
Het Multidisciplinair Project-
team-Isla (MDPT), waar nu in
verband met Guangdong Zhen-
rong Energy (GZE) veel om te
doen is, werd bijna vier jaar gele-
den opgetuigd. Daartoe werd op
29 november 2013 het Landsbe-
sluit getekend.

Naast voorzitter Werner
Wiels, in het Landsbesluit om-
schreven als ‘deskundige op het
gebied van raffinaderij-gerela-
teerde activiteiten’, maakten de
volgende personen deel uit van
dit MDPT: Errol Cova, als des-
kundige op het terrein van ar-
beid en human resources; Jaime
de Sola, expert op het gebied van
raffinage en de internationale
oliesector; Ruben Roosberg, met
kennis op het terrein van raffina-
derij-gerelateerde activiteiten; Ir-
ving Hanst, kenner van de over-
heidsentiteiten; Parrish Potts,
die strategisch en technisch ex-
pert is op het gebied van de
internationale oliesector; juri-
disch expert Randolph van Eps;
financieel deskundige Henk de
Zeeuw; internationaal onder-
handelingsdeskundige Lindom-
ar Scoop; Stefan Jansen, die des-
kundig is op het terrein van pro-
jectmanagement; Vernon Daal,
expert buurt- en stadsontwikke-
ling; Maria Liberia-Peters, ken-
ner van onderhandelingsvaar-
digheden; planning- en design-
deskundige Anko van der
Woude; sociaaleconomisch des-
kundige Pieter Goossens; en
professional op het gebied 
van projectmanagement, Patrick
Newton. 

KPMG Dutch Caribbean
kreeg destijds na een openbare
aanbesteding de opdracht het
traject te begeleiden. Onder an-
dere bij de opstelling van een In-
vestment Memorandum, wat

echter - zo blijkt nu - door Wiels
eigenhandig van tafel is ge-
veegd. Voor KPMG zaten Scoop,
De Zeeuw en Jansen in het
MDPT, maar vanaf augustus
2015 niet meer actief. 

Het is niet eenvoudig na te
gaan wie er allemaal sinds de
start zijn afgevallen of bijgeko-
men. Werner Wiels is in elk ge-
val voorzitter af. In zijn plaats is
Clift Christiaan voorzitter
MDPT geworden. De overige
huidige leden zijn: Cova, De So-
la, Van der Woude aangevuld
met Ralph James en Irving Moe-
nir Alam. Eerder verliet Aubrich
Bakhuis het team en afgelopen
week werd bekend dat Liberia-
Peters opstapt. Zij is bekend als
voormalig PNP-premier van de
Nederlandse Antillen die medio
jaren 80 te maken kreeg met het
vertrek van Shell en verantwoor-
delijk was voor de overname van
de raffinaderij voor een symbo-
lisch bedrag, waarna PdVSA de
huur en exploitatie overnam.

Het huidige contract met
PdVSA loopt per 31 december
2019 af (in het destijds door de
PS-premier Ivar Asjes en de
waarnemend gouverneur onder-
tekende Landsbesluit staat fou-
tief in de eerste overweging ge-

meld dat dit ‘per 1 januari 2019
afloopt’, red.). In verband daar-
mee is diepgaand onderzoek
verricht naar de mogelijke toe-
komstscenario’s van de Isla. Zo-
als modernisering en voortzet-
ting van de raffinageactiviteiten,
of staking van de raffinage ge-
volgd door ontmanteling en het
schoonmaken van het Schotte-
gatgebied.

De eerste route, namelijk mo-
dernisering en voortzetting, ge-
noot tot nu toe en geniet nog
steeds de voorkeur van de (op-
eenvolgende) regeringen. Daar-
toe is een Plan van Aanpak op-
gesteld dat op 30 mei 2012 door
de ministerraad werd goedge-
keurd. Het MDPT is belast met
de uitvoering hiervan.

Dit MDPT heeft conform het
Landsbesluit van november
2013 tot taken: a. het toewerken
naar een opwaardering van de
raffinaderij naar moderne nor-
men en standaarden (inclusief
milieunormen) en het dus
onderhandelen van een nieuw
contract met voldoende voorde-
len voor Curaçao en de participa-
tie van één of meer strategische
partners ten behoeve van de be-
nodigde investeringen; en b. het
voorbereiden van een terugval-
scenario (‘fall back’) in verband
met een mogelijke sluiting van
de raffinaderij, gevolgd door ont-
manteling en sanering van de
terreinen en de sociaaleconomi-
sche herontwikkeling van het
Schottegatgebied.

De kosten van het MDPT wor-
den gedragen door overheids-nv
Refineria di Kòrsou (RdK), die
formeel namens het Land Cura-
çao eigenaar is van de Isla. Vol-
gens welingelichte bronnen zou-
den in de eerste jaren onder lei-
ding van Werner Wiels zo’n 19
miljoen gulden zijn gespen-
deerd.
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Door Peter Kavelaars

G rensoverschrijdende
activiteiten zijn aan
de orde van de dag.

Het kan gaan om onderne-
mingsactiviteiten, interna-
tionale investeringen of
uitgezonden werknemers.
Zodra zich dergelijke situa-
ties voordoen is de kans
groot dat dubbele belasting-
heffing ontstaat. Daar zit
niemand op te wachten:
belastingplichtigen niet,
maar ook de overheden niet.
Dubbele belasting schaadt
immers de internationale
concurrentiepositie. Het is
dan ook niet verwonderlijk
dat veel landen verdragen
sluiten om dubbele
belasting te voorkomen.
Nederland is daar een mooi
voorbeeld van: ze heeft mo-
menteel met zo’n 100 lan-
den een belastingverdrag
gesloten en is nog steeds
drukdoende om dat aantal te
vergroten.

Maar hoe zit dat nu met
het Caribisch deel van het
Koninkrijk? Dat ligt nog net
zo eenvoudig. Binnen het
Koninkrijk is het voorko-
men van dubbele belasting
wel al sinds jaar en dag vrij
goed geregeld. In de eerste
plaats door de Belastingre-
geling voor het Koninkrijk
(BRK) die oorspronkelijk
van toepassing was tussen
alle delen van het Konink-
rijk. Met de sinds 10-10-‘10
gewijzigde positie is echter
een andere lijn ingezet van-
wege de gewijzigde staat-
kundige verhoudingen. De
BES zijn immers onderdeel
geworden van Nederland 
en de vraag rees of dat bete-
kende dat de Nederlandse
verdragen ook van toepas-
sing zouden worden op de
BES. Ten aanzien van op 
dat moment bestaande
verdragen is dat echter niet
mogelijk, eenvoudigweg
omdat dit met de verdrag-
spartners nooit is afgespro-
ken. Maar Nederland heeft
toen wel aangegeven dat bij
nieuwe of te heronderhan-
delen verdragen de BES in
principe ook kunnen ‘mee-
liften’ op de Nederlandse
verdragen. Het is goed om
te zien dat deze inzet de
afgelopen jaren ook is ge-
volgd. Er zijn door Neder-
land inmiddels diverse 
verdragen gesloten die ook
op de BES van toepassing
zijn, onder andere met 
China. Jammer is wel dat
het vooralsnog vooral ver-
dragen zijn met landen
waarmee de BES vermoede-
lijk niet zo veel zaken 
doen. 

Overigens is het wel zo
dat de BES een zogenoemde
eenzijdige regeling kennen
die onder voorwaarden
voorziet in een eenzijdige
vermindering van dubbele
belasting door de BES ten
aanzien van buitenlandse
inkomsten genoten door
inwoners van de BES.

Voor de andere drie Cari-
bische landen van het Ko-
ninkrijk ligt het wat anders.
In de eerste plaats is er de
relatie tussen die landen en
Nederland. Daar is aanvan-
kelijk de BRK blijven gelden
maar inmiddels zijn ‘verdra-
gen’ gesloten tussen Neder-
land en Curaçao, respectie-
velijk Sint Maarten die veel
gelijkenis vertonen met
andere door Nederland
gesloten verdragen. Het is
de bedoeling dat ook met
Aruba een dergelijk verdrag
tot stand komt maar de
voortgang daarvan is ondui-
delijk. Ook ten aanzien van
deze drie landen van het
Koninkrijk is het uiteraard
van groot belang dat verdra-
gen met derde landen wor-
den gesloten. In principe
moeten deze landen dat zelf
doen. Daar is jammer ge-
noeg tot op heden vrijwel
niets van terecht gekomen.
Maar inmiddels is een
mooie ontwikkeling zicht-
baar: Nederland blijkt net
als ten aanzien van de BES
ook de drie Caribische lan-
den van het Koninkrijk mee
te nemen bij de totstandko-
ming van nieuwe verdragen;
dit is bijvoorbeeld het geval
met het verdrag met Ghana.
Hopelijk komen daar spoe-
dig verdragen bij met meer
relevante landen, met name
die in Zuid-Amerika.

T A X

Peter Kavelaars is hoogleraar
aan de University of Curaçao
en aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, alsmede partner bij
Deloitte.
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Projectteam MDPT
eind 2013 van start

Clift Christiaan, de nieuwe voor-
zitter van het MDPT. 
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Curaçao centraal in scoutingactiviteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao staat dit
jaar centraal in de scoutinglei-
ders-activiteit Koempoelan
waarbij leiders samenkomen
om ideeën en kennis uit te
wisselen. ,,Koempoelan komt
uit het Maleisisch en betekent
‘vergadering van stamhoofden’.
Tijdens het evenement worden
programma’s en activiteiten
gepresenteerd waar leiders
gedurende het jaar gebruik van
kunnen maken. 

Er zullen leiders uit Curaçao,
Aruba, Bonaire en Sint Maarten
deelnemen”, aldus gastheer
Scouting Antiano. ‘I am the
Key’ is het thema dit keer, waar-
bij de rol van de leider in de

vorming van jongeren centraal
staat. ,,Koempoelan wordt dit
jaar opgedragen aan Hathi
Eligia Schoop (78) die nog
steeds actief is in de scouting-

groep Feliz Chacuto op Barber.
Koempoelan vindt vandaag en
morgen nog plaats en werd
vrijdag officieel geopend door
premier Eugene Rhuggenaath.
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