opgenomen aftrekmogelijkheid 

voor beroepskosten geschrapt, daar deze overbodig is door de invoering van een 

arbeidskorting. 

De invoering van de arbeidskorting en de daarmee samenhangende afschaffing van de 

aftrek voor beroepskosten hebben per saldo een budgettaire derving van USD 4,5 miljoen 

tot gevolg. Dekking wordt gevonden door een schuif van deze belastingheffing in de 

inkomstenbelasting naar belastingen die voor het grootste deel bij het bedrijfsleven 
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geheven worden, te weten de vastgoed- en opbrengstenbelasting. Er wordt dus bewust 

gekozen voor het aanhaken bij belastingen die ook al onderdeel uitmaken van het 

voorliggende wetsvoorstel, zodoende wordt er via dit amendement geen nieuwe belasting 

geïntroduceerd. 

In onderdeel I is geregeld dat het tarief van de vastgoedbelasting van 20% naar 30% 

wordt opgetrokken. Deze tariefsverhoging betekent een budgettaire meeropbrengst van 

USD 2,05 miljoen. Door het ophogen van het tarief van de vastgoedbelasting op de BES-

eilanden zal de belasting enigszins gaan gelijken op de Nederlandse inkomstenbelasting in 
Box 3, daar over een forfaitair rendement van 4% een belasting van 30% betaald wordt. 

In onderdeel I is voorts geregeld dat het tarief van de opbrengstbelasting van 5% naar 

15% wordt opgetrokken. Hierdoor zal niet alleen de vormgeving van de belasting sterk 

lijken op de Nederlandse dividendbelasting, maar zal ook het tarief gelijk zijn aan de 

Nederlandse dividendbelasting. Deze tariefsverhoging betekent – samen met de hieruit 

logischerwijs voortkomende verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief van 5% naar 15% 

in de Wet inkomstenbelasting BES zoals opgenomen in onderdeel IV – een budgettaire 

meeropbrengst van USD 2,6 miljoen. Hierbij wordt uiteraard aangenomen dat de grondslag 

gelijk blijft. 

Per saldo is de vormgeving van het amendement budgettair neutraal. 

Het amendement wordt gewijzigd in verband met een wetstechnische aanpassing. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66  
 


