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Pater Euwensweg 9, ter attentie van afdeling Pensioenen, Cura~ao.
Email: Pensioenen@sybcur.org,
Website: www.sybcyr.org, Tel: (5999)434-4000

Aan de belanghebbende
woonachtig in Nederland of
Caribisch Nederland

Onderwerp:

Contactpersoon:

Ons telefoonnummers:

Belastingheffing op uitkeringen en
inhoudingsplicht SVB

WiHemstad, 6 oktober 2017
Geachte klant,
U woont in Nederland of Caribisch Nederland en ontvangt van ons een
weduwen/weduwnaarspensioen (AWW-pensioen), een wezenpens.ioen (AWW-pensioen),
een ouderdomspensioen (AOV-pensioen) of een partnertoeslag <>p het AOV-pensioen
(toeslag). De Landsverordening op de Loonbelasting 1976 is de afgelopen jaren op enkele
punten gewijzigd. In deze brief leest u de voor u relevante wijzigingen van deze regelgeving.

Wiiziging regelgeving
De uitkeringen die de SVB doet op grond van de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering (AOV-pensioen) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering (AWW-pensioen) worden als gevolg van de wijziging van de regelgeving
als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt. Verder is met ingang van 1 januari 2015
de basiskorting voor buitenlandse belastingplichtingen afgeschaft. De wijzigingen leiden tot
belastingheffing op uw uitkering waarbij de SVB, als inhoudingsplichtige, met ingang van 1
januari 2018 verplicht is om loonbelasting te gaan inhouden op de uitbetaafde AOV-pensioen
en AWW-pensioen van aile AOV-pensioengerechtigden en AWW-pensioengerechtigden die
in het buitenfand wonen.
Nederland en caribisch Nederland
Vanaf 2016 is de belastingregeling voor het Koninkrijk (hiema: BRK) voor inwoners van
Nederland en Caribisch Nederland vervangen door de Belastingregeling Nederland Curac;ao
(hierna: BRNC). De BRNC wijst de hefting over de uitgekeerde AOV-pensioen en AWWpensioen toe aan de uitkerende staat {in dit geval Curac;ao). Met ingang van 2016 is de SVB
op grond van artikel 17, tweede lid, van de BRNC verplicht om loonbelasting in te houden
over het uitgekeerde AOV-pensioen en AWW-pensioen, welke worden uitbetaald aan
inwoners van Nederland en Caribisch Nederland.
Naar aanleiding hiervan zal de SVB met ingang van 1 januari 2018 loonbelasting van het
uitgekeerde AOV-pensioen en AWW-pensioen inhouden. De inspecteur heeft besloten de te
weinig betaalde belasting over de jaren 2016 en 2017 niet op u te verhalen. Een vrijstelling in
Cura<_;;ao voor de \oonbelasting is niet moge\ijk. De AOV- pensioengerechtigden en AWW1
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pensioengerechtigden die in Nederland of Caribisch Nederland wonen, dienen de ontvangen
AOV en AWW uitkering in Nederland of Caribisch Nederland op te geven in de aangifte
inkomstenbelasting en kunnen daart>ij een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
vragen. Cura~ao zal informatie over de door u ontvangen uitkering jaarlijks met Nederland
uitwisselen.
Meer i nformatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de
lnspectie der Belastingen Cura~o, afdeling loonbelasting.
U kunt deze afdeling bereiken via (5999) 7342543 of 7342544 van maandag tot en met
donderdag van 08:00-11 :30 uur en 14:00 uur -17:00 uur en op vrijdag van 08:00-11 :30 en
14:00-16:00 uur (Cura~aose tijd). U kunt uw verzoek om vrijstelling per e-mail indienen via
loonbelastinq@aobiernu_cw. U krijgt dan een reactie per e-mail. U kunt oak een brief
opsturen . Het postadres is: Regentesselaan zln Cura~ao. De website van de lnspectie der
Belastingen Curac;ao is: www.belastingdienst.cw.

Met vriendelijke groet,
Sociale Verzekeringsbank
Deze brief is niet ondertekend omdat deze eleklronisch is aangemaakt.
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La!\dsverordenlng d.d. 22 iuli 2016
(PB 2016 no. 39)

Excel\entle,
Wij hebben vemomen dat 344 personen die van SVB..Curaoao hun AOV ontvangen, die
woonachtig op Bonaire zijn, In december 2016 geen kerstbonus hebben ontvangen en dat
hun AOV met ingang van 1 januari 2017 met 100.4 per maand is gekort.

Dit als gevolg van de Wijzigingsverordening van de Landsverordening AOV (PB 2016
no.39). Wij hebben ook vemomen dat inmiddels een procedure is aangespannen tegen de
SVS..Cura98Q, waarbij getracht wordt via juridische weg de gevolgen van deze
Wijzigingsverordening ongedaan te maken.

A1s bestuureecllege vragen we ons af of de keuze voor de Juridische weg wei de meest
aangewezene is. Wij zijn voorstander om middels dialoog tussen uw Regering en ons
CoHege \n dezen een optoss\ng te vinden. Ongetwljfeld is de maatrege\ genomen om
noodzakelijke bezuiniging door te voeren en wij pretenderen niet daarin te kunnen of zelfs
mogen treden. Maar de Wijzigingsverordening stelt een precedent waarbij tWo ex·Antllfiaans
eiland ingezetenen van de andere ex-Antilliaanse eilanden op grond van niet\ngezetenschap benadeelt c.q. ongefi)k behande\t.
WIJ vragen u of het verstandig is zo'n precedent te stellen? Het opent Jmmers de weg voor
de andere eilanden om vergelijkbare maatregeten te nemen, ook op ander terrein. Ons
College zou een dergelijke weg niet willen bewandelen. De AntiUen zijn uiteen, maar de
vriendschap tussen de bevolkingen van de eilanden is niet weg. De eilanden hebben een
lange geschiedenis gemeen.

Wij zien de genoemde Wijzigingsverordening daarom als een kans om met u in overteg te
treden om te komen tot een algemeen Vriendschapsakkoord tussen Curayao en Bonaire,
waarin dit soort punten ondatling kunnen worden geregeld ten einde te voorkomen dat de
eilanden ingezetenen van de verscheidene andere eilanden onderting benadelen.
Omdat ook de andere ellanden h\erbl) betrokken zl)n, sturen wi} kop1e van deze brief ook
naar de Bestuurscolleges van Saba en Sint Eustatlus, inclusief naar de Regerlngen van
Aruba en St. Maarten. Wel!lcht willen de andere Bestuurseolleges c.q. Regeringen van de
ComsopondemlMdfM
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andere eilanden ook over deze problematiek nadenken en deelnemen aan overleg om tot
een algemeen Vriendseha.psakkoord te komen.
Het zou ons inziens een oorste stap zijn.
Ons College treedt gr.aag met u over dit onderwei'p in gesprek, waarbij wij opmerken dat wij
streven naar een to,enaoering tot elkaar op basis van vriendschap en onderlinge
verbondenheid. Gaarne vernemen wij hoe u over dit voorstel denkt.

rsco'llege van het openbaar tichaam Bonaire,

Cc -BCSaba
BC St Eustal1us
Regemg Aruba
Regering Srnt M:JCJrten
Cerru~c~ltiliadl'l!i

Kaya Grandi 51 1Kratend•Jk Bona1re C.N.
Tel (.,.599) 717-5330 1Fax l.,.599) 7 7-8416
v.ww.bcnalregov.com
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Bijlage bij Pleitnota

Bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Cura~ao
op 26 september 2018

Verzoeker mr. Michiel Bijkerk

Verweerder Regering I SVB Cura~ao
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Van 11Grupo Akshon pa Derecho di Penshonado" uit Aruba

Edelachtbare,

Middels 150 aangehechte geldige identiteitsbewijzen en rijbewijzen
van Grupo Akshon pa Derecho di Penshonado uit Aruba, steunen wij
verzoeker mr. Michie! Bijkerk uit Bonaire in zijn beroep tegen
verweerder Regering I SVB Cura~ao.
Ook wij vinden de wetswijziging ter verlaging van het aov pensioen via
de SVB met 10% m.i.v. 1-1-2017 en inhouding van de Kerstgratificatie
vanaf december 2016, enkel en aileen omdat we niet op Cura~ao
wonen, discriminerend.
De Centrale Raad van Beroep in Nederland heeft in 2016 erkend dat het
recht op AOV valt onder het begrip 'eigendom' of 'bezit', als bedoeld in
artikel1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM). Artikel14 van het EVRM, alsmede art 26
IVBPR verbieden discriminatie, op welke grand dan ook en het EVRM en
IVBPR zijn ook op Cura~ao rechtsgeldig.
Er zijn ruim 52000 aov-gerechtigden bij SVB Cura~ao geregistreerd,
waarvan ruim 35000 ingezetenen van Cura~ao zijn en zo'n 17000 in het
buitenland wonen.
Nogmaals, aileen deze groep van 17000 'niet ingezetenen' is met 10%
gekort op hun aov pensioen en ontvangt niet Ianger de Kerstgratificatie
via SVB Cura~ao.
Redenen genoeg voor ons om zich tot u, Edelachtbare, te wenden met
het verzoek deze discriminerende en enge wetswijziging van
verweerder niet van toepassing te verklaren.
Grupo Akshon pa Derecho di Penshonado- Aruba, 24 september 2018.
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