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Gisteren werd de
Cola Debrotprijs voor
literatuur uitgereikt
aan dichter, vertaal-
ster en redactrice
Lucille Berry-Haseth.
Zij heeft het correct
gebruik van de
Papiamentse taal
bevorderd en een
belangrijke bijdrage
geleverd aan de ont-
wikkeling van het
Papiaments. In deze
AD Wikènt volgt de
toespraak die buiten-
gewoon hoogleraar
Caraïbische
Letterkunde Wim
Rutgers bij de prijs-
uitreiking verzorgde. 
Journaliste Anneke
Polak schrijft in deze
AD Wikènt over de
tiende editie van het
grootste mode-evene-
ment van Colombia,
in Barranquilla, waar
twee dagen lang
opkomende ontwer-
pers hun kleurrijke
collecties mochten
tonen. Polak inter-
viewde voor dit arti-
kel diverse personen
uit de modebranche.
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Curaçao
is met de Verenigde
Staten (VS) de inhou-
delijke tekst overeen-
gekomen voor inter-
gouvernementele af-
spraken over de Fatca,
de Foreign Account
Tax Compliance Act.
Afgelopen week. En
net op tijd.

Want hiermee is er nu
een zogeheten ‘agreement
on substance’, waardoor
voorkomen wordt dat fi-
nanciële instellingen op
Curaçao vanaf maandag 5
mei elke transactie met de
VS aan de Amerikaanse
belastingdienst IRS moe-
ten melden. En - niet min-
der belangrijk - hierdoor
wordt voorkomen dat deze
financiële instellingen op
Curaçao onnodig opgeza-
deld worden met arbeids-
intensieve procedures,
waarmee ook veel kosten
zijn gemoeid.

Op de webpagina van 
de Treasury Department
staat Curaçao nu vermeld
als een jurisdictie die de
beschikking heeft over een
‘agreement on substance’
ten aanzien van Fatca en
ook wordt deze overeen-
komst op de site van het
Amerikaanse ministerie
van Financiën wereldkun-
dig gemaakt.

Met de Fatca eist de VS
inzicht in de tegoeden van
alle ‘US persons’ buiten
Amerika om zo belasting-
fraude en -ontduiking van
eigen ingezetenen tegen te
gaan. Hoewel dus formeel
een binnenlandse wet
heeft dit ook grote gevol-
gen voor alle buitenlandse
financiële instellingen (fo-
reign financial institu-
tions, FFI’s), zoals ook op
Curaçao. Onder de FFI’s
vallen banken en trustkan-
toren, maar ook verzeke-
ringsmaatschappijen en
pensioen- en beleggings-
fondsen.

Het Antilliaans Dagblad
berichtte eind vorige
maand dat er sprake was
van een ‘race tegen de

klok’ omdat Curaçao op
dat moment nog niet 
op de lijst stond van lan-
den die met de Ameri-
kaanse fiscus IRS een zo-
geheten Inter-Govern-
mental Agreement (IGA)
hebben gesloten. 

Dit laatste moet nog wel
gebeuren, meldt de Cura-
çao International Financi-

al Services Association
(Cifa), die blij is met de
‘agreement on substance’
maar erop wijst dat ‘de vol-
gende stap de daadwerke-
lijke ondertekening van de
IGA is’. Terwijl Curaçao
Koningsdag vierde werd
de overeenkomst op 30
april alsnog getekend. Fi-
nanciën op Curaçao be-

dankt het consulaat-gene-
raal van de VS in Willem-
stad en de Treasury De-
partment in Washington
‘voor de professionele wij-
ze waarmee zij zijn omge-
gaan met de Fatca-onder-
handelingen en de korte
communicatieve lijnen
welke gehanteerd zijn met
het ministerie’. Het mi-

nisterie van José Jardim:
,,Tot slot gaat er bijzonde-
re dank uit naar de nauwe
samenwerking met de pri-
vate sector, waardoor de
deadline van 5 mei is ge-
haald.” 

Zie ook de website:

treasury.gov/resource-
center/tax-policy/
treaties/zPages/
FATCA-Archive.aspx

‘Agreement on substance’ inzake Fatca getekend
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Begraafplaats slachtoffers WO II opgeknapt

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Een meisje
van zeventien jaar oud is
in kritieke toestand opge-
nomen op de Intensive
Care van het Sint Elisa-
beth Hospitaal (Sehos) na-

dat ze was aangereden
door een auto. De politie
kon niet meer informatie

geven over de toestand van
de 17-jarige.

Het ongeluk, waarbij
ook een zestienjarig meis-
je gewond is geraakt, vond
donderdagmiddag plaats
aan de Commandeurs-
weg. Om 17.40 uur kreeg
de politie de melding van
een ongeluk waarbij twee
jonge vrouwen gewond
zouden zijn geraakt.

Bij aankomst troffen de
agenten een Toyota Tercel
aan en twee jonge meisjes
die beiden op de grond la-

gen, van wie een in kritie-
ke toestand. Beiden heb-
ben door de klap verwon-
dingen aan de rug opge-
lopen. Uit voorlopig
onderzoek is gebleken dat
beide meisjes waarschijn-
lijk overstaken zonder uit
te kijken, waarbij ze wer-
den aangereden door de
auto. Deze kwam op hoge
snelheid aanrijden.

Beide slachtoffers zijn
naar het Sehos vervoerd.
De 45-jarige chauffeur was
niet in het bezit van de pa-
pieren van de auto waarin
hij reed. De auto is in be-
slag genomen en de politie
doet verder onderzoek in
deze zaak.
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Meisje op Intensive
Care na aanrijding

In aanloop naar Nationale Dodenherdenking op 4 mei hebben veertig militairen Stichting Militair Erfgoed Curaçao
(Smec) geholpen. Ze hebben Smec ondersteund door onderhoud en schilderwerk op de Militaire Begraafplaats op
de Roodeweg te Otrobanda. De militairen zijn twee dagen aan het werk geweest om de muren en graven te schilde-
ren, reparaties uit te voeren en bomen te snoeien. FOTO STICHTING MILITAIR ERFGOED CURAÇAO

Akkoord met VS


