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In de onderstaande tabel een samenvatting van de reeds vanuit MEO ondernomen activiteiten.

Noodmaatregelen MEO richting herstelfase

Bedrijven

Particulieren

Zelfstandige
ondernemers

Verantwoordelijke

1.

Betalingsregeling met Aqualectra voor behoeftigen.

MIN EO

2.

Tijdelijke regeling ingevoerd met maximumprijzen
voor hygiënische producten (hand sanitizers,
latex handschoenen, desinfecterende sprays,
antibacteriële wipes en schoonmaakalcohol,) en
groenten en fruit met een hoog vitamine-C gehalte.

MIN EO

Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen benaderd om te bepleiten dat
speciale voorzieningen worden geboden aan hen die
in financiële zin zijn getroffen door de COVID-crisis,
en daardoor behoefte hebben aan enige flexibiliteit
bij het nakomen van hun reguliere verplichtingen.

MIN EO

4.

Eigenaren en beheerders van commerciële panden
gesproken over een tijdelijk uitstel van betaling van
huur ten behoeve van bedrijfspanden

MIN EO

5.

Oprichting van een online steunpunt voor het
bedrijfsleven (Mi Negoshi) en een one-on-one
e-commerce supportprogramma (voor het middenen kleinbedrijf). Hiervoor ANG 1 miljoen vrijgemaakt.
Bevorderen e-commerce en thuiswerken ter
waarborging van de bedrijfscontinuïteit op digitale/
virtuele wijze in plaats van sluiting. Project wordt
getrokken door CITI.

MIN EO

6.

Launchen door Kamer van Koophandel van een
programma ter ondersteuning van ter ondersteuning
van bedrijven in deze zware tijden.

MIN EO

7.

Oprichten “Fondo di sosten pa empresa mikro,
chiki, mediano (MCM Fonds)” door private
sector in samenwerking met Korpodeko, OBNA
, Ministerie van Economische Ontwikkeling en
andere stakeholders ter ondersteuning van ZZP’ers
en klein bedrijf opdat deze het hoofd boven water
kunnen houden, inclusief fiscale aftrekfaciliteit voor
deelnemende financierders.

MIN EO

Nauw contact tussen Min. EO en vakbonden
om meteen in te kunnen spelen op eventuele
knelpunten en vertaalslag maken in ondersteuning
aan de toeristische sector.

MIN EO

Launchen door het Ministerie van Economische
Ontwikkeling ‘KLA PA TURISMO” 2.0 , waarbij
hospitality training digitaal wordt geven aan
stakeholders binnen de toeristische sector.

MIN EO

3.

8.

9.
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De Minister van Financien zal een reeks fiscale incentives doorvoeren die ondernemers,
werknemers financiële ademruimte geven.

Fiscale steunmaatregelen april – juni 2020

Bedrijven

Particulieren

Zelfstandige
ondernemers

Verantwoordelijke

1.

Lopende betalingsregeling (uitstel van betaling) kan
op verzoek worden opgeschort

MINFIN

2.

Het project Compliance wordt opgeschort

MINFIN

3.

Invorderingsrente voor alle belastingschulden wordt
verlaagd van 6% naar 0%

MIN FIN

4.

Invorderingskosten worden op NUL gezet (worden
niet in rekening gebracht)

MIN FIN

5.

Boetes voor niet of niet tijdige betaling worden niet
opgelegd

MIN FIN

6.

Mogelijkheid tot sluiten van nieuwe
betalingsregeling voor alle belastingen en
niet-belastingen door getroffen bedrijven en
zelfstandigen in liquiditeitsproblemen

MIN FIN

Afdracht van de werkgeversbijdrage premies AOV/
AWW blijft achterwege voor werkgevers in de
Hospitality sector , schoonheidssalons, reisbranche,
autoverhuurders, carwash en transport

MIN FIN

Tegemoetkoming omzetbelasting voor ondernemers
in de Hospitality sector , schoonheidssalons,
reisbranche, autoverhuurders, carwash en transport.
Omzetbelastingbelasting wordt ingehouden maar
hoeft niet te worden afgedragen.

MIN FIN

9.

Verlaging tarief van invoerrechten en omzetbelasting
naar 0% op hygiëne en sanitair/schoonmaak
artikelen.

MIN FIN

10.

De basis korting in de inkomstenbelasting wordt
voor het jaar 2020 aangepast/verhoogd met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

MIN FIN

7.

8.

Curaçao tegen COVID-19!
Volg alle laatste ontwikkelingen en tips via:
gobiernu.cw |
FB Gobièrnu di Kòrsou |

WhatsApp 564 0440

Pagina 3 van 5

564 0440

Regering van Curaçao

Gobiernu di Kòrsou

gobiernu.cw

23 maart 2020
Hieronder staan de activiteiten die vanuit SOAW op dit moment worden geïnitieerd.

Financiering via Beheersbegroting 2020/Sociaal ontwikkeling Agenda Curaçao (SOAC)
Actie/verlichting

Inhoud

1.

Noodpakket voedsel en hygiëne
middelen

• Noodpakket van ANG 50, wekelijks te verstrekken
• Bestemd voor 550 families a.d.h.v vastgestelde criteria
• Uitvoeringsorganisatie: Voedselbank

ANG 110.000,gedurende 1 maand

2.

Noodpakket Hygiëne

• Noodpakket van ANG 16,- met hygiënische middelen in
verband met Coronavirus, maandelijks te verstrekken aan
7.200 bijstandsontvangers
• Uitvoeringsorganisatie: Kas di Bario

ANG 115.200,gedurende 1 maand

3.

Project ‘Tur mucha mester kome’

• Kinderen van 500 kwetsbare families
• Uitvoeringsorganisatie: Fundashon Tur mucha mester kome
• SOAC – project: sector Familie & Jeugd

ANG 500.000,(SOAC)

4.

Schuldbemiddeling- financiële
effecten

• Schuldbemiddeling bij aanvraag
• Uitvoeringsorganisatie Centrum voor Familie & Jeugd

ANG 100.000,-

5.

Tips voor het herkennen en
omgang met stress in crisissituaties

• Wegwijzer met Instructie ter herkenning en omgang met
families en jeugdigen
• Kader werkgroepen (IVRK) i.s.m. Ministeries Jus/OWCS/GMN
• Uitvoeringsorganisatie: Sector Familie & Jeugd

ANG 100.000,-

6.

Helpdesk voor sociaal - emotionele
problemen meer bekendheid geven
en online/ ook gratis telefonisch
bereikbaar

• Uitvoeringsorganisatie: Centrum F & J

7.

Voorlichtingscampagnes en
cursussen via media.
Om deze periode te overbruggen
zal het nodig zijn de families te
informeren en diverse alternatieve
tijdsbesteding aan te bieden, mede
ook ter preventie van geweld.

Thema’s zijn:
• Geweld is te voorkomen
• Wat kan ik nog wel doen?
• Hoe geef ik toch aandacht aan mij oude ouders, tantes en
andere familieleden?
• Hoe neem ik afscheid van mijn dierbaren?
• Hoe kan ik mij thuis voor het werk organiseren?
• Gezonde Vrijetijd voor de hele familie
• Wat te doen bij een conflict met mijn baas?
• Hoe kan ik iemand in quarantaine helpen?
• Uitvoeringsorganisatie: Platform IVKR, SIGE, PSI,
Sector F & J, GMN

ANG 250.000,-

8.

Communicatie en voorlichting van
arbeidsaspecten (helpdesk)

• Uitvoeringsorganisatie: Sector Arbeid i.s. m. Min. AZ
en Min MEO

ANG 250.000,-

9.

Bezoek alleenstaande bejaarden

• Uitvoeringsorganisatie: SOAW in samenwerking met politie

Inzet personeel

10.

Verplichte opname vakantie-dagen

• Werknemers & werkgevers met eventuele bemiddeling van

Inzet personeel

met behoud van salaris

Bedrag

ANG 50.000,-

het ministerie van SOAW

TOTAAL
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De fiscale faciliteiten leiden tot de volgende effecten op de begroting.

Fiscale steunmaatregelen april – juni 2020
(3 maanden)

Bedrijven

Particulieren

Zelfstandige
ondernemers

Derving MMNAf.*
Berekend op basis
van jaar cijfers
2019

1.

Lopende betalingsregeling (uitstel van betaling) kan
op verzoek worden opgeschort

12.4

2.

Het project Compliance wordt opgeschort

6.0

3.

Invorderingsrente voor alle belastingschulden wordt
verlaagd van 6% naar 0%

0.8

4.

Invorderingskosten worden op NUL gezet
(worden niet in rekening gebracht)

0.4

5.

Boetes voor niet of niet tijdige betaling worden niet
opgelegd

3.1

6.

Mogelijkheid tot sluiten van nieuwe
betalingsregeling voor alle belastingen en
niet-belastingen door getroffen bedrijven en
zelfstandigen in liquiditeitsproblemen

PM*

Afdracht van de werkgeversbijdrage premies AOV/
AWW blijft achterwege voor werkgevers in de
Hospitality sector , schoonheidssalons, reisbranche,
autoverhuurders, carwash en transport

2.9

Tegemoetkoming omzetbelasting voor ondernemers
in de Hospitality sector, schoonheidssalons,
reisbranche, autoverhuurders, carwash en transport.
Omzetbelastingbelasting wordt ingehouden maar
hoeft niet te worden afgedragen.

8.3

9.

Verlaging tarief van invoerrechten en omzetbelasting
naar 0% op hygiëne en sanitair/schoonmaak
artikelen.

0.2

10.

De basis korting in de inkomstenbelasting wordt
voor het jaar 2020 aangepast/verhoogd met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

PM*

7.

8.

*PM oftewel pro memorie betekent dat de post momenteel niet kon worden ingevuld.
Dat zal in een later stadium gebeuren.
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