
Zijn advocaat, Henriette van
Rossum, voerde hiervoor met
succes enkele reden aan. Zo
heeft A.D. een nieuw serieus be-
talingsaanbod willen doen aan
de benadeelde partij. Daarnaast
wil Van Rossum twee getuigen
horen die kunnen bevestigen
dat er bij A.D. geen sprake is van
kwader trouw of verduistering,
maar dat ondergeschikten die
gelden hebben verduisterd. Daar
komt nog bij dat er nog geen ko-
pie van het klaagschrift was ont-
vangen van de advocaat van de
tegenpartij, zodat Van Rossum
haar cliënt hier niet tegen kon
verdedigen. De advocaat legt na-
der tegenover deze krant uit:
,,Tijdens de zitting waarin het
verzoek tot uitstel is gedaan, is
een kopie van een contract aan
het Gerecht overgelegd waaruit
blijkt dat mijn cliënt binnenkort
de benadeelde partij zal kunnen
terugbetalen. Immers, al heeft
A.D. zelf geen gelden ver-
duisterd, hij is wel directeur van
het transportbedrijf en voelt zich
daarom verantwoordelijk voor
wat zijn ondergeschikte heeft
gedaan waarmee de goede naam
van zijn transportbedrijf is aan-
getast. A.D. kan, gezien het over-
legde contract, opnieuw zeer
binnenkort een concreet beta-
lingsaanbod doen ter aflossing
van de openstaande schuld. Re-
denen waarom ik medewerking
aan de officier van justitie heb
verzocht om de behandeling van
deze strafzaak nog eenmaal aan
te willen houden.”

A.D. is twee jaar geleden op
vrije voeten gesteld, maar werd
in 2014 toch gedagvaard op ba-
sis van een artikel in het Wet-
boek van Strafvordering die een
rechtstreeks belanghebbende de
mogelijkheid biedt zich te bekla-
gen over een beslissing van de
officier van justitie om niet tot
vervolging over te gaan of de ver-
volging te staken.

In 1985 heeft A.D. op eigen
kracht, gebruikmakend van zijn
kennis op dit gebied, een geld-
transportbedrijf opgezet. Hij is
de enige persoon op Curaçao die
de kennis en een internationaal
erkende opleiding heeft om als
geldtransporteur op te treden.

Het bedrijf is ook verzekerd
bij Lloyds London, en wordt jaar-
lijks door Lloyds bezocht en ge-
controleerd op de veiligheids-
structuur, het gedrag van de
werknemers, de wijze van re-
gistreren van het transport en de

door het bedrijf geleverde serv-
ice aan klanten. ,,De vereisten
die Lloyds stelt zijn hoog, en als
je geen betrouwbaar bedrijf
hebt, kun je vergeten dat zij je
verzekeren”, zo voegt de advo-
caat hier nog aan toe.

Het bedrijf draaide zeven jaar
lang vlekkeloos, tot de dag waar-
op A.D. ontdekte door zijn eigen
werknemer benadeeld te zijn.
Deze werknemer heeft een
schuldbekentenis getekend die
aan het Gerecht is overgelegd.
Tegen deze werknemer is aan-
gifte gedaan en hij is in 2010 in
verzekering gesteld. Later in
2010 werd ook A.D. in verzeke-
ring gesteld.

Van Rossum: ,,Als directeur
van zijn bedrijf heeft A.D, hoe-
wel hij zich niet zelf schuldig
heeft gemaakt aan verduiste-
ring, toch op de blaren moeten
zitten. Inmiddels heeft hij voor
hem en zijn gezin opnieuw een
bedrijf opgericht en begint hij
weer van begin af aan. Hij heeft
in de afgelopen jaren verschil-
lende schulden afgelost. Nu
staat er alleen nog een schuld

open bij de partij die nu deze
rechtszaak heeft aangespannen.
A.D. heeft wat meer tijd nodig
om deze schuld te kunnen aflos-
sen.”

Uit eigen onderzoek is A.D.
erachter gekomen wie hem be-
stolen heeft. Maar, zo stelt de ad-
vocaat: ,,Nadat mijn cliënt aan-
gifte heeft gedaan bij de politie
kreeg hij geen kans meer om de
zaak verder uit te zoeken, want
op 3 december 2010 is hij zelf
aangehouden en tot de dag van
vandaag, kan hij niet beschikken
over de door het Openbaar Mi-
nisterie in beslag genomen in-
ventaris van zijn bedrijf.”

Het Gerecht heeft geoordeeld
dat er genoeg gronden aanwezig
zijn om de zaak aan te houden.
De advocaat van de tegenpartij
was niet op de zitting aanwezig,
hoewel hij wel was opgeroepen.
De rechter heeft de zaak terug-
verwezen naar de rechter-com-
missaris voor het horen van
twee getuigen. De zaak is aange-
houden tot 1 oktober 2014, dan
zal de zaak inhoudelijk worden
behandeld.
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Lezing fiscale ontwikkelingen (1juli 2014) 
Prof. Dr. Peter Kavelaars 

Onderwerpen 
In het kader van de recente fiscale ontwikkelingen 
organiseert Deloitte Dutch Caribbean met genoegen 
wederom een lezing die gepresenteerd wordt door Prof. 
Peter Kavelaars. De lezing zal de volgende onderwerpen 
omvatten: 
- Het nieuwe belastingverdrag tussen Curaçao en 

Nederland (BRNC); 
- Recente ontwikkelingen BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting) o.a. de uitwerking van de actiepunten 
ten aanzien van hybride financieringen, 
antimisbruikbepalingen en de Nederlandse aanpak; 

- EU-recht ontwikkelingen waaronder dividendarresten, 
fiscale eenheid en moeder-dochterrichtlijn;  

- Actuele ontwikkelingen in Nederland (wetgeving, 
rechtspraak). 

  

Gastspreker Prof. Dr. Peter Kavelaars 
Naast zijn functie als partner/directeur van het 
Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte is Peter Kavelaars 
als hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens was hij lid van de 
Commissie die zich bezig hield met de vereenvoudiging 
van de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting. Hij heeft 
vele fiscale artikelen geschreven naar aanleiding van 
fiscale ontwikkelingen en is (hoofd) redacteur van de 
Pensioenbrief, Tijdschrift Fiscaal Ondernemerschap, 
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen 
en Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Peter Kavelaars 
is daarnaast (mede-)auteur van een aantal boeken, o.a. 
“Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland” en vaste 
medewerker van het Weekblad voor Fiscaal Recht en de 
BNB.   
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‘Bells’ wint fotowedstrijd

Chrystal Boomgaart (24) heeft met haar foto ‘Bells’ de eerste plek
weten te bemachtigen van de fotowedstrijd die georganiseerd werd
door Punda Then and Now in samenwerking met Downtown
Management Organization (DMO) en Landhuis Bloemhof. De jury
vond de foto creatief en de hoek waaruit gefotografeerd is bijzonder.
,,Het is een herkenbaar icoon in Punda. Het is een nostalgisch en
realistisch beeld van oud en nieuw Punda.” 

FOTO CHRYSTAL BOOMGAART/PUNDA THEN AND NOW

Koperdiefstal blijft probleem
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Koperdiefstal blijft
een probleem. Dat verwacht het
Openbaar Ministerie (OM). In
het Jaarverslag 2013 zeggen zij:
,,Aangezien de internationale
koperprijzen geen daling aange-
ven, verwacht het OM dat deze
problematiek zal blijven aan-
houden.”

In 2013 heeft het OM koper-
dieven vervolgd, waarbij de na-

druk lag op het snel ter zitting
brengen. Volgens het OM is het
stelen van koper in elektriciteits-
kabels en waterleidingen een
bron van ergernis voor burgers
omdat bijvoorbeeld de stroom
uitvalt. Maar ook omdat er le-
vensgevaarlijke situaties kunnen
ontstaan en het kan leiden tot
veel onnodig waterverlies wordt
het volgens het OM als ergerlijk
gezien door de burger.

Uitstel zaak geld-
transportbedrijf
A.D. doet betalingsaanbod aan benadeelde partij

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechtszaak waarin directeur A.D. van een geldtransportbedrijf terecht
staat voor verduistering van geld, is aangehouden tot 1 oktober. 


