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Opinie/Service
BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

8 - 14 NOVEMBER
SKYFALL
Nieuw deze week
Dagelijks: 16.45 19.45 21.30
Zat. en zondagmatinee: 13.45
SINT EN DIEGO EN DE
MAGISCHE BRON VAN MYRA
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15
Zat. en zondagmatinee: 12.45
15.00
FLIGHT
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat. en zondagmatinee: 12.45
15.30
ALLEEN MAAR
NETTE MENSEN
Dagelijks: 17.45 20.00 22.15
Zat. en zondagmatinee: 13.15
15.30
SILENT HILL: REVELATION 3D
Dagelijks: 18:00 20:15 22:30
Zat. en zondagmatinee: 13.30
15.45
ARGO
Dagelijks: 19.30
Late Show vr. en zaterdag: 22.15
TAKEN 2
Dagelijks: 17.00 19.15
Zat. en zondagmatinee: 12.45
14.45
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

8 - 14 NOVEMBER
WRECK-IT RALPH 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Zat. en zondagmatinee: 12.45
15.15
FLIGHT
Dagelijks: 18.15 21.00
Late Show vr. en zaterdag: 22.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45
15.30
ALEX CROSS
Dagelijks: 17.15 19.30 21:45
Zat. en zondagmatinee: 12.45
15.00
PARANORMAL ACTIVITY 4
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat. en zondagmatinee: 15.15
TINKER BELL: SECRET
OF THE WINGS 3D
Dagelijks: 17.00
Zat. en zondagmatinee: 13.00
15.00
HERE COMES THE BOOM
Dagelijks: 17.00 19.15 21.30
Zat. en zondagmatinee: 12.45
14.45
HOTEL TRANSYLVANIA
Laatste week
Zat. en zondagmatinee: 13.00

Nieuwe afspraken op BES-eilanden
over aanpak belastingfraude
Door Jeroen Starreveld en
Tamara Stienstra
inds 10 oktober 2012 is de
Belastingdienst/Caribisch
Nederland (B/CN) belast
met handhaving van de fiscale
wetgeving op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (BES-eilanden). Het belangrijkste doel van
B/CN is in wezen het motiveren
van belasting-, inhoudings- en
administratieplichtigen, de
belanghebbenden, om hun
verplichtingen conform de
desbetreffende wetgeving te
handelen. Het adagium ‘Leuker
kunnen we het niet maken, wel
makkelijker’ reflecteert het idee
dat de belastingdienst het zo
goed mogelijk moet faciliteren
dat deze belanghebbenden aan
hun fiscale verplichtingen voldoen. Daarnaast moet de belastingdienst toezicht houden of
er ook daadwerkelijk aan de
verplichtingen wordt voldaan.
Vaak volgt, als er niet aan de
verplichtingen wordt voldaan,
overleg tussen belanghebbenden en de belastingdienst en
worden er zeer waarschijnlijk
concrete afspraken gemaakt
voor de toekomst ter verbetering. Als er sprake is van enige
mate van verwijtbaarheid of
schuld, kan overgegaan worden
tot de oplegging van boeten. We
spreken dan van een bestuursrechtelijke afdoening.
Er zijn echter situaties denkbaar waarin het gedrag van de
belanghebbende zodanig is
(geweest) dat, vanuit
maatschappelijk oogpunt, een
strafrechtelijke handhaving
meer op zijn plek zou zijn. Je
moet dan denken aan de situatie dat de maatschappij ernstig
benadeeld wordt of de maatschappij geschokt is. Van strafrechtelijke maatregelen kan
bovendien een corrigerende of
afschrikkende werking uitgaan
naar anderen dan de strafrechtelijk vervolgde. Strafrechtelijke
onderzoeken kunnen worden
ingesteld als men vermoedt dat
er sprake is van belastingfraude.
Let wel: het opzettelijk indienen
van een onjuiste belastingaangifte, het opzettelijk niet indienen van een belastingaangifte
of het verstrekken van onjuiste
informatie aan de Belastingdienst kan als belastingfraude
kwalificeren!
Het is echter niet mogelijk
om zowel bestuursrechtelijk als
strafrechtelijk voor hetzelfde feit
bestraft te worden: indien eenmaal een bestuursrechtelijke
sanctie is opgelegd voor een
bepaald feit, kan er ter zake van
dat feit geen strafrechtelijke
vervolging meer volgen, of
omgekeerd. Aangezien in fiscale zaken de belastingdienst de
handhaving in het bestuursrechtelijke proces tot haar taken
mag rekenen en het Openbaar
Ministerie (OM) bevoegd is in
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het strafrechtelijke proces, zullen deze twee partijen met elkaar moeten afstemmen voor
welk traject gekozen wordt. Om
deze afstemming vorm te geven
is er op 9 november 2012 een
‘Aanmeldings-, transactie- en
vervolgingsrichtlijn voor fiscaleen douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland
2012’ gepubliceerd.

strafrechtelijke vervolging wordt
ingesteld zijn onder andere de
ernst van het delict, de bewijsbaarheid en capaciteitsaspecten.
Er zijn echter ook bijzondere
aspecten van belang in die weging, zoals de maatschappelijke
positie van een verdachte en
diens mogelijke voorbeeldfunctie als bijvoorbeeld minister,
bankier, notaris of advocaat.
Indien een verdachte, bijvoorbeeld in zijn rol van belastingadviseur, het vertrouwen van de
overheid misbruikt, wordt dat
ook meegewogen en zal dat
eerder tot strafrechtelijke vervolging leiden.
Let op, gevangenisstraffen in
geval van belastingfraude zouden kunnen oplopen tot 4 jaar.
Een eventuele boete van tweemaal de verschuldigde belasting
behoort tevens tot de mogelijke
sancties. Voor spijtoptanten
geldt overigens ook op de BESeilanden een mogelijkheid om
in te keren en hiermee eventuele strafrechtelijke vervolging te
voorkomen. Vier jaar vast op de
BES-eilanden is geen straf,
indien in vrijheid!

De procedure
Voor de aanmelding van vermoedens van een strafbaar feit
geldt een drempelbedrag; hierbij wordt aangesloten bij het
fiscale nadeel dat de belastingdienst heeft uit het gepleegde
feit. Indien het nadeel 20.000
dollar, of in geval van recidive
6.000 dollar, overschrijdt is de
ambtenaar verplicht het feit aan
te melden. Indien de opzet aan
de zijde van de belanghebbende
ontbreekt, wordt bestuursrechtelijk afgedaan door de B/CN.
Indien het delict bestaat uit een
nalaten van belanghebbende
(een omissiedelict) kan er op
grond van de richtlijn alleen
voor het strafrechtelijke traject
gekozen worden als B/CN ofwel
eerder een vergrijpboete heeft
opgelegd voor een eerdere
schending ofwel eerder voldoende actie heeft ondernomen
om de belanghebbende te bewegen zijn verplichtingen na te
komen.
Aangemelde feiten worden
door de FIOD en B/CN gezamenlijk besproken. In dat overleg wordt de aanmelding getoetst en wordt voorts beoordeeld of het nadeel de grens van
40.000 dollar overschrijdt of
niet. Indien het nadeel die
grens niet overschrijdt zal normaliter voor de bestuursrechtelijke afdoening gekozen worden. Indien het nadeel de grens
overschrijdt wordt het feit besproken in het tripartite overleg.
Dit overleg wordt gevormd door
het Openbaar Ministerie BES,
de FIOD en B/CN. Op basis van
dit overleg wordt besloten of er
terugverwezen wordt naar
B/CN om een transactie aan te
bieden of dat er besloten wordt
strafrechtelijke vervolging in te
stellen.
Van belang bij de keuze of

Tamara Stienstra & Jeroen Starreveld zijn beiden als belastingadviseur werkzaam bij Spigt Dutch
Caribbean op Curaçao.

VANDAAG
Licht tot half bewolkt en kans
op een plaatselijke bui. De
wind waait tussen oost en
noordoost en is zwak tot matig; windkracht 2 tot 4. Gedurende de mogelijke buien, af
en toe windkracht 5. De zee
zal rustig zijn met golfhoogtes van minder dan 1 meter.

MORGEN
Half bewolkt. Nu en dan
zwaar bewolkt met een plaatselijke bui of onweersbui.
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