Prinsegracht 63-65
2512 EX 's Gravenhage
T:+31 (0)70 3066111
F: +31(0)70 3066110
E: info@kgmc.nl
W: www.kgmc.nl

Persbericht | Komunikado di Prensa
Datum:
24 april 2019

Contactpersoon:
Belkis Osepa

E-mail:
b.osepa@kgmc.nl

Curaçaohuis opent de deuren voor college Capita Caribisch Fiscaal Recht
DEN HAAG – Het Curaçaohuis opende deze week haar deuren voor 25 fiscale
masterstudenten die het 16e en laatste college van het mastervak Capita Caribisch Fiscaal
Recht van Erasmus School of Law bijwoonden.
Naast de masterstudenten waren er ook een drietal speciale gasten uitgenodigd. Paul
Comenencia, huidig lid van de Raad van State en voormalig Gevolmachtigde Minister van
de Nederlandse Antillen, was aanwezig. Ook Gilbert Wawoe, voormalig lid van de Raad
van State voor de Nederlandse Antillen en Pieter Bas van Agtmaal, directeur van het
Instituut voor Caribisch Belastingrecht, woonden het gastcollege bij dat onder leiding stond
van coördinator Germaine Rekwest.
Het thema dat centraal stond was de internationale fiscale ontwikkelingen en de invloed van
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Europese Unie
op de fiscale wetgeving van de Caribische eilanden. Gastsprekers David van ’t Hof en
professor Maarten de Wilde gaven hun visie op deze fiscale ontwikkelingen.
Plaatsvervangend directeur Henco Cecilia van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister
van Curaçao, tevens hoofd van de Afdeling Algemene en Juridische Zaken, heeft namens
het Curaçaohuis de aanwezigen welkom geheten: “Voor ons is dit een unicum, het is voor
het eerst dat er een college wordt gegeven in het Curaçaohuis”. Cecilia heeft de aanwezige
studenten ook aangemoedigd om na de afronding van hun opleiding aan de slag te gaan op
of voor Curaçao.
Erasmus School of Law, de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft de
bijzondere collegereeks ‘Caribisch Fiscaal Recht’ voor de masterstudenten van de opleiding
Fiscaal Recht. Tijdens de collegereeks wordt ingegaan op het fiscale stelsel van de BES
eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De
collegereeks wordt gegeven door onder andere gastdocenten uit het bedrijfsleven en de
belastingadviespraktijk.
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