
Het congres wordt iedere
twee jaar op Curaçao georgani-
seerd en belicht onderwerpen op
het gebied van fiscale advoca-
tuur die actueel zijn in Neder-
land, Curaçao, de BES-eilanden,
alsook in relatie tot Zuid-Ameri-
ka. 

Onderwerpen die onder meer
besproken worden zijn: afge-
zonderd particulier vermogen,
de strafbeschikking en bestuur-
dersaansprakelijkheid, fiscale
regelgeving BES-eilanden, Cura-
çao als ‘gateway’ naar Zuid-
Amerika en de toekomst van de
fiscale rechtspraak in Caribisch
Nederland.

Dit jaar nemen ongeveer 50
juristen, waaronder fiscaal ge-
specialiseerde advocaten vanuit
Nederland, deel aan het congres.
De NVAB organiseert het con-
gres in samenwerking met loka-
le kantoren van PwC, Spigthoff
en Taxand. 

Etienne Ys - vanuit zijn rol als
voorzitter van de belangenveren-
ging Cifa (Curaçao International
Financial Services Association) -
en Charles Langereis hebben
het congres maandagavond geo-
pend. 

Daarnaast zullen onder meer
Guido de Bont, Hans Hertoghs,
Peter Wattel en Paul Bongaarts
spreken op het congres.

Langereis (Spigthoff) is fiscaal
advocaat. Hij was onder andere
parttime professor fiscaal recht
aan de Universiteit van Leiden
van 1986-2007. Tot 2005 was
hij plaatsvervangend raadsheer
van het Gerechtshof Den Haag,
daarnaast heeft hij diverse boe-
ken en artikelen gepubliceerd.

De Bont is fiscaal advocaat.
Eind 2008 heeft hij het kantoor
De Bont Advocaten opgericht.
De Bont publiceert met enige re-
gelmaat en treedt op als docent
in het postacademisch onder-
wijs en bij de Stichting Oplei-
ding Belastingadviseurs van de
Nederlandse Orde van Be-
lastingadviseurs. Begin 2009 is
De Bont benoemd tot hoogleraar
formeel belastingrecht aan de
Erasmus Universiteit Rotter-
dam.

Hertoghs is de grondlegger
en senior partner van het kan-

toor Hertoghs Advocaten-Be-
lastingkundigen. Na zijn studie
werkte hij zowel in de fiscale ad-
viespraktijk (tot 1992) als in de
advocatuur (van 1970 tot heden).
Hertoghs treedt regelmatig op
als docent in het postacade-
misch onderwijs. Hij heeft zit-
ting in diverse besturen en com-
missies binnen en buiten de be-
roepsorganisatie.

Wattel is advocaat-generaal bij
de Hoge Raad der Nederlanden
en hoogleraar Europees be-
lastingrecht aan de Universiteit
van Amsterdam. Bongaarts is vi-
ce-president bij het Gerechtshof
te ’s-Hertogenbosch.

Naast Ys geven ook lokale
sprekers zoals Julian Lopez-Ra-
mirez (Douane Curaçao), Karel
Frielink (Spigthoff), Angel Ber-
mudez (Belastingdienst Cari-
bisch Nederland), Peter Muller
(Taxand Curaçao) en Lennart
Huijsen (PwC) een presentatie
over eerdergenoemde onderwer-
pen.

Het congres werd mede mo-
gelijk gemaakt door PwC, Spig-
thoff, Taxand, de Vereniging
Antilliaanse Belastingadviseurs
en de Orde van Advocaten.
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Tweejaarlijks
congres van
de NVAB
Actuele fiscale onderwerpen in
Nederland en regio
Van onze redactie
Willemstad - Het vierdaagse congres van de Nederlandse
Vereniging van Advocaten Belastingkundigen (NVAB)
op Curaçao is maandag van start gegaan. 

Kleurwedstrijd gewonnen

Raul Comenencia is de gelukkige winnaar van door DAE aangeboden tickets naar Bonaire. Hij deed
mee met een kleurwedstrijd van kunstenares Mirjam Griffioen, op Koninginnedag. Op de tweede plaats
eindigde Shanna Wouters en nummer drie werd Ryan Comenencia. In totaal waren er 80 inzendingen. 
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Onafhankelijkheid aangetast

Volgens de Deken moet er geen
externe toezichthouder zijn voor
de advocatuur. ,,Deze tast im-
mers de onafhankelijkheid van
de advocatuur ernstig aan. Een
advocaat moet zich, teneinde
zijn cliënt goed bij te staan, fel
en onbekommerd tegen ieder
orgaan van de overheid kunnen
keren. 

Daar hoort geen toezicht bij
dat uitgaat van diezelfde over-
heid”, zo voert hij aan. Daar-
naast blijft er een belangencon-
flict als het gaat om geheimhou-

dingsplicht en de regel die stelt
dat de meldplicht prevaleert bo-
ven de geheimhoudingsplicht.
De advocaat moet namelijk ook
een eigen subjectieve inschat-
ting maken van een ongebruike-
lijke transactie als er aanleiding
is dit te veronderstellen. 

Wat te doen bij een inschat-
tingsfout waarbij de advocaat on-
terecht melding heeft gedaan bij
MOT en daarmee zijn geheim-
houdingsplicht geschonden of
gekozen heeft geen melding te
doen, terwijl achteraf blijkt dat
er sprake was van een ongebrui-
kelijke transactie?

Samen
regels

vaststellen
Sommige richtlijnen
die het MOT heeft uitge-
vaardigd voor advocaten en
notarissen hebben volgens
de Deken voor een deel
geen wettelijke basis en
zijn daarom ook niet ver-
bindend. De Orde van
Advocaten is volgens Frie-
link bereid om met het
MOT een systeem te ont-
wikkelen waarbij vanuit de
Orde (intern) systeemtoe-
zicht plaats zal vinden op
naleving van de regels
inzake ongebruikelijke
transacties.

MOT geen ‘boeman’
Kenneth Dambruck, direc-
teur van het MOT, is op de
hoogte van de bezwaren van
de Orde van Advocaten en
erkent dat de MOT-richtlij-
nen voor het uitvoeren van
de identificatieplicht geen
wettelijke grond heeft.
,,Maar er is wel een wetswij-
ziging op komst om aan dat
bezwaar tegemoet te komen,
zodat onze richtlijnen alsnog
uitgevoerd kunnen worden.”
De regering is volgens Dam-
bruck ambtelijk al bezig met
de aanpassing van de lands-
verordening, zegt hij tegeno-
ver Aworaki. Ten aanzien
van de toezichthoudende rol
van het MOT is Dambruck
kort: ,,Deze is wettelijk ver-
ankerd. Wat zij willen, staat
niet in de wet. En dat geldt
ook voor hun voorstel om
vanuit de Orde van Advoca-
ten, intern dus, een systeem-
toezicht te laten plaatsvinden
op naleving van de regels.
Voor deze wens zal de heer
Frielink toch echt de politiek

moeten aanspreken.”
Het meldpunt heeft onlangs
een testpilot uitgevoerd om
te zien hoe verschillende
beroepsgroepen die onder
het toezicht vallen, zoals
belastingadviseurs, advoca-
ten, makelaars, accountants
en notarissen reageren op
inzageverzoeken van het
MOT. Dambruck: ,,De advo-
caten waren de enigen die
ons geen inzage gaven in
hun dossiers. De Orde heeft
naar aanleiding van onze
testpilot haar standpunt, dat
zij geen toezicht dulden,
expliciet duidelijk gemaakt.”
,,Omdat het hier een test
betrof, heeft die opstelling
geen juridische gevolgen. Ze
zullen echter wel moeten
beseffen dat ze bij weigering
de wet overtreden en dat die
wet ons de mogelijkheid
geeft om administratieve
sancties op te leggen. Zover
hoeft het nu nog niet te ko-
men, we zijn geen
‘boeman’”, aldus Dambruck.
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