
Robert-Jan van der Zwaan is
een notoire internetoplichter die
de afgelopen jaren honderden
slachtoffers maakte. Ruim twee
jaar geleden werd Van den Heu-
vel door een aantal gedupeerden
gewezen op de wanpraktijken
van deze man. Er stroomden
meldingen binnen van mensen
die via websites zonweringen of
andere dure artikelen bestelden,
aanbetaalden, maar nooit kre-
gen geleverd. Hoofdverdachte
Robert-Jan van der Zwaan bleek
al eerder te zijn opgepakt en met
een enkelband naar huis ge-
stuurd. Dat vormde volgens De
Telegraaf voor hem geen belem-
mering door te gaan met zijn op-
lichtingspraktijken. Toen de
grond hem iets te heet onder
voeten werd, week hij eind 2010
spoorloos uit naar Venezuela.
Niet geheel toevallig een be-
stemming waarmee Nederland
geen uitleveringsverdrag heeft.

Dankzij een tip kwam Van
den Heuvel er toch achter waar
in Venezuela Van der Zwaan
verbleef. Hij bleek te bivakkeren
op Isla Margarita, een tropisch
vakantieparadijsje maar volgens
de misdaadverslaggever even-
zeer een boeveneiland, waar af-
gelopen jaren meerdere Neder-
landers werden vermoord. Snel
vloog hij naar Zuid-Amerika,
waar hij Van der Zwaan op de
schouder kon tikken. Hij vond
het Nederlandse bezoek volgens
Van den Heuvel wel interessant.
Robert-Jan waande zich name-
lijk volkomen onaantastbaar.
„Niemand kan me hier iets ma-
ken”, grinnikte hij. ,,Ik heb geen
geweten”, beweerde Robert-Jan,
die overigens een merkwaardige
tic had. Op het moment dat hij
kritische vragen kreeg of loog,
begon hij hevig met zijn ogen te
knipperen. Af en toe had ik,
schrijft Van den Heuvel, het ge-
voel tegenover een knipperbol te
zitten.,,Zelden trof ik een crimi-
neel die zo trots vertelde over
zijn handel en wandel. Eigenlijk
volgde ik in Venezuela een soort
hoorcollege internetcrimina-
liteit. De hondsbrutale oplichter
vertelde smakelijk over hoe hij
met gemak banken op het ver-
keerde been zette, via adverten-
ties thuiswerkers ronselde en
hun alle identiteitsgegevens ont-
futselde. Van der Zwaan bestel-
de op grote schaal producten bij
postorderbedrijven, liet de reke-
ningen bezorgen bij de nietsver-
moedende thuiswerkers, terwijl
de goederen naar adressen gin-
gen van handlangers.” Hij bleek

ook een meester in het bouwen
van prachtige websites, waar
mensen goederen konden be-
stellen die nooit werden gele-
verd. Het ’college’ leerde ook dat
mensen soms grenzeloos naïef
zijn als ze denken via internet
een koopje te doen. Sommige
grote banken laten zich volgens
De Telegraaf gewoon misbrui-
ken. Types als Van der Zwaan
maar ook talloze andere inter-
netfraudeurs, kunnen kinderlijk
eenvoudig rekeningen openen
op iemand anders naam om ze
vervolgens leeg te trekken. Justi-
tie deed geen uitleveringsver-
zoek, maar besloot een Europees
aanhoudingsbevel uit te vaardi-
gen en Van der Zwaan interna-

tionaal te signaleren. Nadat twee
gedupeerden in Venezuela ook
aangifte deden, kon Van der
Zwaan in april 2012 worden ge-
arresteerd en als ongewenste
vreemdeling naar Curaçao wor-
den uitgezet. ,,En laat dat nou
’toevallig’ een Nederlands eiland
zijn.” In de rechtszaal trok Ro-
bert-Jan het boetekleed aan. Af
en toe bekende hij wat strafbare
feiten. Van der Putte sloot zijn
requisitoir af met een strafeis:
vijf jaar gevangenisstraf en vier
maanden plus een ontnemings-
vordering. Van den Heuvel:
,,Aan het driftig knipperen van
zijn ogen viel af te leiden dat
Van der Zwaan nog niet van zijn
tic is verlost.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de Statenverga-
dering van afgelopen week is
een motie van de PAR unaniem
aangenomen, waarin gepleit

wordt om de kennis te verbete-
ren over het volkslied en te sti-
muleren dat bij officiële gele-
genheden alle acht coupletten
van het volkslied gezongen wor-
den.

Het achterliggende idee is dat
het volkslied bijdraagt aan het
gevoel van eenheid in de samen-
leving en de identiteitsontwikke-
ling. Meer algemeen is de mi-
nister van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport
(OWCS), Irene Dick (PS), de op-
dracht gegeven om in 2015 meer
aandacht te besteden aan het
ontwikkelen van het cultuurbe-
sef in de samenleving, vooral bij
kinderen en jongeren en om
onderzoek te doen naar de Cura-
çaose cultuur. De minister is het
overigens helemaal eens met de
Staten en heeft ‘verklapt’ dat zij
al druk doende is met het maken
van audio- en filmopnames
waarbij kinderen het volledige
volkslied zingen. Bij de filmop-
namen wordt de tekst van het
volkslied als ondertiteling erbij
gezet, zodat mensen kunnen
meezingen en meelezen. Zo le-
ren mensen de tekst beter ken-
nen. Niet alleen zijn de kinderen
betrokken bij het volkslied, er
zijn meer opnames gaande van
Curaçaose Papiamentstalige
liedjes van weleer met ondertite-
ling om kinderen ook deze beter
aan te leren.
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Wij zijn belastingadviseurs in Den Haag en Curacao gespecialiseerd in 

onderkennen en beheersen van risico’s op belasting gebied. Naast het geven 

van belastingadvies op maat, behoort tot onze diensten o.m. het samenstellen 

van belastingaangiftes en het begeleiden van bezwaar- en/of beroepschrift 

procedures (fiscaal procesrecht) en boekenonderzoeken van de fiscus. Ons 

doelgroep bestaat uit het Midden en Kleinbedrijf (MKB), vermogende 

particulieren, familiebedrijven en ingekomen werknemers (expats) die 

gevestigd zijn en/of zich willen vestigen in het Caribische deel (Curacao, 

Bonaire, Aruba, St. Maarten en de BES-Eilanden) of het Europese deel van 

het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland).  

 

Voor onze vestiging op Curacao zijn wij op zoek naar een  

 

Senior Tax Manager 
Functieomschrijving: 

 Adviseren op Fiscaal Juridisch gebied; 

 Mede verantwoordelijk voor het risico beoordelingsproces en aanname van nieuwe klanten; 

 Begeleiden en implementeren van de fiscale planning van cliënten; 

 Bijhouden van ontwikkelingen op fiscaal gebied binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk; 

 Opstellen van periodieke fiscale rapportage voor cliënten; 

 Contactpersoon voor nationale en internationale fiscale vraagstukken alsmede voor de fiscus, Sociale 

Verzekeringsbank, Dienst voor Arbeidszorg en de Ontvanger; 

 Begeleiden van teamleden bij vaktechnische uitwerking van adviezen en aangifteposities en opbouw van 

eigen klantenportefeuille; 

 Coördineren, beheren en onderhouden van (externe) relaties; 

 

Profiel: 

 Afgeronde Master opleiding Fiscaal Recht; 

 Minimaal 7 jaar relevante werkervaring als Fiscaal Jurist in een fiscale adviespraktijk; 

 Uitstekend analytisch en oplossingsgericht denk- en werkvermogen, in staat zelfstandig te werken, pro 

actieve en flexibele werkhouding en geen 8 tot 5 werkmentaliteit; 

 Uitstekende kennis van het fiscaal recht van het Caribisch deel van het Koninkrijk; 

 Uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Ons aanbod: 

 Werken binnen een hecht team van professionals; 

 Een eigen klantenportefeuille opbouwen. 

 Een aantrekkelijk primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Belangstelling? 

Neem dan contact op met mw. mr. Shulaika Paassen-Delsol per email: shulaika@paassendelsol.com uiterlijk 

vóór 8 november 2014. 

Het volkslied is vele malen voor muzikanten op papier gezet en uit-
geschreven. Deze versie is van musicus Hein van
Maarschalkerwaart. 

‘Volkslied volledig zingen’

Internet-crimineel
via Curaçao gepakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amsterdam - Dankzij een juridische slimmigheid van het Openbaar
Ministerie in Nederland is internetcrimineel Robert-Jan van der Zwaan toch in de
kraag gevat. Dat gebeurde nadat hij was uitgezet vanuit Venezuela naar Curaçao. Dat
schrijft John van den Heuvel voor De Telegraaf.

Man steekt
huis in brand
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 28-jarige
W.F.C. is zaterdag om 15.00 uur
gearresteerd nadat hij het huis
van zijn ouders in brand had ge-
stoken. Het huis aan de Kauka-
susweg 12 brandde tot de grond
toe af. Alhoewel de brandweer
en politie snel ter plaatse waren,
konden zij niet voorkomen dat
het houten huis afbrandde. 


