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Curaçao

Quads voor agenten van Politur

Minister Nelson Navarro van Justitie en Stanley Palm van Economische Ontwikkeling hebben de sleu-
tels van twee quads overhandigd aan de agenten van Politur. In samenwerking met CPA en Curinde
zijn er bij Curaçao Buggy Adventures quads gekocht die de agenten mobieler moeten maken. Politur
wordt ingezet ter bescherming van de toeristen. De afdeling in Westpunt zal gebruik mogen maken van
de quads. FOTO POLITUR

Uit het Soab-rapport blijkt dat
er veel personeelsconflicten in
het Curaçaohuis zijn die veel
geld hebben gekost aan advoca-
ten en schikkingen. In totaal ze-
ker meer dan 300.000 euro. Dat
gebeurde al eerder, maar sinds
2010 is het aantal rechtszaken
opgelopen. Hoeveel het laatste
conflict van eerder dit jaar heeft
gekost blijft geheim, maar in de
pers circuleerden bedragen tot
315.000 gulden voor het vertrek
van woordvoerder Marije Ber-
khouwer.

Problemen die uit het Soab-
onderzoek naar voren komen
zijn legio. De omrekenkoers
voor salarissen die in guldens
worden berekend is voor de
overheid erg ongunstig: 1,4174
gulden voor een euro, terwijl de
gemiddelde koers in de onder-
zochte periode 2,4381 gulden
was. Dat betekent dat 72 procent
meer is betaald dan wanneer de
reële koers was gehanteerd. Ver-
der heeft Wiels stelselmatig de
regels voor aanbestedingen
overtreden door niet op de voor-
geschreven wijze drie offertes
aan te vragen voor de verbou-
wingen en het onderhoud aan
het Curaçaohuis en haar ambts-
woning. In een voetnoot in het
rapport reageert de Gevol-
machtigde minister over het
gunnen van onderhoudswerk
aan een (volgens eerdere berich-
ten bevriende) aannemer dat er
wel drie offertes zijn ontvangen,
maar dat van de afgevallen offer-
tes geen pdf-file is gemaakt. Een
ander punt in het rapport is het
achterwege blijven van accoun-
tantscontrole sinds de wijziging
van de staatkundige structuur.
Bureau Deloitte diende wel een
rekening in van 126.000 euro

voor de nooit afgeronde werk-
zaamheden. En Soab constateert
dat de rol van de plaatsvervan-
gend Gevolmachtigde minister
onduidelijk is. Hij of zij heeft
vaak ‘niet veel te doen’, omdat
hij alleen plaatsvervangend werk
kan doen als de minister er niet
is, wat niet vaak voorkomt. Bo-
vendien is de plaatsvervanger al-

tijd van een andere partij dan de
Gevolmachtigde minister zelf,
waardoor ze vaak niet op één lijn
zitten. ,,Het is wel eens voorge-
komen dat men dan een eigen
koers ging varen.” In de aanbe-
velingen van Soab staat dan ook
dat de verantwoordlijkheden
duidelijk verdeeld moeten wor-
den.
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Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

60% Omzet
MKB naar
buitenland
Controles in het kader van kasregistratiesysteem

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de omzet van vele midden- en klein-
bedrijven (MKB) wordt zo’n 60 procent gestort op bui-
tenlandse rekeningen. Het gaat voornamelijk om bedrij-
ven waarvan buitenlanders eigenaar zijn.

Dit stelt Sherwin Casper, di-
recteur van Stichting Belastin-
gaccountantsbureau (SBAB), die
overigens verder niet wil stigma-
tiseren en dus niet zegt om wat
voor buitenlandse rekeningen
het gaat. Hij concludeert dit naar
aanleiding van controles die op
dit moment door de SBAB wor-
den uitgevoerd in het kader van
het per 1 oktober ingevoerde ver-
plichte kasregistratiesysteem.

,,Op de dagen dat wij van ope-
nings- tot sluitingstijd aanwezig
zijn in de winkels blijkt de om-
zet ineens 60 procent hoger te
zijn. We zijn vervolgens gerech-
tigd om de Curaçaose bankreke-
ningen van de bedrijven te con-
troleren. We vragen hier toe-
stemming voor van de bedrijven
en krijgen die ook meestal, maar
we mogen het ook zonder toe-
stemming doen. Daaruit blijkt
dat lang niet al het verdiende
geld daarop gestort staat. Verder
bekijken we ook de inventaris,
de bevoorrading en de verkoop.
Ook hiervan kan worden vastge-
steld dat de bevoorrading niet
klopt met wat opgegeven wordt
als verkocht”, aldus Casper.

Hij legt uit dat aan de hand
van de controles de belasting-
dienst van SBAB advies krijgt
over het belastingbedrag dat
aangeslagen moet worden. Ui-
teraard staat het de eigenaar vrij
om hier bezwaar tegen te ma-
ken. Ook de belastingdienst
hoeft zich niet aan het SBAB-ad-
vies te houden. De maatregelen
die op dit moment getroffen
worden, worden bij elke niet 
nagekomen actie in zwaarte 
opgevoerd. Zo geeft SBAB eerst
een waarschuwing en wordt het
bedrijf gelast tot herstel. Als 
dit binnen twee weken niet ge-
beurt, dan wordt het bedrijf of de
winkel eerst 3 keer 24 uur geslo-
ten. De sluiting kan telkens op-
lopen van daarna 7 keer 24 uur,
30 keer 24 uur en een jaar. Er
wordt vooralsnog niet overge-
gaan tot het opleggen van boe-
tes. 

Dat kans dat de eigenaar mo-
gelijk een nieuwe winkel of
nieuw bedrijf opent, acht Casper
klein. ,,Voor supermarkten en
toko’s worden op dit moment 
in elk geval geen vergunningen
meer afgegeven”, zo stelt hij.


