
Dat zegt Sherwin Casper, di-
recteur van stichting Belastin-
gaccountantsbureau (BAB) in
het kader van de campagne ‘Bo
faktura...pidi’é...dun’é!, (Uw fac-
tuur ... vraag erom ... geef ‘m!)
waarmee de regering probeert te
stimuleren dat consumenten bij
hun aankoop om een bon vra-
gen. Gemiddeld genomen in de
diverse sectoren draagt zo’n 10
tot 20 procent van de onderne-
mingen geen ob af. Met name
de sector waarin Chinezen actief
zijn, de kleine toko’s, kleinhan-
del en snèks, ‘zorgt voor veel
hoofdpijn’ omdat het percentage
ontduikers hier groter is, aldus
het BAB-hoofd. Niet om te dis-
crimineren, maar als feitelijke
vaststelling.

,,Velen geven geen bon af en
voldoen hiermee niet aan de wet
en hun belastingplicht. De con-

sument betaalt de ob vaak wel,
maar deze komt niet bij de over-
heid terecht”, zei Casper deze
week in gesprek met radio Z-86,
die hiermee aangeeft dat een
deel van de bedrijven de ob van 5
procent zelf houdt.

,,Op deze manier blijven de
loon- en inkomstenbelasting
hoog en is de consument in we-
zen dief van zijn eigen zak.”
BAB kan met circa zestig contro-
leurs onmogelijk alle 13.800
ondernemingen constant con-
troleren, vervolgt Casper. ,,We
moeten regelmatig veel uitleg-
gen van wat de regels zijn, maar
bij een volgend bezoek is het
vaak hetzelfde liedje en moeten
wij constateren dat ze zich niet
houden aan de wet.”

In het uiterste geval kan het
Openbaar Ministerie worden in-
geschakeld. Tot nu toe zijn er

nog geen boetes uitgeschreven
en ook het is strafrechtelijk tra-
ject nog niet ingezet. Maar vanaf
juli wordt de BAB naar eigen
zeggen ‘strenger’. Nu stuurt
BAB alleen nog waarschuwings-
brieven uit. Wel stelt Casper dat
het publiek een bijdrage kan le-
veren door zelf beter op te letten
en indien nodig aan BAB geval-
len van overtreding door te ge-
ven.

Factuur moet volledig zijn
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Curaçao

Advertentie

MOTHERS DAY BRUNCH BUFFET

Come celebrate Mothers Day and take the kids

For reservations or more information please contact: 
Hotel Kura Hulanda Spa & Casino   Phone: 4347700   E-mail: sales@kurahulanda.com

Price excluding 5% tax and 12% service charge. Payment in advance is required till May 7th and can 
be paid at the reception. Kids till the age of 4 years are for free. Kids between 4 & 12 at  half price.

Because she is very special we gladly offer:
Mixed green salads with condiments Tuna, crab & fish salad Chicken curry 
salad Caribbean coleslaw Pasta salad & Potato salad Selection of fine 

cold cuts Cheese selection Smoked Fish selection Mini finger sandwiches 
Different kinds of bread, croissants, bagels, jam, cream cheese 

Sopi di karni 
Our Live Wok Station with: beef, chicken & shrimps 

Our Carving Station with: tenderloin steak & baked ham 
Mahi-mahi in Creole sauce Karni stoba Aroz moro Tutu 

Keshi yena galina Grilled vegetables Fried plantain 
Surprise Grand Dessert Buffet

We offer this buffet including open bar at the price of Naf 100,- p.p. 
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Dertig miljoen
meer ob mogelijk
BAB: Vanaf juli ‘strenger’ optreden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De opbrengst uit ob (omzetbelasting) kan bij gelijkblijvend belastingper-
centage makkelijk met tien procent omhoog, waarmee er op jaarbasis 30 miljoen gul-
den extra de overheidskassa binnenstroomt.

CAP pakt roest aan

Curaçao Airport Partners (CAP) steekt 250.000 gulden in onder-
houdswerkzaamheden op luchthaven Hato  De focus ligt bij de lui-
fels rond het terminalgebouw. Door de zeelucht roesten de metalen
heel snel. Voor de werkzaamheden heeft CAP gebruik gemaakt van
marine epoxy paint. De organisatie hoopt hiermee een duurzamer
oplossing te hebben gevonden dan de originele laag. Naast de lui-
fels worden de laadbruggen en de sproeiers ook onder handen
genomen tegen roest. FOTO CAP

Orde tegen controle MOT
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Orde van Advo-
caten Curaçao heeft principiële
bezwaren tegen inzage door het
Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties (MOT) in cliënten-
dossiers van advocaten. Dat zei
Deken Karel Frielink in een le-
zing die hij hield tijdens de con-
ferentie die afgelopen week
werd georganiseerd door MOT,
het Recherche Samenwer-
kingsteam (RST) en het Belast-
ingaccountantsbureau (BAB). 

Volgens Frielink brengen de
kernwaarden van de advocatuur,
waaronder integriteit, deskun-
digheid en vertrouwelijkheid,
met zich mee dat toezicht op de
advocatuur door de beroeps-
groep zelf moet worden inge-
vuld. ,,De vraag is legitiem waar-
om de advocatuur maar ook an-
dere beroepsgroepen, worden
opgezadeld met een bewerkelijk
en tamelijk formalistisch
systeem (van onder andere iden-
tificatie, red.), waarvan de effec-
tiviteit op zijn minst genomen
twijfelachtig is”, zo stelde Frie-
link in zijn voordracht. ,,Als de
verplichting tot vaststelling van
de identiteit gehandhaafd blijft,
en gezien het internationale kli-
maat moet daarvan voorlopig
worden uitgegaan, dan moeten
de regels soepeler en simpeler
worden.” De advocatuur zal bij
de identificatieplicht, en ook het
nader onderzoek naar rechtsper-

sonen en andere relevante za-
ken, vooral vastlopen als het gaat
om de dienstverlening aan inter-
nationaal opererende concerns
of erger nog internationaal ope-
rerende concerns die deel uit-
maken van een joint venture.
Frielink voert aan: ,,Wat moet je
nu allemaal precies in kaart
brengen en met het oog waarop?
Voeg daar dan nog aan toe dat de
richtlijnen ook verlangen dat de
advocaat voorafgaande aan de
dienstverlening onderzoek ver-
richt naar de aard, herkomst en
bestemming van de bij de
dienstverlening betrokken za-
ken.” Als voorbeeld stelt hij:
,,Wanneer Unilever zich bij u op
Curaçao meldt om een overna-
me te begeleiden, en u moet
onderzoeken hoe Unilever het
geld dat zij voor het voldoen van
de koopprijs wil gebruiken heeft
verdiend… Een zekere mate van
absurditeit kan aan deze voor-
schriften niet worden ontzegd.” 

Onafhankelijkheid aangetast
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