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Abonnementstarieven 2021 CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad 

(januari 2021) 

 

Let op: Het abonnementstarief is afhankelijk van het aantal gebruikers binnen de organisatie van de abonnee en wordt vastgesteld aan de 

hand van een staffel. Het aantal gebruikers van een abonnee wordt in beginsel geacht tenminste gelijk te zijn aan het feitelijke aantal fiscale 

medewerkers bij een organisatie. Gelieve bij aanmelding duidelijk aan te geven hoeveel gebruikers er binnen uw organisatie zijn. Voor “niet-

fiscale organisaties” – dat wil zeggen publieke en private organisaties die voor wat betreft hun activiteiten niet grotendeels gericht zijn op de 

uitoefening van de belastingpraktijk – niet-commerciële opleidings- of documentatiecentra, niet-commerciële bibliotheken en in bijzondere 

gevallen kunnen in overleg met het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht voor tijdelijk en incidenteel gebruik ter plaatse door derden 

van een abonnement op het CFN afspraken worden gemaakt over het feitelijke aantal gebruikers en het daarbij passende abonnementstarief. 

 

Tarieven met ingang van 1 januari 2021*: 

 
1 (één)  gebruiker: 

 Jaarabonnement: EURO 365,00 / ANG 730 per jaar (prijzen excl. BTW/OB/BBO/ABB) 
 
2 - 4  gebruikers binnen één organisatie: 
 Jaarabonnement: EURO 595,00 / ANG 1.190,00 per jaar (prijzen excl. BTW/OB/BBO/ABB) 

 
5 - 12  gebruikers binnen één organisatie: 

 Jaarabonnement: EURO 845,00 / ANG 1.690,00 per jaar (prijzen excl. BTW/OB/BBO/ABB) 
 
Meer dan 12 gebruikers binnen één organisatie: gelieve contact op te nemen met het ICB. 
 
 

*  (a) Met ingang van het jaar 2021 kunnen alleen nog jaarabonnementen worden afgesloten. Het is dan derhalve niet meer mogelijk om 
(nieuwe) maandabonnementen af te sluiten. Per 31 december 2020 reeds lopende maandabonnementen worden gerespecteerd en blijven 
telkens op maandelijkse basis prolongeren. 

 
(b) Het ICB behoudt zich het recht voor om in voorkomende omstandigheden de tarieven tussentijds aan te passen (bv. in geval van 
substantiële koersschommelingen tussen de Euro, de ANG/AWG en de USD). 

  
(c) Voor relaties die vóór 1 januari 2021 reeds op het CFN geabonneerd waren, geldt voor wat betreft de ingangsdatum van de tarieven 
2021 een overgangsregeling.  

 
 (d) Met ingang van 1 januari 2022 worden de tarieven in elk geval jaarlijks tenminste geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex 

(CPI) van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van oktober van het voorgaande kalenderjaar ten opzichte van oktober 
van het dááraan voorgaande kalenderjaar. Bij een negatieve CPI worden de tarieven niet aangepast. Het voorgaande geldt ook voor 
automatisch doorlopende en voor automatisch geprolongeerde abonnementen. Zie over de indexering ook artikel 5.4 van de Algemene 
Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht.  
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