
Aan : sprekers en/of deelnemers aan de Studiereis Curaçao  

Van : bestuur NVAB & organiserende commissie 

Vanzelfsprekend heeft de commissie die de Studiereis Fiscale Advocatuur naar Curaçao organiseert 

de afgelopen weken in samenspraak met het bestuur van de NVAB de ontwikkelingen rondom de 

uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) op de voet gevolgd. 

Waar het nog maar twee weken geleden het beste leek om vooralsnog af te wachten hoe de zaken 

er begin april zouden voorstaan, is ondertussen duidelijk geworden dat het uitgesloten is dat de 

studiereis eind april kan plaatsvinden. 

Voorlopig is reizen naar Curaçao immers in het geheel niet mogelijk en het is uiterst onwaarschijnlijk 

dat het vliegverkeer eind april weer zal zijn hervat. Bovendien, zelfs al zou het eiland bereikbaar zijn, 

dan is het zeer de vraag of het houden van een bijeenkomst als deze tegen die tijd al weer mogelijk 

zou zijn: in het Europese deel van het Koninkrijk is dat in ieder geval tot 1 juni a.s. niet toegestaan en 

waarschijnlijk op Curaçao evenmin. 

Zodoende is de beslissing het evenement dit jaar niet door te laten gaan inmiddels onontkoombaar. 

Tegelijkertijd hebben wij in de periode voordat het virus uitbrak mogen constateren dat de animo 

voor deze studiereis erg groot was, zowel binnen als buiten de kring van NVAB-leden. Alleen al 

daarom menen wij dat van uitstel geen afstel zou moeten komen. 

Daarbij speelt ook mee dat velen van u wellicht ondertussen reeds een reis hadden geboekt en 

restitutie veelal niet mogelijk is. Op basis van de regelingen die luchtvaarmaatschappijen hebben 

getroffen voor vluchten die nu niet kunnen worden uitgevoerd lijkt het echter in veel gevallen wel 

mogelijk om reeds betaalde bedragen te gebruiken om in een later stadium alsnog naar Curaçao te 

vliegen. Langs dezelfde lijnen kan een regeling met het Marriott worden getroffen. 

Zodoende zijn wij voornemens om de studiereis over ruim een jaar alsnog doorgang te laten vinden, 

en wel in de week van 3 tot en met 7 mei 2021 (de meivakantie). Naar wij vurig hopen zullen de 

meeste sprekers en deelnemers bereid zijn om dan alsnog naar Curaçao te komen om van dit 

evenement het succes te maken dat het dit jaar al beloofde te worden.  

Deze tijden zijn zonder precedent en dezer dagen zal ieder van u vooral worstelen met de vraag hoe 

onder deze bizarre omstandigheden de rechtspraktijk kan worden gevoerd en vooral ook het leven 

zo zinvol mogelijk kan worden geleid. Bij die worsteling past even niet de voorbereiding op een 

studiereis die nu toch pas over ruim een jaar zal plaatsvinden. 

Wij stellen ons voor om, zodra de dingen zich weer enigszins normaliseren, bij u terug te komen met 

meer concrete informatie, uiteraard ook met betrekking tot een regeling voor degenen die er 

volgend jaar helaas niet bij kunnen zijn. 

Voor nu wensen wij iedereen de komende tijd veel sterkte toe: houdt uzelf en elkaar in de gaten! 

Namens het bestuur van de NVAB en de organiserende commissie, 

 

 

Paul Kraan     Mariëlle Boezelman 


