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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 7de september 2017 ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 
(Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2018) 
 

____________ 
 

De Minister van Financiën: 

 

 Overwegende: 

 

dat de belastingbedragen, de basiskorting en de toeslagen op de basiskorting voor de 

inkomstenbelasting voor het jaar 2018 vastgesteld dienen te worden; 

 

 Gelet op: 

 

artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943:  

 

Heeft besloten: 

 

Artikel 1 

 

De tabel, bedoeld in artikel 24, eerste lid, wordt vastgesteld als volgt: 
 

 

 

  

                     
1 P.B. 2002, no. 63 

Meer dan doch niet meer dan bedraagt de belasting Benevens voor elk 

bedrag boven dat in 

kolom I 

I II III IV 

0 30.000 0 9,75% 

30.000 40.000 2.925 15,00% 

40.000 60.000 4.425 23,00% 

60.000 85.000 9.025 30,00% 

85.000 125.000 16.525 37,50% 

125.000 - 31.525 46,50% 
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Artikel 2 

 

De bedragen, bedoeld in artikel 24A, worden vastgesteld als volgt: 

1. De basiskorting, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld op: NAf 2.175,-. 

2. De alleenverdienertoeslag, bedoeld in het derde lid, wordt vastgesteld op: NAf 1.366,-. 

3. De ouderentoeslag, bedoeld in het zesde lid, eerste volzin, wordt vastgesteld op: NAf 1.030,-.  

 De overdraagbare ouderentoeslag, bedoeld in het zesde lid, tweede volzin, wordt vastgesteld op: 

NAf 516,-. 

4. De kindertoeslag, bedoeld in het zevende lid, wordt vastgesteld als volgt: 

a. voor categorie I: NAf 727,-; 

b. voor categorie II: NAf 364,-; 

c. voor categorie III: NAf 95,-; 

d. voor categorie IV: NAf 73,- 

 

Artikel 3 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 7 september 2017 

De Minister van Financiën, 

 K.A. GIJSBERTHA 

 

 

 

Uitgegeven de 22ste september 2017 

De Minister van Algemene Zaken, 

 E.P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 
2018 

 

De Minister van Financiën vervangt op basis van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening 

op de inkomstenbelasting 1943 aan het begin van het kalenderjaar de belastingbedragen van de 

tabel, bedoeld in artikel 24, eerste lid, respectievelijk de basiskorting en de toeslagen daarop, 

bedoeld in artikel 24A, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943. De 

bovengenoemde tabel voor de inkomstenbelasting, respectievelijk de basiskorting en toeslagen 

op de basiskorting voor het jaar 2017, zijn laatstelijk vervangen bij de Vaststelling 

belastingbedragen, basiskorting en toeslagen op de basiskorting inkomstenbelasting 20172. 
 

Conform artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 worden 

de nieuwe bedragen berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de 

tabelcorrectiefactor en vervolgens de nodige geachte afrondingen aan te brengen. Voor de 

indexering wordt uitgegaan van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Aangezien het gemiddelde prijsindexcijfer van juli 2015 tot en met juni 2016 en die van juli 2016 

tot en met juni 2017 respectievelijk 123,5 en 124,59 bedroeg, wordt de tabelcorrectiefactor van 

1.0088259109 afgerond naar 1. 

 

In bijgaande regeling zijn de belastingbedragen en de toeslagen op de basiskorting op basis van de 

bovengenoemde gemiddelde prijsindexcijfers vastgesteld voor het jaar 2018. 

 

 

De Minister van Financiën 

 K.A. GIJSBERTHA 

 

                     
2 P.B. 2016, no. 88 


