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LANDSVERORDENING van de 30ste december 2014 regelende de inhouding van de 
inkomstenbelasting op rente-inkomen. 
 

______________ 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 
_______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is te regelen dat de verschuldigde inkomstenbelasting op inkomen verkregen uit 
opbrengsten van rente bij de bron wordt ingehouden; 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 

 
 

1. Algemeen 
 

Artikel 1 
 
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
a. inhoudingsplicht

ige: 
een in Curaçao gevestigde bank of een andere in het bezit van een 
vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zijnde 
financiële instelling, die ten onmiddellijke gunste van een rekeninghouder 
een rentebetaling doet of bewerkstelligt, ongeacht of deze bank of 
financiële instelling de debiteur is of door de debiteur of de 
rekeninghouder is belast met de rentebetaling of het bewerkstelligen van 
de rentebetaling; 

b. rekeninghouder: de uiteindelijke gerechtigde, zijnde een natuurlijke persoon die 
binnenlandse belastingplichtige is als bedoeld in artikel 1, eerste en 
tweede lid, van Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 en die 
een rentebetaling ontvangt van een inhoudingsplichtige of ten gunste van 
wie een rentebelaling wordt bewerkstelligd door een inhoudingsplichtige;; 

c. rente: 
 

de rente waarop het tarief, bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, van toepassing is; 

d. rentebetaling het betalen, verrekenen of terbeschikkingstelling van rente, het 
rentedragend worden van rente, dan wel het vorderbaar en tevens inbaar 
worden van rente. 

 
                     
1 P.B. 2002, no. 63 
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 2. De inhouding 
 

Artikel 2 
 

Onder de naam “rentebelasting” wordt een belasting van de rekeninghouder geheven. 
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Artikel 3 
 
1. De inhoudingsplichtige houdt de rentebelasting in op het moment van rentebetaling. 
2. De inhoudingsplichtige draagt de ingehouden rentebelasting op aangifte af aan de Ontvanger. 
3. Het tijdvak waarover voor de rentebelasting aangifte moet worden gedaan is het 

kalenderkwartaal. 
4. Bij ministeriële regeling met algemene werking kan de Minister nadere regels geven omtrent de 

inhouding van de rentebelasting. 
 

Artikel 4 
 

De rentebelasting bedraagt 8,5 procent van het zuivere bedrag van de rentebetaling. 
 

3. Slot- en overgansgbepalingen 
 

Artikel 5 
 
In de Algemene landsverordening Landsbelastingen2 wordt in artikel 1, eerste lid, aan het slot van 
onderdeel j de punt vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel k toegevoegd dat luidt als 
volgt: 
k. de Landsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen. 
 

Artikel 6 
 
De Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In artikel 24, vierde lid, wordt “6,5” vervangen door: 8,5. 
b. Aan artikel 41A wordt, onder vervanging van de punt aan het eind door een puntkomma, een 

onderdeel toegvoegd, luidende: 
d. Landsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen. 
 

Artikel 7 
 

In de Landsverordening basisverzekering ziektekosten3 komt artikel 1, onderdeel o, te luiden: 
o. inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening op de 

inkomstenbelasting 1943 met uitzondering van rente waarover rentebelasting wordt geheven als 
bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op 
rente-inkomen. 

 
Artikel 8 

 
In de Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering4 wordt aan het slot van artikel 26, tweede lid, 
ingevoegd: Tot het inkomen wordt niet gerekend de rente waarover rentebelasting wordt geheven als 
bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op 
rente-inkomen. 
 

Artikel 9 
 

                     
2 P.B. 2013, no. 53. 
3 P.B. 2013, no. 3. 
4 P.B. 2014, no. 56. 
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 In de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering5 wordt aan het slot van artikel 29, 
tweede lid, ingevoegd: Tot het inkomen wordt niet gerekend de rente waarover rentebelasting wordt 
geheven als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening regelende de inhouding van de 
inkomstenbelasting op rente-inkomen. 
 

Artikel 10 
 
In de Landsverordening Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten6 wordt aan het slot van artikel 
20, vierde lid, ingevoegd: Tot het inkomen wordt niet gerekend de rente waarover rentebelasting wordt 
geheven als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening regelende de inhouding van de 
inkomstenbelasting op rente-inkomen. 
 

Artikel 11 
 
In afwijking van artikel 3 geschieden de in dat artikel bedoelde inhouding en aangifte voor de eerste keer 
op 1 juli 2015 over de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdvakken van 1 januari tot met 30 juni. 
 

Artikel 12 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

 
 
 

Gegeven te Willemstad, 30 december 2014 
          L.A. GEORGE-WOUT 

 
De Minister van Financiën, 
          J.M.N. JARDIM 
 
 
 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn 
       R.D. LARMONIE-CECILIA 
 
 
 
 
De Minister van Gezondheid,  
Milieu en Natuur, 
        B.D. WHITEMAN 
 
 

                                                                                 
Uitgegeven de 30ste december 2014 
De Minister van Algemene Zaken, a.i., 
                           I. DICK 

 

                     
5 P.B. 2014, no. 57. 
6 P.B. 1996, no. 211. 
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