TAX SEMINAR 2017
Deloitte Dutch Caribbean organiseert een Tax Seminar ‘Actuele Europese en Internationale fiscale ontwikkelingen’ met als
gastspreker Prof. dr. Peter Kavelaars. Tijdens dit seminar wordt u geïnformeerd over de meest recente Europese en
Internationale fiscale ontwikkelingen en de impact hiervan op onze lokale economie.
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Peter Kavelaars is, naast zijn functie als partner/directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs
te Rotterdam, en hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tevens buitengewoon
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Legal Jurisdiction

Prof. Dr. Peter Kavelaars

Any dispute or other legal matter resulting from this correspondence shall be governed by the jurisdiction of the Common Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius

Peter Kavelaars is, naast zijn functie als partner/directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs
te Rotterdam, en hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tevens buitengewoon
hoogleraar fiscale economie en recht bij de University of Curaçao.
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Panelleden
De leden van de panel zijn afgevaardigden van de volgende organisaties:

