
 

 
 

Lezing actuele fiscale ontwikkelingen Prof. dr. Peter Kavelaars 
 

Deloitte Dutch Caribbean presenteert haar jaarlijkse lezing waarin onze gastspreker Prof. Peter Kavelaars ons op de hoogte zal brengen van de meest recente 

ontwikkelingen omtrent internationale onderwerpen.  

 

Datum 22 augustus 2017 

Locatie Renaissance Curacao Resort & Casino; Ballroom 

Tijd 12:00 – 14:00 uur inclusief lunch 

Investering USD 75,- inclusief O.B. 

Aanmelden Roella Bloem  

rbloem@deloitte.cw of (+599 9) 433 3350 

 

Onderwerpen 

Om u een indruk te geven zal het programma de volgende onderwerpen bevatten: 

 Actuele fiscale ontwikkelingen in Nederland 

 Recente jurisprudentie iz. de onzakelijke lening, fiscale eenheid, dividendbelasting en beneficial ownership 

 Het territorialiteitsbeginsel  

 Implementatie Anti-BEPS-richtlijn 

 Voortgang CCCTB/ CCTB 

 CbC-, UBO-, Trustregelgeving  

 

De bovenstaande thema’s worden met name geplaatst in een algemeen kader en vooral beleidsmatig 

becommentarieerd. 

 

Prof. dr. Peter Kavelaars 

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. Peter 

Kavelaars heeft vele fiscale artikelen geschreven naar aanleiding van fiscale ontwikkelingen en is (hoofd) redacteur van de Pensioenbrief, Tijdschrift Fiscaal 

Ondernemerschap, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken en NL Fiscaal. Peter Kavelaars is daarnaast 

(mede-)auteur van een aantal boeken, o.a. “Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk” en vaste medewerker van het Weekblad voor Fiscaal Recht en de BNB.  
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