
Van een onzer verslaggevers
Buenos Aires - Nederland en Ar-
gentinië tekenen vandaag een
akkoord om gegevens uit te
wisselen over het belastingpara-
dijs Curaçao. Hierdoor is het
mogelijk om nieuwe data te ver-
zamelen over bedrijven en per-
sonen die zich mogelijk schul-
dig maken aan belastingontdui-
king. Dat meldde de Argentijnse

krant La Nación in de editie van
gisteren. 

Het is het eerste akkoord dat
de Administración Federal de
Ingresos Públicos met Neder-
land sluit, waarbij beide landen
nu regelmatig gegevens van veel
bedrijven in één keer kunnen
opvragen. Hiervoor was dat al-
leen mogelijk voor individuele
gevallen. 

Argentinië en Nederland zul-
len gegevens uitwisselen over
burgers die minstens één keer
per jaar in een van beide landen
verblijven. Bij de uitwisseling
van gegevens van bedrijven gaat
het om grote bedrijven die goe-
deren fabriceren, aardoliebedrij-
ven en toeleveringsbedrijven er-
van en maatschappijen die de
transfer van voetballers regelen.
De transfer van voetballers vindt
vermoedelijk plaats in de drie-
hoek die via Curaçao loopt. 

Het artikel vermeldt dat de
meeste Nederlandse bedrijven
om fiscale redenen op Curaçao
staan ingeschreven om minder
belasting te betalen. In het arti-
kel wordt Inés Rzadzinska, van
de Nederlandse ambassade in
Argentinië aangehaald. Rzad-
zinska legt uit dat de Nederland-
se regering het beleid heeft om
zo veel mogelijk overeenkom-
sten te tekenen voor de automa-
tische uitwisseling van gege-
vens. Het doel daarvan is om fis-
cale fraude en
belastingontduiking te voorko-
men. 

Belastingdeskundige Marcos
Torassa stelt in la Nación dat het
huidige akkoord al verouderd is
en beperkingen kent. ,,Voor de
bedrijven is het voordelig door
de limieten die Argentinië stelt
aan de aftrek van belastingen.
Het Nederlandse bedrijf verre-
kent zijn kosten of betalingen
met Curaçao waar de tarieven
voor belastingheffing lager lig-
gen.

De deskundige noemt het
voorbeeld van een Argentijns be-
drijf dat aan een Nederlands be-
drijf royalties betaalt voor het ge-
bruik van een merk. In het hui-
dige systeem wordt er 10
procent door Argentinië inge-
houden terwijl dat eigenlijk 35
procent zou moeten zijn.

Die krant berichtte eerder dat
er in de afgelopen maand meer
processen-verbaal zijn binnen-
komen bij de politie met verkla-
ringen waaruit zou blijken dat
een criminele organisatie ge-
linkt zou zijn aan een bedrijf aan
de Jan Noorduynweg. Een hoge
functionaris die in dienst zou
zijn bij dit bedrijf zou het doel-
wit kunnen worden van observa-
tie en zelfs een arrestatie, aldus
Vigilante.

Hierbij zou het volgens de
ochtendkrant om een oud-politi-
cus gaan. In dit kader zou ook
een gesprek van een oud-mi-
nister zijn afgetapt waarbij hij
zou hebben gezegd dat ‘Navarro
dan ook maar geëlimineerd
moet worden’. Navarro wil op
deze berichten dus niet reage-
ren.

Eerder meldde dezelfde Papi-
amentstalige krant dat als offi-
cier van justitie Geert Rip niet
snel zou overgaan tot arrestaties
in de zaak Maximus (het vervolg
op de zaak Magnus dat meer ge-
richt is op de opdrachtgevers
voor de moord op PS-politicus
Helmin Wiels, red.) dat er meer
politieke doden vallen op Cura-
çao. Volgens de Vigilante zou
met een nieuwe liquidatie de ge-
organiseerde criminaliteit con-
trole willen blijven uitoefenen

op de politiek. Vigilante stelt dat
‘hun hoofddoel’ is om op korte
termijn een parlementariër om
te brengen en op de tweede
plaats een huidige minister, in
het geval deze niet handelt con-
form de voorwaarden waaronder
hij zijn portefeuille dient uit te
voeren.

Statenvoorzitter Mike Franco
bevestigde eerder dat de beveili-
ging van een Statenlid ver-
scherpt is. Welk Statenlid dit is
en of dit iets van doen heeft met
deze zogenoemde ‘dreiging’
waar Vigilante overspreekt is
eveneens onbekend. 

Hierop zegt Navarro tegeno-
ver deze krant: ,,Geen informa-
tie wordt onzerzijds verschaft
aangaande beveiliging van parle-
mentariërs en gezagsdragers.”
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Een voorbijganger legde deze verse dumpingen langs de weg, ach-
ter het klooster van Scherpenheuvel, vast op de foto. Het komt
steeds vaker voor dat er op verschillende plekken op het eiland ille-
gaal vuil wordt gedumpt. ,,Wat is het toch intens onbewust,
schaamteloos en ondankbaar”, aldus de voorbijganger. 
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Navarro
geeft geen
commentaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Nelson Navarro houdt zijn kaken
stijf op elkaar: ,,Voor wat betreft de krantenpublicaties
waarnaar u verwijst, hebben wij geen commentaar.” Dat
is het antwoord van de minister van Justitie op vragen
van deze krant over de berichten die vorige week in de
Papiamentstalige ochtendkrant Vigilante verschenen.

Akkoord over uitwisselen belastinggegevens

‘Rosaria sprak
niet met RST’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voorman van
PAIS, Alex Rosaria sprak niet
met de RST. Daarmee reageert
de politieke partij op het bericht
van Vigilante, die in een artikel
ondersteund door foto’s meldde
dat hij mogelijk op marinebasis
Parera aanwezig was om het
met de RST over de zaak ‘Mag-
nus’ te hebben. PAIS laat in een
persbericht weten bedroefd te
zijn dat er zo wordt gespecu-
leerd. ,,Er was geen ontmoeting
met RST”, aldus de partij. Alex
Rosaria en Alison Manuel waren
wel degelijk op de marinebasis
maar dan om te spreken met de
kustwacht. Op uitnodiging van
de kustwacht waren zij aanwezig
om uitleg te krijgen, maar ook
om verschillende onderwerpen
te behandelen. Er is onder ande-
re gesproken over het radar-
systeem en de aanpak van smok-
kel van drugs en wapens.
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