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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de februari 2012
ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van de Eilandsverordening verlening bijstand
Curaçao 2008 1 (Landsbesluit verhoging algemene bijstand)
____________
IN NAAM DER KONINGIN!
______
De Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het in verband met de te verwachten prijsstijgingen als gevolg van de verhoging van de
omzetbelasting met 1 procent, zoals bepaald in artikel IV, onderdeel C, van de Landsverordening
belastingvoorzieningen 2011 2, wenselijk is de algemene bijstand die krachtens artikel 14, eerste
lid, van de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 aan een alleenstaande, een
alleenstaande ouder of een gehuwde wordt toegekend, te verhogen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
Het bedrag van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Eilandsverordening
verlening bijstand Curaçao 2008, wordt als volgt vastgesteld:
a. voor een alleenstaande:
Nafl.162,40 per 2 weken;
b. voor een alleenstaande ouder: Nafl. 162,40 per 2 weken;
c. voor een gehuwde:
Nafl. 281,10 per 2 weken.

Artikel II
Dit landsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op het tijdstip waarop artikel IV,
onderdeel C, van de Landsverordening belastingvoorzieningen 2012 in werking treedt.

1

AB 2009, no. 135, die ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en
bestuur Land Curaçao de staat van landsverordening van Curaçao heeft verkregen.
2
P.B. 2011, no. 72; Artikel IV, onderdeel C, is krachtens P.B. 2011, no. 74 op 1 januari 2012 in werking
getreden.
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Artikel III
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Landsbesluit verhoging
algemene bijstand 2012.

Gegeven te Willemstad, 7 februari 2012
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG
De Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn,
H.F. KOEIMAN

Uitgegeven de 17de februari 2012
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE
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Nota van toelichting bij het Landsbesluit verhoging algemene bijstand
Een van de speerpunten van de Regering is een verlaging van de belastingdruk op inkomen van
particulieren en winst van bedrijven per 1 januari 2011. De streefdatum 1 januari 2011 bleek in
de praktijk niet haalbaar te zijn, waardoor de datum van 1 januari 2011 is verschoven naar 1
januari 2012. Dit uitgangspunt is van belang in het kader van de verbetering van de
concurrentiepositie van Curaçao zowel in de regio als ten opzichte van de overige Landen van
het Koninkrijk. Een lagere directe belastingdruk maakt het aantrekkelijker voor investeerders om
zich op Curaçao te vestigen. Met de vaststelling van de Landsverordening
belastingvoorzieningen 2011 zijn de tarieven in de inkomsten- en loonbelasting verlaagd, onder
verlenging van de tariefschijven. Deze wijzigingen leveren voor belastingplichtigen een
verlaging van de inkomstenbelastingdruk op. Voor ondernemers is de belastingdruk verminderd
doordat het winstbelasting tarief verlaagd is van 34,5% naar een meer concurrerend tarief van
27,5%.
In verband met deze verlagingen in de loon-, inkomsten- en winstbelasting is het tarief van de
omzetbelasting verhoogd van 5% tot 6%.
Teneinde te voorkomen dat de verhoging van de omzetbelasting nadelig uitwerkt voor degenen
met de laagste inkomens die weinig of geen voordeel hebben van de verlaging van de
inkomsten- en loonbelasting, wordt de algemene bijstand die aan een alleenstaande, een
alleenstaande ouder of een gehuwde krachtens de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao
2008 wordt toegekend, met 3% verhoogd.
Schematisch ziet deze verhoging er als volgt uit:
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwde

NAF.157,66 per 2 wkn
NAF. 157,66 per 2 wkn
NAF. 272,90 per 2wkn

NAF. 162,40 per 2 wkn
NAF. 162,40 per 2 wkn
NAF. 281,10 per 2 wkn

Op basis van de bovenstaande gegevens en gegevens van het cliëntenbestand van
Uitvoeringsteam Familie en Jeugd en Sociale Ontwikkeling (voorheen Dienst Werk en Inkomen)
kan de volgende uitgaventabel voor de verhoging van de algemene bijstand worden gemaakt:
Bijstandsnorm

was*

Alleenstaande
Gehuwd
Totaal

NAF.157,66
NAF.272,90

wordt per 1 verhoging
januari 2012
NAF.162,40 NAF.4,74
NAF.281,10 NAF.8,20

Aantal
cliënten
5340
214

Totaal
NAF.658.101,60
NAF. 45.624,80
NAF.703.726,40

* Bij AB 2009, no. 135 zijn de bedragen van respectievelijk NAF. 157,66 en NAF. 272,90
ingevoerd.
Per 1 juni 2011 genieten 5.340 alleenstaande personen, dat is een alleenstaande of een
alleenstaande ouder, een algemene bijstand als bedoeld in artikel 3, onderdeel c, van de
Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008. Het aantal ongehuwden dat en algemene
bijstand ontvangt bedraagt 214. Samen zijn dit een totaal van 5.554 personen.
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Dit aantal is in de loop der jaren gedaald. Zo bedroeg dit aantal per 1 juni 2010 6.096, terwijl er
thans sprake is van een aantal van 5.610 personen dat een algemene bijstand ontvangt.
Voor wat betreft de kosten verbonden aan de uitvoering van de verhoging van de algemene
bijstand, wordt opgemerkt dat bedoelde kosten, zoals blijkt uit de brief d.d. 15 september 2011
(kenmerk 2011/53137) van de Sector-Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer, zijn
meegenomen in de Begroting voor het dienstjaar 2012 en de meerjarenbegroting 2012 en de
meerjarenbegroting 2012-2015.
Advies Raad van Advies
Op 10 januari 2012 heeft de Raad van Advies (RvA no. RA/42-11-LB) advies uitgebracht
inzake dit landsbesluit. De Raad geeft de Regering in overweging conform de in dit landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met haar advies
rekening is gehouden.
De regering heeft dan ook alle opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard van de
Raad van Advies integraal overgenomen.

De Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn,
H.F. KOEIMAN

