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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 10de december 2018 ter 
uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 
(Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019) 

____________ 

 

 

De Minister van Financiën, 

 

 Overwegende, 

 

dat het wenselijk is de belastingbedragen, de basiskorting en de toeslagen op de basiskorting voor 

de inkomstenbelasting voor het jaar 2019 vast te stellen; 

 

dat artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de grondslag 

biedt om de bovengenoemde bedragen, korting en toeslagen bij ministeriële regeling met algemene 

werking vast te stellen;  

 

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 30.643 0 9,75% 

30.643 40.858 2.988 15,00% 

40.858 61.287 4.520 23,00% 

61.287 86.823 9.219 30,00% 

86.823 127.681 16.879 37,50% 

127.681 - 32.201 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 2.222,-. 

2. De alleenverdienertoeslag, bedoeld in het derde lid, wordt vastgesteld op: NAf 1.395,-. 

3. De ouderentoeslag, bedoeld in het zesde lid, eerste volzin, wordt vastgesteld op: NAf 1.052,-

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

vastgesteld op: NAf 527,-. 

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

a. voor categorie I: NAf 743,-; 

b. voor categorie II: NAf 372,-; 

c. voor categorie III: NAf 97,-; 

d. voor categorie IV: NAf 75,-. 

 

Artikel 3 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. 

 

Artikel 4 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 

2019. 

 

 

 

 Willemstad, 10 december 2018 

 De Minister van Financiën, 

  K.A. GIJSBERTHA 

 

 

 

 

 Uitgegeven de 28ste december 2018 

 De Minister van Algemene Zaken, 

  E.P. RHUGGENAATH
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Toelichting behorende bij Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019 
 

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 2018, zijn laatstelijk vervangen bij Ministeriële regeling 

vaststelling bedragen inkomstenbelasting 20182. 

 

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. In deze 

regeling is aan de hand van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie zoals bepaald door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek de tabelcorrectiefactor 1,021443 toegepast. 

 

 

 

 De Minister van Financiën 

                 K.A. GIJSBERTHA 

 

                     
2 P.B. 2017, no.78 


