
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Federashon Futbòl
Kòrsou (FFK) heeft bekendge-
maakt wie tijdens de internatio-
nale wedstrijden tegen Bolivia
uit mag komen voor Curaçao.

Eind volgende maand, op 23 en
26 maart, vinden twee vriend-
schappelijke wedstrijden plaats
ter voorbereiding op belangrijke
internationale competities.

Het zullen de eerste interna-

tionale wedstrijden van de eerste
selectie zijn op het kunstgras-
veld van Stadion Ergilio Hato bij
het Sentro Deportivo Kòrsou
sinds een lange tijd. Het veld
was als gevolg van een muziek-
concert beschadigd geraakt. 

De wedstrijden van de Cura-
çaose selectie zijn bedoeld ter
voorbereiding op belangrijke
competities, zoals de Nation Le-
ague (voorheen Caribbean Cup)
in september van dit jaar. Vol-
gende week wordt daar de poule-
loting voor gehouden. Voor de
wedstrijden tegen Bolivia zijn 32
spelers geselecteerd: Eloy Room,
Shanon ‘Cheese’ Carmelia, El-
son ‘Sontje’ Hooi, Leandro Ba-
cuna, Gino van Kessel, Michaël
Maria, Rhu-Endly ‘Cuco’ Mart-
ina, Rangelo Janga, Ayrton Sta-
tie, Gevaro Nepomuceno, Darryl
Lachman, Gillian Justiana, Jar-
chinio Antonia, Irvinly van Eij-
ma, Shermaine Martina, Sher-
mar Martina, Quinten Marti-
nus, Quentin Jakoba, Guyon
Fernandez, Juriën Gaari, Randal
Winklaar, Christopher Isenia,
Jimbertson Vapor, Rowendy
Sumter, Jarzinho Pieter, Brand-
ley Kuwas, Suenthly Alberto,
Charlison Benschop, Nigel Ro-
bertha, Jeremy de Nooijer, Ju-
rich Carolina en Giovanni Trou-
pee.

Morgen vinden de eerste twee
internationale wedstrijden in de
derde divisie al plaats op het
voetbalveld van FFK, met een
wedstrijd tussen Haitian Union
Club tegen Real Buena Vista en
Caribbean International Univer-
sity tegen Atletico Saliña.

Selectie internationale wedstrijden bekend
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EXECUTORIALE VERKOPING

Op dinsdag 27 maart 2018 des voormiddags op of omstreeks 

tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. 

Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de 

Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop 

als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden 

gehouden van:

een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao 

te “DAMACOR”, ter grootte van 1.590m², kadastraal bekend als 

Tweede District, Sectie A nummer 399, met het daarop gebouwde 

plaatselijk bekend als Schout bij Nacht Doormanweg 79. 

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse 

schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van 

voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk 

Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een 

bieding in te gaan.

De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter 

inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris. 

Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder 

zich dient te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd 

kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere 

verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden 

koopsom vermeerderd met de veilingskosten of van de inzetsom 

vermeerderd met de veilingskosten.

Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning 

(afslag) in één zitting.

Het minimum bod dat verlangd wordt is: NAf.431.000,--.

De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van 

redenen de veiling aan- of op te houden, dan wel op een nader 

door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Door Peter Kavelaars

T rustkantoren
hebben het de
laatste jaren

bepaald niet gemak-
kelijk. Zeker na de
publicatie van de
Panama Papers zijn
vele overheden zich
nog sterker gaan
richten op trustkan-
toren. De regels wor-
den verder aangetrokken. Zo
heeft Nederland nieuwe
trustwetgeving in voorberei-
ding die allerlei verplichtin-
gen oplegt die ertoe moeten
leiden dat er sprake is van
een gedegen transparantie en
een goede controle op werk-
zaamheden. Daarnaast kan
men ook denken aan de
UBO-wetgeving die trustkan-
toren, maar ook andere finan-
ciële dienstverleners, ver-
plichten uiteindelijk gerech-
tigden die ten minste een
belang hebben in een con-
cern van 25 proecnt te trace-
ren. Die UBO’s moeten dan
in een register worden opge-
nomen. Deze UBO-regels
zijn gebaseerd op een richt-
lijn van de EU. In zoverre is
de reikwijdte beperkt maar
het ligt in de rede aan te ne-
men dat dit soort regels in de
nabije toekomst ook door di-
verse andere landen worden
geïntroduceerd. Er zijn vele
trustkantoren die hun zaakjes
en procedures altijd al prima
op orde hebben. Dat kan
echter niet worden gezegd
van een geval dat zeer on-
langs in beeld kwam in een
procedure voor de rechtbank
in Amsterdam. In deze zaak
was een trustkantoor betrok-
ken bij een belastingplichtige
die allerlei fiscale trucs uit-
haalde met zogenoemde
vervangingsreserves. Een
dergelijke reserve kan wor-
den gevormd als een bedrijfs-
middel wordt vervreemd en
daarbij een boekwinst ont-
staat. De boekwinst is norma-
liter belast maar kan worden
opgenomen in een reserve
indien de belastingplichtige
voornemens is om een herin-
vestering te doen. De boek-
winst mag dan worden afge-
boekt op de aankoopprijs van
de vervangende investering.
Daarmee wordt de winstne-
ming die zou ontstaan bij de
vervreemding in feite omge-
zet in een lagere afschrijving
in de komende jaren dat men
het nieuwe bedrijfsmiddel in
gebruik heeft. Dergelijke
reserves worden vaak ge-
vormd bij onroerend goed en
vaak ook bij onroerend goed
dat zich in een vennootschap
bevindt. Punt is nu dat de
winst die bij de vervreemding
van het onroerend goed in de
reserve wordt opgenomen

vrij moet vallen in
de winst als later -
binnen drie jaren -
niet meer wordt
geherinvesteerd. In
de onderhavige
procedure is het zo
dat de aandelen in
dergelijke vennoot-
schappen worden
verkocht zonder
dat er geherinves-

teerd is en er ook geen voor-
nemen is te herinvesteren.
De verkopende aandeelhou-
der strijkt de verkoopprijs op
en nadien wordt niet meer
geherinvesteerd. De koper
van de aandelen is een bui-
tenlander of een katvanger
die de vennootschap na de
koop laat ploffen. De koper
strijkt voor zijn diensten een
provisie op en de fiscus vist
achter het net: de reserve kan
niet meer worden belast.
Inmiddels zijn daar in de
wetgeving allerlei maatrege-
len voor opgenomen. Terug
naar de casus; bij de belas-
tingplichtige waren dit soort
constructies aan de orde van
de dag en uiteindelijk zijn die
belastingplichtigen door de
rechter tot gevangenisstraf
veroordeeld voor belasting-
ontduiking. Wat heeft dit nu
met een trustkantoor te ma-
ken? Van alles: de exploitan-
ten van de constructie maak-
ten volop gebruik van een
trustkantoor. Dit trustkantoor
werkte op alle fronten mee
aan de constructie en deelde
in zekere zin ook in de winst.
Hoewel het trustkantoor zelf
niet de belastingplichtige was
in deze zaak, heeft de rechter
geoordeeld dat nu het kan-
toor als adviseur en beheer-
der actief betrokken was bij
het ontduiken van belastin-
gen door de exploitanten van
de vennootschappen waarin
zich het onroerend goed en
de reserves bevonden, het
heeft bijgedragen aan de
belastingschade die de Ne-
derlandse staat heeft opge-
lopen. Voor die schade is het
trustkantoor aansprakelijk,
aldus de rechter. Daarmee
hebben we een bijzonder
geval: in de wet zijn diverse
aansprakelijkheidsregelingen
opgenomen, maar die waren
hier niet van toepassing. De
fiscus baseerde zijn claim op
het trustkantoor dan ook op
het civiele recht - onrechtma-
tige daad - en die claim is
door de rechter gehonoreerd.
Een bij mijn weten unieke
zaak die een aantal trustkan-
toren ongetwijfeld aan het
denken zal zetten.

T A X

Peter Kavelaars is hoogleraar
aan de UoC en aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam,
alsmede partner bij Deloitte.

Trustkantoren onder vuur
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De Curaçaose voetbalselectie speelt eind volgende maand in het
SDK-stadion twee wedstrijden tegen Bolivia. FOTO FFK

Aanpak voor
de ouder-
commissies
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Elsa Ro-
zendal (MAN) heeft aan Onder-
wijsminister Marilyn Alcalá-
Wallé (PAR) gevraagd wat de be-
windsvrouw gaat doen om
ervoor te zorgen dat alle scholen
voor het funderend onderwijs
een oudercommissie hebben. 

Rozendal schrijft dat het is
vastgesteld dat niet alle scholen
een oudercommissie hebben,
terwijl dit volgens de Wet funde-
rend onderwijs wel zo hoort te
zijn. Ouders zijn verantwoorde-
lijk voor de opvoeding van hun
kinderen, aldus het Statenlid.
Via de oudercommissie hebben
de ouders inspraak en kunnen
zij bijdragen aan veilige, prettige
scholen met de faciliteiten die
nodig zijn. In een brief aan de
minister vraagt het Statenlid on-
der andere of Alcalá-Wallé ervan
op de hoogte is dat niet alle scho-
len een oudercommissie heb-
ben. Zij wil weten hoe de wet het
doel van de oudercommissie
omschrijft en waar de commis-
sie aan moet voldoen.


