
Rob, Een beetje olie op de Panama affaires. Er zijn op de wereld minimaal 59 belastingparadijzen en Panama 
is hier een van. Men kijkt nu alleen naar een grote firma in Panama en vergeet de 58 andere landen met nog 
grotere belangen. Nederland wordt angstvallig buiten boord gehouden. 
 
Gerard 
 

The World of Tax Havens 
Paperback — Februari 1, 2001 

by Lucio Velo 

Do you want to manage your savings and 

investments in a more exotic location than 

the average building society? This layman's 

guide, with up-to-date text, provides practical 

advice and colour photographs for each tax 

haven, including the Netherlands, 

Luxembourg, Switzerland, Liechtenstein; 

Andorra: Cyprus: Gibraltar: Channel Islands, 

Madeira, Malta. Monaco, Panama, Nevis. 

Antilles, Anguilla, Barbados, Bahamas, 

Antigua/Barbuda. Hong Kong, Bermuda, 

British Virgin Islands. Cayman Islands, 

Belize, Mauritius, Cook Islands, Uruguay. 

Liberia. Vanuatu, Labuan and Dubai. The 

book advises how to choose and operate in a 

tax haven; why look for a tax haven? 

protection of personal estates: trusts and 

foundations: company law; banking 

systems and security: different levels of 

taxation; currency; economy, political and 

history background: legal systems: language. 

 

BELASTINGPARADIJZEN MET LAGE BELASTINGEN 

Nederland Luxemburg Zwitserland 

BELANGRIJKE BELASTINGPARADIJZEN IN EUROPA: 

Liechtenstein Andorra Cyprus Gibraltar De Kanaaleilanden Madeira Malta Het prinsdom Monaco 

BELASTINGPARADIJZEN IN HET CARIBISCH GEBIED EN MIDDEN-AMERIKA:  

Panama Nevis, Nederlandse Antillen Anguilla Barbados De Bahama's Antigua en Barbuda Belize 

Bermuda 

Virgin Eilanden Kaaimaneilanden 

OVERIGE BELASTINGPARADIJZEN: 

Hong Kong, Mauritius, Cook Islands, Uruguay, Liberia, Vanuatu, Labuan, Dubai 

ZAKENDOEN IN EEN BELASTINGPARADIJS 

Een belastingparadijs kiezen 

BESCHERMING VAN ROERENDE GOEDEREN: 
T r u s t s  

S t i c h t i n g e n  

B E L A S T I N G P A R A D I J Z E N  M E T  L A G E  B E L A S T I N G E N  

N e d e r l a n d  L u x e m b u r g  Z w i t s e r l a n d  



 

 

Het zijn weer de kleine lettertjes. ABN-AMRO werkt officieel inderdaad niet mee aan belastingontduiking. 

Klopt heel misschien, maar is dat niet hetzelfde als belastingontwijking, wat formeel nog niet strafbaar is 

gesteld? Dat laatste kwam en komt onze elite heel goed uit. Ik herinner mij enkele onthullingen van een 

inhuurkracht die bij ABN-AMRO werkte op de afdeling Internationale Syndicaten. Hij vertelde mij dat veel 

omroepmedewerkers aan de top een rekening bij de bank hadden op o.a. de Antillen. Dat zal net als bij de 

jeugdzorginstellingen ook geen toeval zijn. Maar is een dergelijke onthulling wel gewenst? Ik stel zelf een 

serie ongewenst vragen waarop nooit een antwoord komt, behalve het terugsturen van enkele van mijn 

brieven met soms daarin het meegezonden briefje van vijf euro. Echt een klaterend succes. Meer weten? 

Gewoon even bellen. 

Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
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