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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelasting-
verordening 1908 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat het wenselijk is om de bedragen voor de vrijstelling bij het bepalen van de grondslag van 
de successiebelasting naar hedendaagse normen aan te passen;  
 
dat het wenselijk is om de geldswaarde van een schenking te verhogen tot een actueel bedrag 
voor reguliere schenkingen;  
 
dat het wenselijk is ter bevordering van gewoontes binnen families de vrijstellingen bij 
schenking in rechte lijn en ook tussen vrienden en kennissen naar hedendaagse normen bij te 
stellen;  
 
dat het wenselijk is om conform de hedendaagse opvattingen, vormen van samenwonen van 
personen waarbij een wederzijdse zorgplicht bestaat, een definitie van het begrip levenspartner 
in de successiebelastingverordening op te nemen, waarbij schenking en erfenis aan de 
levenspartner, fiscaal gelijk behandeld wordt als in een situatie van echtelieden.  
 
dat het wenselijk is om conform hedendaagse ontwikkeling van het ontstaan van steeds meer 
samengestelde gezinnen, aanverwanten van een echtgenoot of levenspartner als ook 
pleegkinderen, fiscaal gelijk te behandelen als in een situatie van eigen juridische kinderen. 
 
dat het wenselijk is om het tarief en de tariefberekening van de successiebelasting te 
vereenvoudigen;  
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Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 

 
De Successiebelastingverordening 1908 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 A 
Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1A toegevoegd, luidende: 

 
Artikel 1A 

 
1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 

levenspartner, de meerderjarige persoon die, gedurende een periode, op hetzelfde adres 
ingeschreven staat in de basisadministratie en samenwoont in een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding, samen met de meerderjarige schenker dan wel 
erflater en die het leven samen delen als ware zij gehuwd. Er is sprake van een 
duurzame gemeenschappelijke huishouding indien levenspartners ten opzichte van 
elkaar een wederzijdse zorgplicht zijn aangegaan.  

2. In afwijking van het eerste lid, is er sprake van levenspartner, indien personen niet 
langer op hetzelfde adres in de basisadministratie ingeschreven staan, vanwege opname 
in een verpleeghuis of verzorgingshuis omwille van medische redenen of ouderdom 
van een van hen, voor zover na het einde van de inschrijving op hetzelfde woonadres 
ten aanzien van geen van beiden een derde persoon als levenspartner wordt 
aangemerkt.  

3. Een persoon kan op enig moment slechts één levenspartner of  echtgenoot hebben. 
4. Levenspartners kunnen geen bloed- of aanverwanten van elkaar zijn, mits zij met elkaar 

een huwelijk in de zin van het Burgerlijke Wetboek zijn aangaan. 
5. Met een periode als bedoeld in het eerste lid wordt: 

a.  bij een verkrijging krachtens erfrecht, bedoeld zes maanden voorafgaand aan het 
overlijden dat aanleiding is tot heffing van successiebelasting, waarbij de maand van 
het overlijden niet wordt meegerekend; 

b.  bij een verkrijging bij wijze van schenking, bedoeld 24 maanden voorafgaand aan de 
schenking, waarbij de maand van de schenking niet wordt meegerekend. 

6. Er dient tussen de samenwonende levenspartners sprake te zijn van een duurzame 
lotsverbondenheid.  

7. Er is sprake van een levenspartner als bedoeld in het eerste en tweede lid indien er: 
a. een schriftelijke verklaring van samenwonen tussen de personen is; of 
b. een door een notaris opgestelde overeenkomst van samenwonen is; of 
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c. een in een notariële akte of uiterste wilsbeschikking opgenomen verklaring van het 
duurzaam samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, 
als ware zij gehuwd is. 

8. Middels een schriftelijke verklaring van een levenspartner, onderbouwd met 
schriftelijke verklaringen van derden, kunnen personen die in een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding samenwonen, maar waarbij de documenten, bedoeld 
in het zevende lid, niet zijn opgesteld, doch waarbij die personen voor langer dan 24 
maanden op een en hetzelfde adres in de basisadministratie staan ingeschreven, 
worden aangemerkt als levenspartners.  

9. De documenten, bedoeld in zevende lid, alsmede de schriftelijke verklaring, bedoeld in 
het achtste lid, worden bij indiening van het aangiftebiljet aan de Inspecteur verstrekt.  

10. De Inspecteur beslist bij beschikking of de levenspartner, bedoeld in het tweede en 
achtste lid, wordt aangemerkt als levenspartner in de zin van deze landsverordening.  

11. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen ter uitvoering van het tweede, 
zevende en achtste lid nadere regels worden vastgesteld.  

 
 B 
1. Artikel 56, onderdeel 5°, komt te luiden: 

5°.   schenkingen van roerende zaken tot persoonlijk gebruik van de begiftigde, mits tot 
geen hogere waarde dan NAf 10.000,- aan bloedverwanten in de rechte neerdalende 
lijn, ouders en schoonouders en NAf 2.000,- in alle andere gevallen. 

 
2.  Artikel 56, onderdeel 10°, komt te luiden: 

10°. de waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling alsmede de waarde van 
lijfrenten alsmede de waarde van aanspraken op uitkeringen uit 
lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrekeningen, voor zover toekomende 
aan de partner of gewezen partner of een bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Als 
partner in de zin van deze bepaling wordt aangemerkt de echtgenoot, alsmede de 
levenspartner. 

 
 C 
Artikel 58 komt te luiden: 

 
Artikel 58 

 
1. De successiebelasting wordt geheven naar de bloedverwantschap of betrekking van 

huwelijk of levenspartnerschap tussen verkrijger en degene, van wie of door wiens 
vrijgevigheid is verkregen, of volgens deze verordening geacht wordt te zijn verkregen. 

2. Voor de toepassing van deze landsverordening is in de gevallen, bedoeld in artikel 2, 
eerste en tweede lid, degene, van wie wordt verkregen, de overleden echtgenoot of 
levenspartner. 
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3. Verkrijgingen krachtens erfrecht door echtelieden of levenspartners worden voor de 
berekening van de successiebelasting aangemerkt als verkrijging door één van de 
echtelieden of levenspartners en bij verschil in graad, door degene van hen met wie de 
erflater het naast verwant is. 

4. Voor de berekening van de successiebelasting in het geval van verkrijging bij wijze van 
schenking, worden echtelieden of levenspartners als één en dezelfde persoon 
aangemerkt. De belasting wordt alsdan berekend naar het naaste verwantschap tussen 
schenker of diens echtgenoot of levenspartner en de begiftigde of diens echtgenoot of 
levenspartner. 

5. Het vierde lid is niet van toepassing op schenkingen van een echtgenoot of 
levenspartner aan zijn echtgenoot of levenspartner.  

   
  D 

Artikel 60 komt te luiden: 
 

Artikel 60 
 

Voor de berekening van de successiebelasting wordt het bedrag van de 
vermogensvermeerdering, dat tot grondslag van de heffing moet strekken, vooraf 
verminderd: 
a. indien verkregen als erfgenaam of legataris: 

1◦  voor bloed- en aanverwanten in de rechte neerdalende lijn, ouders en schoonouders 
met NAf 80.000,-;  

2◦   voor de overblijvende echtgenoot, of levenspartner met NAf 240.000,-;  
3◦   in alle andere gevallen met NAf 8.000,-. 

b. indien verkregen bij wijze van schenking: 
1◦ voor de echtgenoot, levenspartner en bloed- en aanverwanten in de rechte 

neerdalende lijn, ouders, groot- en schoonouders jaarlijks NAf 20.000,- met dien 
verstande dat bij opvolgende schenkingen, door en aan dezelfde persoon gedaan, 
op de tweede en volgende schenkingen deze vermindering slechts wordt 
toegepast, voor zover dit niet reeds bij vroegere schenkingen is geschied;  

2◦ in alle andere gevallen met jaarlijks NAf 8.000,- met dien verstande, dat bij 
opvolgende schenkingen, door en aan dezelfde persoon gedaan, op de tweede en 
volgende schenkingen deze vermindering slechts wordt toegepast, voor zover dit 
niet reeds bij vroegere schenkingen is geschied;  
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E 
Artikel 61, eerste lid, komt te luiden: 

 
1. De successiebelasting wordt bij een belastbare grondslag van schenking dan wel erfenis, 

na aftrek van het bedrag van de vrijstelling geheven aan de hand van de navolgende 
tabel: 

 
 
Bij de verkrijging 

als: 

Bloed- en 

aanverwanten 

in de rechte 

neerdalende 

lijn of de 

overblijvende 

echtgenoot of 

levenspartner 

Bloed- en 

aanverwanten 

in de rechte 

opgaande lijn 

(Schoon-) 

broers of 

(schoon-) 

zusters 

Broeders- of 

zusters-  

kind of klein-

kinderen 

In alle 

andere 

gevallen  

Wanneer de 

vermogens-

vermeerdering 

bedraagt: 

 

 % % % % % 

tot NAf 50.000 2 3 4 6 8 

NAf 50.001 – 

NAf 250.000 

4 6 8 12 16 

NAf 250.001 en 

hoger 

6 9 12 18 24 

 
 

F 
Artikel 63 komt als volgt te luiden: 

  
Artikel 63 

 
1. Voor de toepassing van deze verordening worden gelijkgesteld: 

a. wettelijk erkende natuurlijke kinderen, met wettige kinderen, mits de bewijzen van 
de erkenning bij de aangifte worden overgelegd; 

b. Niet-erkend natuurlijke kinderen, met wettige kinderen, mits de afstamming 
vaststaat; 

c. twee personen die ingevolge artikel 1A als elkanders levenspartners worden 
aangemerkt, met gehuwden; 
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d. aanverwanten van een echtgenoot of levenspartner, met een bloedverwant, met dien 
verstande dat deze gelijkstelling eindigt ingeval het partnerschap dat de 
aanverwantschap deed ontstaan anders dan door overlijden is geëindigd; 

e. pleegkinderen met kinderen die in familierechtelijke betrekking tot de pleegouder 
staan, mits die vóór het tijdstip waarop zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt dan 
wel het tijdstip waarop zij vóór die leeftijd in het huwelijk zijn getreden, gedurende 
ten minste een aaneengesloten periode van vijf jaren uitsluitend door de 
pleegouder, dan wel uitsluitend door hem en zijn echtgenoot of levenspartner 
tezamen, als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed. 

2. Gewettigde kinderen worden, voor toepassing van deze verordening, beschouwd als 
uit het huwelijk te zijn geboren. 

 
Artikel II 
 

De Minister zendt binnen 36 maanden na de inwerkingtreding van deze landsverordening aan 
de Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze landsverordening.  

 
Artikel III 
 
Aangiften die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding nog niet zijn vastgesteld, 
worden met ingang van de inwerkingtreding van deze landsverordening conform de 
bepalingen van deze landsverordening vastgesteld.  
 
Artikel IV 
 
In artikel 81a wordt “de Raad van Beroep voor belastingzaken” vervangen door: “het Gerecht”. 
 
Artikel V 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking. 
  
 
 
 Gegeven te Willemstad, 2 oktober 2018 

L.A. GEORGE-WOUT 
 

De Minister van Financiën, 
K. A. GIJSBERTHA 

 
 Uitgegeven de 16de oktober 2018 

De Minister van Algemene Zaken, 
E. P. RHUGGENAATH 
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