
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - PwC Dutch Carib-
bean heeft een tweedaagse trai-
ning over internationale fiscale
structuren gehouden, in samen-
werking met het Internationaal
Bureau voor Fiscale Documen-
tatie (IBFD). 

De training werd bezocht
door fiscalisten en financiële
professionals uit Curaçao en de
overige eilanden. De training
werd gegeven door Shee Boon

Law, manager Tailored Tax
Courses and Research Services
en Carlos Gutiérrez, Principal
Research Associate bij IBFD.
PwC geeft aan dat de samenwer-
king met IBFD een goede ma-
nier is om haar eigen belasting-
adviseurs op internationaal ni-
veau bij te scholen.

Beide trainers zijn werkzaam
als trainer en geven wereldwijd
trainingen vanuit het IBFD, dat
gevestigd is in Amsterdam. Tij-

dens de training werd onder
meer de toenemende aandacht
voor de bestrijding van belastin-
gontwijking en het verschuiven
van winsten naar laag belaste ju-
risdicties besproken. 

Aan de hand van casussen
kregen de cursisten inzicht in
verdragstoepassingen in inter-

nationale fiscale structuren en
de gevolgen die de recente ont-
wikkelingen de komende jaren
zullen hebben. Niet alleen voor
de fiscale structuren van multi-
nationale ondernemingen, maar
ook voor de positie van Curaçao
als financieel centrum. 

Hiernaast hebben ook externe

partijen deelgenomen aan deze
cursus. De deelnemers aan deze
training waren zeer enthousiast
over de cursus en de onderwer-
pen die aan de orde kwamen.
PwC is dan ook voornemens om
dit evenement jaarlijks te organi-
seren in nauwe samenwerking
met IBFD.
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Rondetafelgesprek over pensioenen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Towers
Watson heeft samen met
het Algemeen Pensioen-
fonds van Curaçao (APC)
een rondetafelgesprek
gehouden over pensioe-
nen. 

Tijdens de bijeenkomst, waar
zo’n 45 mensen zich voor had-
den aangemeld, werd specifiek
aandacht besteed aan het toe-
komstbestendig maken van pen-

sioenregelingen. Ook werd na-
der ingegaan op stakeholder-
management. Ofwel, met welke
partijen heeft een pensioen-
fonds in de praktijk te maken. Er
werd gedebatteerd over hoe de
contacten met deze belangheb-
benden het meest effectief kun-
nen worden onderhouden. 

,,Het interessante was dat vrij-
wel al deze belanghebbenden
ook daadwerkelijk aan de round
table meededen. Zo waren er
vertegenwoordigers van de Cen-
trale Bank van Curaçao en Sint

Maarten, van vele pensioenfond-
sen van zowel Curaçao als ook
Aruba en Sint Maarten en verze-
keraars”, zo laat initiatiefnemer
Tower Watson weten.

Evelyn Kruithof-Bor, direc-
teur van APC en medeorganisa-
tor van de round table, blikt te-
vreden terug: ,,Het is geweldig
dat zoveel professionals uit de
pensioenwereld gehoor hebben
gegeven aan onze uitnodiging.
Het geeft aan dat de pensioen-
discussie leeft op de eilanden. Er
liggen forse uitdagingen en we

moeten de handen ineenslaan
om een stabiel pensioenstelsel
voor de toekomst zeker te stel-
len. Tijdens de round table bleek
dat die bereidheid er bij alle par-
tijen is. Dat is goed nieuws.”

Hamadi Zaghdoudi, bij To-
wer Watson verantwoordelijk
voor de dienstverlening aan pen-
sioenfondsen, zei na afloop:
,,Dit is de tweede keer dat we een
round table in de Caribische re-
gio organiseren. Dat de belang-
stelling nu al zo groot is geeft
aan dat we met het faciliteren

van een platform in een behoef-
te voorzien. Ik ben positief ver-
rast door het enthousiasme en
de openheid in de debatten. Ik
heb een brede behoefte be-
speurd om samen te werken aan
een duurzaam pensioen voor de
eilanden.”

De volgende Towers Watson
Round Table wordt in april 2015
gehouden op Sint Maarten, in
samenwerking met Algemeen
Pensioenfonds Sint Maarten
(APS). De datum wordt binnen-
kort vastgesteld.

Training in fiscale structuren
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Van een onzer verslaggevers
New York - De Amerikaanse
aandelenbeurzen zakten giste-
ren in de loop van de handel
weg. Beleggers verzilverden wat
winsten na de recordstanden

voor de Dow-Jonesindex en de
brede S&P 500 een dag eerder.
Er kwamen wisselende berich-

ten over de Amerikaan-
se arbeidsmarkt naar
buiten. De Dow noteer-
de richting het slot van
de handel 0,1 procent la-
ger op 17.533 punten. De S&P
daalde 0,2 procent tot 2.027
punten. De technologiebeurs
Nasdaq verloor 0,4 procent tot
4.621 punten. De werkgelegen-
heid in de Verenigde Staten, ex-
clusief de agrarische sector, nam
vorige maand met 214.000 ba-
nen toe, aldus het Amerikaanse
ministerie van Arbeid. De ba-
nengroei was minder sterk dan
economen hadden verwacht.
Wel ging de werkloosheid in de
VS onverwacht omlaag naar 5,8
procent van de beroepsbevol-
king. Er was verwacht dat die on-
veranderd op 5,9 procent zou
blijven.

Het aandeel Bank of America
stond 0,3 procent in de min. De
bank maakte donderdag na-

beurs bekend dat de
cijfers over het derde
kwartaal zijn aange-
past in verband met
een extra voorziening

voor juridische kosten die de
bank moest maken. Het financi-
ële concern is daardoor in het
derde kwartaal alsnog in de rode
cijfers gedoken.

Walt Disney meldde donder-
dag nabeurs dat het bedrijf in
het afgelopen boekjaar een re-
cordwinst heeft geboekt van 7,5
miljard dollar. De divisie Studio
Entertainment profiteerde met
name van het succes van de po-
pulaire animatiefilm Frozen.
Toch ging Walt Disney 2,5 pro-
cent omlaag. 

Het aandeel van farmaceut
Salix Pharmaceuticals kelderde
33,3 procent als gevolg van
tegenvallende kwartaalresulta-
ten en vooruitzichten. Verder
treedt de financieel directeur

van Salix af. Het bedrijf is een
samenwerkingspartner van het
Nederlandse biotechnologiebe-
drijf Pharming.

De maker van internetspellet-
jes Zynga, bekend van onder
meer FarmVille, steeg 0,6 pro-
cent, dankzij goede kwartaalcij-
fers. Warenhuisketen Sears
sprong 34,6 procent omhoog.
Het verlieslijdende bedrijf over-
weegt 200 tot 300 winkels te
verkopen en vervolgens terug te
huren.

Wall Street zakt weg na records 

Advertentie

W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 153,99 154,85 157,21

GBP-Engelse Pound Sterling 2,75 2,80 2,89

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 183,13 183,85 186,49

CAD-Canadese Dollar 1,54 1,56 1,59

EUR-EURO per EUR.100 218,73 220,73 225,17

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 

stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.

Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000% 

Reserve period: 16-oktober-2014 - 16-november-2014

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 1 juli - 31 december 2014 3.00%

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op : 07 November 2014 nr. 217

Bank van de Nederlandse Antillen, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an
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$78,61
per vat

76

7 november

$78,03

Shee Boon Law en Carlos Gutiérrez hebben de training verzorgd.


