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Met bij zonder groot genoegen heb i k de uit nodi gi ng aanvaard o m hi er op deze prachti ge l ocati e
i ets te vertell en over mij n wer k. Zonder deze bi bli otheek had i k onget wijf el d bel angrij ke zaken
ge mi st. Het is verbazi ng wekkend hoe wei ni g er te vi nden is i n de nati onal e archi even over zowel
de raffi naderij als over de offshore. Vooral over de peri ode t ussen 1995 en nu. Ja, rekken vol
al ge mene literat uur maar wei ni g dat is toegespitst op Curaçao. De krant en staan onli ne tot 1995,
de j onge overhei dsarchi even zij n ni et openbaar en bedrij ven l aten geen speurneuzen t oe. Shell
verti kt het nog steeds omhet onget wijf el d zeer omvangrij k archi ef over 70 j aar Curaçao open te
stell en. Ik heb dan ook greti g hi er de di kke ordners doorgeno men waari n met veel gedul d de
krant enarti kel en gerubri ceerd zij n opgesl agen. Lang voordat er sprake was van een zoekf uncti e
op de co mput er, heeft u een zoekf uncti e gecreëerd.
Ik zou op dit mooi e i nstituut eerder het eti ket ‘ docu- cent er’ pl akken dan ‘li brary’. Wellicht kan
de coll ecti e dui delij ker worden gel abel d met t he ma’ s, zoal s oli e, mili eu, onder wij s, nat uur.
St udent en en scholi eren zouden dan voor hun werkst ukken bet er en snell er de weg hi er naart oe
vi nden.
Het is voor mij een vanzelfsprekendhei d dat i k i n alle vrij hei d onderzoek kan doen. Maar zo is
het ni et i n all e l anden. De Turkse j ournali ste Peli n Ünker is di nsdag door een recht bank i n
Istanbul veroordeel d tot derti en maanden gevangeni sstraf vanwege haar onderzoek naar de
Paradi se Papers. Net al s Trouwi s zij li d van het i nternati onal e j ournali stencol l ecti ef I CIJ, dat
docu ment en deel de over offshore bel asti ngparadij zen.
Ünker is schul di g bevonden aan 'l aster en bel edi gi ng', nadat zij arti kel en had gepubli ceerd over
voor mali g pre mi er Bi nali Yil di ri m(nu li d van het parl e ment) en zij n zonen. De arti kel en l egden
bl oot dat de broers verschill ende bedrij ven bezitten op Malt a en Curaçao. Dankzij deze
bri evenbusfir ma' s wi st de oudst e zoon, Erka m, zij n bel ang i n het Turkse scheepvaart bedrijf Oras
Deni zcili k verborgen te houden. Dit bedrijf kreeg begi n 2017 een milj oenencontract gegund van
de Turkse staat, wat dui dt op bel angenverstrengeli ng.
Het boek geeft ni et all een de hi st ori e maar ook het heden van deze sect or. 25 cases
ondersteunen de tekst.
Ik ga vanavond ni et mij n boek Groot Gel d op Curaçao tot i n det ail behandel en, want dan zou i k u
wei ni g ni euws vertell en. Maar de grot e lij nen, krij gt u wel te horen, om vervol gens het verband
te zoeken met de ko mst, bl oei en neergang van de raffi naderij en andere struct uren di e houvast
gaven.
Op het eerste gezi cht hebben ze ni ets met el kaar gemeen. De raffi naderij do mi neert het hart van
het eil and en is –wanneer zij i n bedrijf is- van ver te zi en en te rui ken. Curaçao heeft geen f ysi ek
fi nanci eel centrum waar trust kant oren, banken en andere di enst verl eners zijn gecl usterd. Voor
de passant is de sect or onzi cht baar. Ongeveer een kwart van de bedrij ven hui st i n de oude stad,
de rest is versprei d over de buitenwij ken van Will emst ad. De hui svesti ng vari eert van oude
l andhui zen en aangepast e vill a' s tot kant oren met meer dere verdi epi ngen.
Gast vrij bood Ton ‘ Papa’ Smeet s tij dens de Tweede Wer el doorl og de ont heemde mul ti nati onal s
j uri di sch onderdak door zij n kant oor aan de Handel skade beschi kbaar te stellen. Hij verzorgde
all e f or maliteiten, zoal s het houden van aandeel houdersvergaderi ngen. Een trust kant oor doet
anno 2018 ni ets anders. Het tij dens de oorl ogsj aren opgebouwde net werk i n het i nternati onal e
bedrijfsl even was zij n ‘ start kapitaal’. Nu bescher mi ng tegen oorl ogsge wel d voor een bedrijf geen

reden meer was o mzi ch op Curaçao te vesti gen zonder er acti ef te zij n (offshore), moest er i ets
anders bedacht worden. De worst di e grot e bedrij ven buiten Curaçao werd voorgehouden
best ond uit gel d: mi nder bel asti ng bet al en en ni et zo' n beetj e ook. Vennootschappen di e offshore
bl even maar stat ut ai r wel op Curaçao werden gevesti gd, hoef den sl echts een ti ende van het
nor mal e tari ef te bet al en. Dat kwa m neer op 2, 4 tot 3 procent. Daar heb j e wel de mede werki ng
van de Bel asti ngdi enst van Nederl and voor nodi g. De Nederl andse wet gever bepaal de dat
bedrij ven di e op Curaçao het l age tari ef hadden betaal d, i n Nederl and ni et opni euw een aansl ag
i n de bus zouden krij gen.
Nederl and maakt e een soort gelij ke afspraak i n 1948 ook met de Vereni gde Stat en. Het verdrag
met de VS werd i n 1955 van t oepassi ng verkl aard op de Nederl andse Antill en zodat het voor
Ameri kaanse bedrij ven l ucrati ef werd o m een dochteronderne mi ng op te ri cht en op Curaçao. Dit
wer d de basi s van de offshoresect or op Curaçao. Het kwa m goed uit dat er tegelij kertij d
dui delij khei d kwa m over de toeko mst van de kol oni e Curaçao. Bedrij ven willen i mmers
rechtszekerhei d voor een l ange peri ode. Op 15 december 1954 kondi gde koni ngi n J uli ana i n de
Ri dderzaal pl echti g het Stat uut voor het Koni nkrij k der Nederl anden af. Het stat uut regel de de
betrekki ngen t ussen Nederl and, Suri na me en de Nederl andse Antill en. Daar mee ver wi erven de
Nederl andse Antill en i nternati onaal de stat us van een staat kundi g stabi el e eilandengroep met
een goed f uncti onerende rechtspraak. Wanneer het onverhoopt mis drei gde te gaan zou
Nederl and i ngrij pen. Een jaar l ater, op 13 dece mber 1955, hi el d Ton S meets i n Hot el Pi sca de
l eden van het Nederl ands- Antilli aans J uri di sch Genootschap ni euwe offshoremogelij kheden
voor. Het woord 'trust' viel di e avond ti ent all en keren.
Docht ers van buitenl andse banken kwa men naar Curaçao voor hun deel i n deze ni euwe markt.
Pi erson, Hel dri ng & Pi erson was de eerste i n 1952, onder meer gevol gd door Bank of Ameri ca
(1969), Citi bank (1974) en Banco I ndustri al de Venezuel a (1973). I n 1990 kende het eil and 54
offshorebanken met 11, 8 mi lj ard doll ar aan beheerd ver mogen. Zeventi en uit Nederl and, zesti en
ui t Venezuel a en dri e uit de VS. De naa m zegt het al: de rekeni nghouders bij een offshorebank
woonden ni et op Curaçao maar openden er een rekeni ng vanwege fiscal e voordel en en/of het
gegarandeerde bankgehei m.
I n 1986 kwa m de eerste grot e kl ap toen de VS hun hoge bronbel asti ng op di vi denden en rent e
af schaften. Voor Ameri kaanse bedrij ven waren de Antill en al s l ucrati ef tussenst ati on ni et meer
i nteressant. Het werden toen hopel oze onderhandeli ngen met al s doel te redden wat er nog te
redden vi el.
Edo Haan (gepro moveerd op de econo mi e van de Nederl andse Antill en, nu PvdA- burge meest er
i n Maassl ui s) maakt e i n 1998 i n zij n proef schrift Antilli aanse I nstituti es de balans op. Ter wijl de
econo mi sche recessi e i n de west erse werel d haar diept epunt berei kte waren de j aren 19801983 voor de Antill en j ui st topj aren. De overhei dsi nko mst en na men t ussen 1980 en 1984 toe
met 63 procent. Int ussen groei de het a mbt enarenapparaat ondanks een personeel sst op al s kool.
Maar het tij keerde pl otseli ng en het onheil kwa m van all e kant en. Het verblijfst oeri s me op
Curaçao raakt e i n het sl op, buitenl andse bedrij ven trokken zi ch terug uit de haven
(dok maatschappij) en de raffi naderij. De overhei d di chtte het ene gat met het andere en werd
o m arbei dspl aatsen te redden aandeel houder en steunverl ener. Desondanks steeg de
wer kl ooshei d naar 25 procent. Haan wees Nederl and, dat de Antill en t ussen 1969 en 1995 rui m
1, 6 milj ard euro (vol gens de waarde van t oen) ontwi kkeli ngshul p had gegeven aan al s
me deschul di ge. Met dat kapitaal werden gebou wen neergezet, wegen aangel egd en de
pl aatselij ke i ndustri e gesteund. Maar de milj ardensteun verbet erde ni et de kwaliteit van het
best uur, ni et de zorg voor het mili eu, ni et het onderwi j s, ni et het l even i n het wi j ken.
Tussen 1990 en 2000

I n de j aren negenti g zi en we de vol gende spel ers:
- Een vijfti gtal banken hebben een vergunni ng om offshorezaken te doen met kl ant en di e ni et op
Curaçao wonen. Daaronder bekende Nederl andse banken zoal s ABN AMRO, Mees Pi erson, I NG
Bank, Rabobank, Credit Lyonnai s, Van Lanschot en NI B. Verder veel banken van Zui dAmeri kaanse si gnat uur, waarvan so mmi ge i n de probl e men zij n geko men. Ook l okal e banken
zoal s Maduro & Curi el' s Bank en Banco di Cari be hebben een offshorevergunni ng.
- De 35 trust kant oren zij n verbonden aan een bank, advocat enkant oor of not ari s dan wel oef enen
zelfstandi g het trust bedrijf uit. Grot e na men zij n Citco en I nt ertrust.
- Rondo m banken en trustkant oren zij n not ari ssen, advocat enkant oren, bel asti ngadvi seurs en
account ants acti ef: KPMG, Art hur Andersen, Coopers & Lybrand, Moret, Pri ce Wat erhouse, BDO
Ca mps Obers, Loyens & Vol k maars en Paardekooper & Hoff man.
- Grot e Nederl andse bedrijven hebben op Curaçao hun fi nanci eri ngs maatschappij: Ahol d,
Fri esch- Groni ngsche Hypot heekbank, Hei neken, Hunt er Dougl as, VNU, Noro, Wi l ma en KNP BT.

I n 2000 bli kte Emsl ey Tromp, j arenl ang di recteur van de Central e Bank van de Nederl andse
Antill en, i n Veranderd Curaçao terug:
' Na de “bonanza-j aren” bleek de offshoresect or goed i n staat om het roer omte gooi en.
Er werden ni euwe acti viteiten aangeboord, daarbij gehol pen door haar goede
i nternati onal e reput ati e.’
Er werden el k j aar meer handeli ngen ten behoeve van cli ënt en verri cht. Omdat er geen
percent age van de gel dstroo m al s tari ef werd gevraagd maar (uur)vergoedi ngen per verri cht e
di enst, stegen de omzetten en de wi nst en. All e grote Nederl andse banken hadden i nmi ddel s een
kant oor met een trust af deli ng op Curaçao. Daar hadden zowel de kl ant al s de bank pl ezi er van.
De bank kon één pakket di ensten aanbi eden en hi eld zi cht op de gel dstro men en
vennootschapsstruct uren van de kl ant en. De kl ant hoef de ni et ' vree md' te gaan en geen t weede
vertrouwensrel ati e te begi nnen. De banken vesti gden zi ch i n ni euwe kant oren of i n fraai
gerest aureerde l andhui zen. De grot e j ongens zoal s Ci tco bl even groei en en ondanks de
concurrenti e kwa men er kl ei ntj es bij. De noodlij dende Curaçaose overhei d profiteerde ni et van
de bet ere offshorezaken di e gedaan werden. El k j aar werd er mi nder wi nst bel asti ng geï nd. De
bedrij ven en rij ke parti culi eren waren i mmers ni et vi rt ueel naar het eil and geko men o m
bel asti ng te bet al en. De bet ekeni s voor het eil and zat met na me i n de werkgel egenhei d. De
offshore bood goed bet aald werk en zorgde voor devi ezen. Zonder de offshore zou de econo mi e
er nog beroerder hebben voorgest aan, maar zo crescendo al s i n de j aren zeventi g en tachti g zou
het nooit meer gaan.
Maar de Antill en begonnen steeds meer l ast te krij gen van Nederl and. Het kabi net, met Hi rsch
Balli n t ussen 1989 en 1994 al s mi ni ster van J ustiti e én van Koni nkrij ksrel ati es, wil de li nkso m of
rechtso m het zogehet en Verdrag van Straatsburg van t oepassi ng verkl aren op de Antill en en
Ar uba. Bel angrij kste onderdeel van het verdrag was de verpli cht e uit wi sseli ng van i nf or mati e
over bel asti ngzaken. De angst voor het Verdrag van Straatsburg was ongegrond. Het zou nog
t wi nti g j aar duren voordat Curaçao overgi ng tot subst anti ël e uit wi sseli ng van i nf or mati e over
bedrij ven en personen.
Een j aar l ater i ntervi e wde de Ami goe Gregory Eli as, voorzitter van de Vereni ging Offshore
Bel angen, over weer een andere bedrei gi ng: een ni eu w bel asti ngverdrag t ussen Nederl and en de
Vereni gde Staten, dat auto mati sch ook gel dt voor de Nederl andse Antill en.

Moc ht het verdrag worden goedgekeurd dan moet en de Antilli aanse docht ers van Nederl andse
bedrij ven op Curaçao mi ni maal vijfti en procent bel asti ng gaan bet al en.
De VOB- voorzitter hekel de de houdi ng van Nederl and dat vol gens he m sa men met de VS meent
de fiscal e politi eagent van de werel d te moet en spelen. En dat ten kost e van Curaçao. Dus ni ks
fiscal e aut ono mi e, zoal s pre mi er Lubbers een paar maanden gel eden nog pl echti g had bel oof d.
De l obby, waari n ook de Nederl andse werkgeversorgani sati es NC W en VNO een grot e rol
speel den, had grot endeel s succes. De publi eke opi nie i n Nederl and werkt e tegen, maar het
Nederl andse parl e ment streek na veel vij ven en zessen over het hart.
De offshoresect or had een meer meegaande Nederl andse mi ni ster voor Koni nkrij ksrel ati es
wi ll en treff en dan Ernst Hirsch Balli n. Hij had een hekel aan bedrij ven en particuli eren di e hun
verant woor delij khei d al s bel asti ngbet al er ni et na men. De mi ni ster wil de best mee werken aan
een ni euwe staat kundi ge toeko mst voor de eil anden maar dan moest ni et alleen de overhei d
maar ook het bedrijfsl even zi ch deugdelij k gedragen. Curaçao beschou wde de opst elli ng van
Lubbers en Hi rsch Balli n al s een aanval op de ei genwaar de en l ag dwars door i n maart 1993
l etterlij k de voorstell en voor de ogen van Lubbers te verscheuren.

Tussen 2000 en 2010
Met de ni euwe wet gevi ng di e op 1 j anuari 2001 van kracht werd, kwa m Curaçao tege moet aan
de ei sen van i nternati onal e organi sati es ( waaronder de EU en de OESO) di e een krui st ocht waren
begonnen tegen onge wenste bel asti ngf aciliteiten. Kost e wat het kost moest worden voorko men
dat de Nederl andse Antillen en Aruba op de z wart e lijst van de OESO werden gezet. Nederl and en
ook de OESO accept eerden dat de oude offshoreregeli ng tot en met 2019 bl eef gel den voor de
bedrij ven di e er toen gebrui k van maakt en. Al s ‘tegenprest ati e’ kregen de Antill en het groene
licht om ni euwe ‘ product en’ i n de markt te zetten, zoal s de Sti chti ng Particulier Fonds en de
vrij gestel de vennootschap. Bij de ondert ekeni ng van het raa mwerk ri epen de mi ni sters van
Nederl and en de Antill en blij dat de offshore een met a morf ose zou ondergaan. Geen offshore
meer, maar mi dshore. Same n met het toeri s me en de haven zou het een l ocomoti ef worden o m
de econo mi e weer uit het sl op te trekken. Een l ocomoti ef werd het ni et en het fiscal e systee m
heeft tot op de dag van vandaag veel offshore- el e ment en.
De sect or overl eef de, maar werden de bakens werkelij k verzet? Nee, zeggen de Ameri kaanse
hoogl eraren Andre w P. Morri ss en Grai g M. Boi se i n hun door wr ocht e anal yse The Saga of the
Net herl ands Antill es uit 2009. Deze vooraanst aande Ameri kaanse offshoredeskundi gen stell en
dat Curaçao ni et i n staat was snel genoeg te reageren op het vertrek van de Ameri kanen na de
opzeggi ng van het bel astingverdrag i n 1987. De overhei d was ni et boven mat i g geï nteresseerd i n
de sect or omdat er altij d een Nederl andse gel dkraan kon wor den open gedraai d. Had de
overhei d even bel angstelli ng dan duurde het veel te lang voordat ni euwe wetgevi ng i n el kaar
wer d gedraai d. Ni euwe acti viteiten kregen bovendi en i n Nederl and, dat de Koni nkrij ksregeri ng
control eerde, zel den een war m ont haal. Int ussen zorgde Nederl and goed voor zi chzelf en
construeerde een gunsti ger tax arrange ment dan Curaçao, waar de offshore was uitgevonden.
De Antill en werden i ngehaal d door concurrerende landen di e veel vrij er waren bij het i nvoeren
van ni euwe fiscal e regel s. Vooral Groot- Brittanni ë gaf zij n voor mali ge kol oni ën, zoal s de
Baha ma’ s, Ber muda en de Maagdeneil anden, all e rui mt e om uit te groei en tot tax havens. Het
hi el p ook dat Engel stali ge centra ge makkelij k regelgevi ng van el kaar konden kopi ëren.
Van i nvl oed op all e tax havens waren de aansl agen van 11 sept e mber 2001. Al Qai da kwa m aan
zij n gel d vi a ondoorzi chtige constructi es waarbij dankbaar gebrui k werd gemaakt van de

mogelij kheden di e bel astingparadij zen gaven. Daar moest korte metten mee wor den ge maakt,
vond de i nternati onal e gemeenschap. Dat gol d ook voor het wit wassen van mi lj arden drugsgel d.
Wi e op een z wart e lijst terecht kwa m had een probl ee m, hoe wel so mmi ge fi nanci ël e centra
(bij voorbeel d Pana ma) zich daar wei ni g van aantrokken. Gevreesd werden en wor den de
beoordeli ngen door de OESO, het sa men werki ngsorgaan op econo mi sch gebi ed van 35
wel varende l anden.
Sl echt voor de sect or waren ook de affai res waarbij Curaçaose trust kant oren waren betrokken.
Gerucht makende straf zaken maakt en dui delij k dat cri mi nel en de weg gevonden hadden naar
oorden waar j e ge makkelij k gel d kon verbergen. De trustsect or werd bes met verkl aard, waarna
de banken zi ch terugtrokken uit deze sect or. De ene na de andere hi el d het voor gezi en op
Curaçao. Oude kl ant en bl even hangen bij andere trust kant oren maar de banken hadden altij d
voor veel ni euwe aanwas gezorgd.
Curaçao moest zij n weg vinden i n deze dyna mi ek. Daar was vanzelfsprekend eensgezi ndhei d
bi nnen de sect or voor nodi g. Het was altij d goed gedaan tot i n 2005 dri e voorstaande opi ni on
l eai ders i n de i nternati onal e fi nanci ël e sect or zi ch afschei dden van de VOB en e de I nternati onal
Fi nanci al Group of Curaçao opri chtten. Zij present eerden zi ch al s t weede belangenbeharti ger.
Het duurde tot 2011 voordat de verhoudi ngen weer waren herstel d.
Voor de probl e men waarmee de fi nanci ël e sect or worst el de was i n Den Haag nauwelij ks oog.
Nederl and voerde een moei za me di scussi e met de Antill en over de staat kundi ge toeko mst van
de eil anden. Daar moest veel voor geregel d worden. Een enkel e keer l ukt e het desondanks om
over een hei kel e kwesti e tot een akkoord te ko men, maar dat werd dan weer ni et uitgevoerd. Zi e
kader De hal ve waarhei d over de di vi dendbel asti ng. De fi nanci ël e cri si s, gevol gd door een
econo mi sche was bepaal d ni et bevorderlij k voor de gezondhei d van de sect or.
Het was ni et all een ko mmer en kwel. Zo bl eek de i n 1998 i ngevoerde Sti chti ng Particuli er Fonds
een succes. I n ti en j aar werden er rui mvi erdui zend i ngeschreven bij de Ka mer van Koophandel.
Het was onder meer een goed werkend i nstrument o m ver mogen bel asti ngvrij over te dragen
aan de ki nderen. Maar het succes was i n de ogen van de Nederl andse regeri ng te groot. Een
aanpassi ng van de Nederlandse wet gevi ng zorgde ervoor dat deze ont wij k mogelij khei d voor
Nederl anders nauwelij ks meer i nteressant werd.
En zo l eef de de sect or tussen hoop en vrees toen eind 2010 de Nederl andse Antill en al s l and
bi nnen het Koni nkrij k werden ont bonden en Curaçao een aut onoo ml and werd i n het Koni nkrij k.
St and van zaken
Hoe hangt de vl ag er nu bij? Rob van den Bergh heeft met zij n advi esbureau Curconsult sa men
met onderzoeks- en advi esbureau Ecorys i n 2014 een uitgebrei d onderzoek verri cht naar de
bet ekeni s van de sect or voor Curaçao. Ander recent onderzoek i s ni et bekend. Zij schetsen i n
Econo mi c i mpact st udy i nternati onal fi nanci al servi ces sector Curaçao een vrij nauwkeuri g beel d
van de i nternati onal e fi nanci ël e sect or. Hij nee mt - direct en i ndi rect- negen procent van de
econo mi e voor haar rekeni ng en bi edt di rect werk aan ongeveer 1600 mensen, dri e procent van
de werkgel egenhei d. Dat zij n ni et zo maar baantj es, maar redelij k tot goed betaal de f uncti es. Een
deel van het personeel is na werktij d maatschappel ij k acti ef, onder meer i n de politi ek. De
i nternati onal e fi nanci ël e sect or l evert mi ni sters, premi ers en best uursl eden van
maat schappelij ke i nstellingen. Hui di g pre mi er Rhuggenaat h heeft er ge werkt, voor mali g pre mi er
Mi guel Pouri er ook. Naar schatti ng 85 procent van all e mede werkers is geboren op Curaçao. De
bedrij ven zij n bel angrij ke sponsoren van maatschappelij ke acti viteiten en proj ect en.

Het onderzoek van Ecorys en Curconsult wordt ondersteund door j aarrapporten van onder
meer de central e bank en het I nternati onal e Monet aire Fonds. De i nternati onal e fi nanci ël e
di enst verl eni ng was i n het j aar 2000 nog goed voor bij na een vijf de van all e gegenereerde
devi ezen. I n 2014 was het aandeel teruggezakt tot vijf procent van all e verdi ende buitenl andse
val ut a. De l ei dende rol is overgeno men door het toeri s me. Devi ezen zij n bel angrij k om de
rel ati ef grot e i mport en van Curaçao te kunnen bet alen.
De terugl oop zi e j e ook aan het aant al ni euwe i nschrij vi ngen van i nternati onal e bedrij ven i n het
handel sregi ster van de Kamer van Koophandel. Een trust kant oor krij gt er per maand ge mi ddel d
één ni euwe kl ant bij. Dat kun j e moeilij k ' bl oei end' noe men, want i n concurrerende l anden zoal s
de Britse Maagdeneil anden regende het de af gel open j aren ni euwe i nschrij vi ngen. Bovendi en is
het maar de vraag of di e ni euwe i nschrij vi ngen werkelij k i ets toevoegen aan de sect or en de
econo mi e. Wanneer de opgeri cht e rechtspersoon een radertj e is i n een i nge wi kkel de
bedrijfsstruct uur waari n all erl ei l anden zitten, dan heb j e daar al s Curaçao wei ni g aan. Van een
sterke dali ng van het aantal i nschrij vi ngen i s de af gel open j aren echt er geen sprake.
Wa arschij nlij k vi ndt ei nd 2019 wanneer de overgangsperi ode van het oude offshoreregi me
afl oopt een fli nke uittocht pl aats.
Profi el
Door de gegevens van de Ka mer van Koophandel en de central e bank te co mbi neren, wordt het
profi el van de doorsnee trust di recteur zi cht baar. Het is een man met een Nederl ands paspoort.
Curaçaoënaars hebben i mmers ook een paspoort van het Koni nkrij k der Nederl anden. Het is nog
steeds een mannenwerel d, maar de vrouwen rukken op i n het manage ment. De vergrij zi ng sl aat
toe: de vijfti gers en de zesti gers zij n sterk i n de meerderhei d. Uitschi eter is de hoogbej aarde
St off el van den Heuvel ( Dordrecht, 29 dece mber 1931) met zij n Net herl ands West I ndi es
I nternati onal Trust Co mpany. Hij heeft het opgeri cht i n 1972.
De verhoudi ng Nederl anders en Curaçaoënaars i n de di recti e is ge mi ddel d fiftyfifty. Een enkel e
Latij ns- Ameri kaan en Noord- Ameri kaan zorgen voor een beetj e vari ati e. Veel ma nagers
begonnen i n de j aren tachti g of negenti g bij één van de grot e trust kant oren of
bel asti ngadvi eskant oren o m met een paar tussenstappen een ei gen kant oor te begi nnen, all een
of sa men met anderen.
De Nederl anders i n de sector zij n na een uni versitaire opl ei di ng (fiscaal recht of fiscal e
econo mi e) begonnen bij een bank of bel asti ngadvi esbureau i n Nederl and. Vervol gens zij n ze
verkast naar de Curaçaose vesti gi ng van bij voorbeel d ABN AMRO of MeesPi erson. Vel en
vertrokken weer na een paar j aar. Degenen di e een kli k hadden met het eil and zij n gebl even en
wonen er na t wi nti g, dertig, veerti g j aar nog steeds. I n de top van de bedrij ven zitten nog veel
Nederl anders. Het manage ment is aan het vergrij zen, het mi ddenkader is een stuk j onger.
J onge Curaçaoënaars met a mbi ti es i n de fi nanci ël e sect or gaan na de mi ddel bare school naar
Nederl and (of de VS) voor een uni versitai re of andere hogere opl ei di ng. De uni versiteit van
Curaçao had eerst te wei ni g te bi eden op dit vl ak, maar dat is verbet erd. I n 2017 kreeg de
uni versiteit zelfs een bij zonder hoogl eraar i nternationaal bel asti ngrecht. Met een Nederl ands,
Ameri kaans of Antilli aans di pl oma op zak vi nden de j onge prof essi onal s ge makkelij k werk i n de
fi nanci ël e sect or. Zij zij n meer dan wel ko m. Een groot deel van de Curaçaose j ongeren di e met
een fli nke st udi ebeurs van de overhei d voor een opl ei di ng naar Nederl and vertrekt, keert
i mmers all een terug voor fa mili ebezoek. Zij blij ven 'hangen' i n Nederl and of gaan el ders i n de
werel d aan de sl ag. Brai ndrai n re mt de ont wi kkeling van Curaçao.

Omdat er op het eil and niet genoeg zij n te vi nden, moet er ge worven wor den i n het buitenl and.
Bedrij ven di e mensen uit het buitenl and will en hal en, knall en tegen een hoge muur van
bureaucrati e.
Op de lijst van de central e bank staan kl ei ne kant oortj es di e zi ch beperken t ot Curaçao en grot e
kant oren di e i n meerdere l anden zij n gevesti gd. De hoof ddi recti e zetelt ni et altij d op het eil and,
wat veronderstelt dat Curaçao ni et de bel angrij kste vesti gi ng van het bedrijf is. Rij p en groen
zitten naast el kaar. Enkel e trust kant oren zij n zesti g jaar oud, andere een paar maanden j ong.
Opvall end is dat het merendeel van de trust kant oren i s opgeri cht na 2000, toen de sect or al i n
een neer waartse spi raal zat. Desondanks zagen de ni euwko mers nog brood in een ni euw
kant oor. Je hebt ni et zo heel veel kl ant en nodi g om een redelij k i nko men te halen.
Nederl andse banken
Nederl andse banken op Curaçao, zoal s Rabobank, Van Lanschot Banki ers, ABN AMRO en I NG
hadden een ei gen trust kant oor. Het was co mmercieel aantrekkelij k om kl anten i n de ei gen
trustaf deli ng te houden. Bovendi en weet j e dan al s bank all es van j e cli ënt en. Het vertrek van de
banken uit de trust werel d en daardoor uit Curaçao zette de sect or op zij n kop. Trust bedrij ven
wer den verkocht en l ater vaak nog eens. Tegelij k werd de sect or werel dwij d geraakt door een
grot e f usi egolf. De na men van bekende trust kant oren van derti g j aar gel eden zij n nagenoeg
verdwenen. Het kost eni ge moeite om na te gaan waar Amaco, ooit een begrip en geli eerd aan de
Curaçaose MCB- bank, uiteindelij k onderdak heeft gekregen.
Off shorebanken
Tr ust kant oren ko men regel mati g i n het ni euws, maar bij na nooit de i nternational e banken, ook
wel offshorebanken genoe md. Zij zij n i nternati onaal omdat de kl ant en ni et op Curaçao wonen.
De banken vor men de t weede grot e poot van de i nternati onal e fi nanci ël e sector. So mmi ge
hebben zo wei ni g personeel dat zij genoeg hebben aan een voor de buitenwerel d onzi cht bare
uni t i n een bedrij venpark. Ze operen zelfstandi g of zij n verbonden met een trust kant oor,
openlij k of still etj es op de acht ergrond. Een van de oudst e offshorebanken van Curaçao ti mmert
hel e maal ni et aan de weg. De excl usi eve Noro Bank is i n 1956 opgeri cht door en voor de pui sant
rij ke fa mili e Fent ener van Vlissi ngen (en vri enden).
Omdat banki eren een vak apart is en kl ant en ri si co lopen, heb j e een vergunni ng van de central e
bank nodi g. De bedragen di e door de offshorebanken flitsen zij n groot. Ti en mi lj oen euro
over maken duurt ni et l anger dan vijf seconden. Dat kan bij na zonder personeel. Toch werken bij
de offshorebanken op Curaçao nog t ussen de dri ehonderd en vi erhonderd mensen. Het
bal anst ot aal van de i nternati onal e banken scho mme lt al j aren rond de 50 miljard NAF. I n 1998
was dat nog 65 milj ard. Nu zegt het bal anst ot aal wei ni g over de gel dstro men maar de concl usi e
dat de branche stil staat zal er ni et ver naast zitten. Het is raden waar het geld vandaan ko mt en
wat het ei ndpunt is.
Andere spel ers
Een trust kant oor doet het ni et all een. De bel asti ngadvi seur rei kt kl ant en aan en kij kt of het
total e bedrijfspl aatj e fiscaal kl opt en genoeg doll ars opl evert. De rechtspersonen di e nodi g zij n
o m het spel te spel en worden opgeri cht met een notari ël e akte en worden geregi streerd bij de
Ka mer van Koophandel. Trust kant oren moet en de regel s van de central e bank nal even en
ongebrui kelij ke transacties mel den bij de Fi nanci al Intelli gence Unit van Curaçao. Tot de kl ei ne
ci rkel rond de trust kant oren en offshorebanken horen ook de bel angenorgani sati es zoal s de
Vereni gi ng Bedrijfsl even Curaçao, de organi sati es van not ari ssen en account ant s en nog een
aant al cl ubs di e (deel s) geri cht zij n op de i nternati onal e sect or.

Lij stj es
Op Curaçao i s 75 j aar gel eden de offshore begonnen maar i n de i nternati onal e literat uur moet j e
tegenwoor di g vaak l ang zoeken voordat j e het l and tegenko mt. Met zij n 8500 buitenl andse
vennootschappen (pl us 4500 sti chti ngen) staat Curaçao nog ni et i n de top 25 van de werel d.
Nederl and heeft er ongeveer 40. 000.
Op andere lijsten telt Curaçao weer wel mee. De een meet de positi e al s i nternati onaal fi nanci eel
centrum, een ander kij kt naar de gehei mhoudi ng en een derde heeft vooral bel angst elli ng voor
de rel ati e tussen de offshore en de ' echt e' econo mi e. Ieder offshorecent er - de defi niti e is ni et
hel der- heeft speci alisati es. Zo f ungeert Engel and als doorstroo ml and naar Ber muda, Jersey,
Maagdeneil anden en Kaai ma neil anden. Nederl and is de ' stro man' tussen Europese bedrij ven en
Curaçao, Cyprus, Luxe mburg en Ber muda. Ierl and is i n trek bij de VS. Het ene land is
gespeci aliseerd i n verzekeri ngsbedrij ven, het andere i n scheepsregi strati e. Curaçao heeft nog
veel oude offshore di e ei nd 2019 afl oopt. De eni ge speci alisati e di e er een beetj e toe doet is de
Sti chti ng Parti culi er Fonds, waarvan er ongeveer 4500 zij n.
Bel asti ngopbrengst
De mogelij khei d van buitenl andse bedrij ven o m belasti ng te besparen staat op de ene kant van
de medaill e, op de andere zij de de bel asti ngopbrengst voor Curaçao. Curaçao heeft de grootste
moei te om de overhei dsfinanci ën op orde te houden. Er is een golf be wegi ng: j aren van te hoge
ui tgaven wor den gevol gd door j aren van saneri ng. So ms hel pt Nederl and daar een handj e bij.
Het eil and geeft 2, 5 milj ard ANG uit per j aar. Bij na alles gaat op aan vaste l ast en, voor de
broodnodi ge i nvesteri ngen blijft nauwelij ks gel d over. Er is overal acht erstalli g onderhoud.
Iedere gul den is wel ko m. Wat dragen de 13. 000 bui tenl andse rechtspersonen di e bij de Ka mer
van Koophandel al s ' acti ef' zij n geregi streerd af aan de overhei d? Dat was i n de j aren tachti g van
de vori ge eeuw erg veel, na melij k rui m derti g procent van de di recte bel asti ngen. I n 1986 had
het eil andgebi ed zelfs een begroti ngsoverschot dankzij een half milj ard aan bel asti ngi nko mst en
van de offshore.
Vol gens de begroti ng voor 2018 krij gt Curaçao van Nederl and nog 16 milj oen ANG aan
di vi dendbel asti ng: het bedrag dat de Nederl andse bel asti ngdi enst voor Curaçao heeft
i ngehouden. I n 2020 i s dat naar ver wachti ng ni ets meer.
De bel asti ngdi enst i nt di rect i n totaal 170 milj oen aan wi nst bel asti ng. Ik heb het mi ni steri e van
Fi nanci ën gevraagd o m dat bedrag te verdel en i n offshore en l okaal. Het antwoor d bl eef uit. Er
kan wel i ets over gezegd wor den. De oude offshoreregeli ng l oopt ei nd 2019 af en daar mee de
bel asti ngi nko mst en uit de oude offshore. De buitenl andse rechtspersonen di e dan nog fiscaal
gezet el d zij n op Curaçao bet al en ni ets of een heel klei n beetj e. Hoeveel preci es is ondui delij k.
Naar het recent e verl eden kij ken l evert meer op. Uit gegevens van de central e bank di e
gepubli ceerd zij n i n het onderzoek van Ecorys/Curconsult naar de i mpact van de offshore blij kt
dat van 2009 t ot en met 2013 er ge mi ddel d zeventig milj oen is ont vangen van offshore
bedrij ven. Dat was omgerekend per rechtspersoon 5000 ANG. De beheersvergoedi ng di e j aarlij ks
aan het trust kant oor moet worden bet aal d is soms hoger. Af gezet tegen de giganti sche
bel asti ngbespari ng di e de buitenl andse bedrij ven berei ken i s zeventi g milj oen een f ooi. De
gegevens van de central e bank corresponderen met de cijfers di e i k versprei d i n andere bronnen
vond.

Ierl and krij gt j aarlij ks acht milj ard euro wi nst bel asti ng bi nnen van buitenl andse bedrij ven.
Nederl and ongeveer een mi lj ard.
Een bij zonder feno meen in de fiscal e werel d zij n ruli ngs: afspraken t ussen de bel asti ngdi enst en
een bedrijf over wat er bel ast wordt en tegen wel ke tari ef, dus hoe de bel asti ng wett en wor den
toegepast. Een bel asti ngi nspect eur heeft de vrij hei d o mi n l asti ge gevall en vooraf dui delij khei d
te scheppen. Moeilij ke gevall en zij n er i n de offshore bij de vl eet. Bedrij ven doen i n meerdere
l anden aangifte en kennen een i nge wi kkel de bedrijfsstruct uur. Een afspraak kan gaan over wel k
gedeelte van de wi nst toegekend moet worden aan de vennootschap di e op Curaçao is gevesti gd.
Per 1 j anuari 2017 waren op Curaçao 1250 ruli ngs afgegeven. Ter vergelij ki ng: i n Nederl and
gaat het om 2000 ruli ngs. Curaçao heeft er rel ati ef veel. De ruli ngs vall en onder de aut o mati sche
ui t wi sseli ng van i nf or mat i e, zodat de i nspecti es i n andere l anden straks wet en wat er op
Curaçao i s af gesproken.
Publi eke debat
Het publi eke debat over maat schappelij ke t he ma' s lij dt op Curaçao een kwijnend best aan, maar
de politi eke strij d is hevi g. Sy mpt o mati sch is het regel mati g wegblij ven van de oppositi e bij
vergaderi ngen van het parl e ment. Verder doet i edereen vooral zij n ei gen di ng, i edereen l eeft i n
zij n ei gen hokj e. De onderbezette medi a ko men te wei ni g toe aan opi ni e en debat. Zo is de
werel dwij de beroeri ng over de Pana ma Papers en Paradi se Papers goeddeel s aan Curaçao
voorbij gegaan.
De se mi nars en congressen di e op het eil and over de fi nanci ël e sect or worden gehouden, gaan
vooral over ni euwe kansen en fiscal e regeli ngen, niet over moraliteit. De redeneri ng is kort en
dui delij k: zol ang wij ons aan de wet houden is er niets aan de hand. De wet is onze moraal.
Maar zo si mpel is het ni et. Wet gevi ng is ni et statisch. De sect or heeft wel degelij k te maken met
de gevol gen van de wereld wij de publi eke en politi eke aandacht, omdat di e nieuwe
i nternati onal e regel gevi ng genereert. Doe j e daar ni et aan mee, dan kun j e het op ter mij n
verget en.
Tel kens wanneer de sect or zi ch door negati eve publ iciteit i n het nauw gedrongen voelt, ko mt
één argu ment voordurend terug: overal l open wel een paar boeven rond di e te boel verzi eken.
Dat mag j e de 99 procent di e het goed doen ni et aanrekenen. Dan wor dt verget en dat de
offshoresect or ni et zo maar een branche i s zoal s de fi etsenhandel of de broodbakkers. In de
offshore gaan gi ganti sche bedragen o m di e -vooral in het verl eden- verborgen werden
gehouden. Het risi co dat je hi er boeven tegenko mt is grot er dan i n een bakkerij. Daaro m hebben
trust kant oren en i nternati onal e banken de pli cht om verdacht e transacti es te mel den. Bakkers
en fi etsen makers hebben di e pli cht ni et.
De trustsect or di ent vol gens de wet de nor m' maatschappelij ke bet a melij kheid' te hant eren. De
recht er gebrui kt soort gelij ke woorden. Beroepsgroep, wet gever en recht er nodi gen uit tot
et hi sch voorbeel dgedrag in pl aats van et hi sch mi ni mali s me, tot het nal even van wet- en regelgevi ng naar l etter én geest. Di e uit nodi gi ng wordt ni et altij d aangeno men.
Verdragen
Al 75 j aar kli nkt hetzelf de deuntj e i n de fi nanci ël e werel d van Curaçao: we will en
bel asti ngverdragen, we will en bel asti ngverdragen, we will en bel asti ngverdragen. Waaro mi s een
l and met veel bel asti ngverdragen een Luil ekkerl and? I n zo' n verdrag spreken t wee staten af hoe
de bel asti ngheffi ng op el kaar wordt af geste md. Met al s doel te voorko men dat een bedrijf i n
t wee l anden bel asti ng moet bet al en, maar ook o mte voorko men dat bel asti ng wor dt ont weken.
Met het eerste doel zij n onderne mi ngen het wel eens. Het tegengaan van belasti ngont wij ki ng is

ni et de bedoeli ng. Het manage ment doet sa men met duurbet aal de advi seurs all e moeite om
bel asti ng daar te bet al en waar de tari even het l aagst zij n, dus om bel asti ng te ont wij ken. Het
verdrag dat de Nederl andse Antill en veerti g j aar geleden hadden met de Vereni gde Staten was er
een school voorbeel d van.
Nederl and heeft met rui m honderd l anden verdragen gesl oten, Curaçao met slechts vi er, maar
al s j e daar de l anden Nederl and, Aruba en Si nt Maarten aftrekt, blijft er maar eentj e over: het
verdrag met Noor wegen, gesl ot en i n 1990. Het verdrag met Malta is wel goedgekeurd maar
begi n 2018 nog ni et i n werki ng getreden. I n maart 2018 l agen er met zeven landen
ont werpverdragen kl aar.
Voor Curaçao zij n zakelij k vooral de l anden i n de regi o en de VS i nteressant. Ver dragen met
onder meer Venezuel a, Cuba, Pana ma, Ja mai ca en Chili zitten i n de pij plij n, maar wanneer zij
daar uit ko men i s ondui delij k. Voor de onderhandelingen heeft Curaçao de hul p nodi g van
Nederl and. De gesprekken met andere l anden zij n inge wi kkel d en duren l ang. De vakt echni sche
expertise is wel aanwezi g, maar j e moet ook di pl o mati eke vaardi gheden hebben. Curaçao
ver wijt Nederl and al j aren dat het geen hel pende hand bi edt en all een aan zichzelf denkt. De
mi ni sters van Fi nanci ën vol gen el kaar op Curaçao met ongekende snel hei d op, wat ook ni et
bevorderlij k is voor dit soort l asti ge processen. Eenmaal kl aar met de onderhandeli ngen moet
het verdrag door het Koni nkrij k der Nederl anden worden ondert ekend, nadat het ont werp
behandel d is i n de parl e ment en van het Koni nkrij k. Ook het Nederl andse parle ment beslist over
een bel asti ngverdrag dat speci aal voor Curaçao is aangegaan. Dat is tij drovend.
Landen sl uiten ook verdragen di e de uit wi sseli ng van bel asti nggegevens regel en, de Tax
I nf or mati on Exchange Agree ments. De OESO ei ste i n 2006 dat de Nederl andse Antill en op kort e
ter mij n met mi ni maal t waalf l anden di e afspraken zou maken. Zo ni et, dan zouden de Antill en
ni et van de grij ze naar de wi tte lijst overgehevel d worden. Bang ge wor den werd op Curaçao
on mi ddellij k de Task Force Bel asti ngverdragen i n het l even geroepen waari n de fi nanci ël e sect or
rui mschoots was vertegen woor di gd. Er kwa m schot i n de zaak. I n 2009 st ond de tell er op
zesti en, het zij n er nu 24.
Aff ai res
I n 25 j aar tij d is de lijst gegroei d, maar het is l asti g o m daar een kwalitati ef oordeel aan te
verbi nden. Want wat is veel ? Is het ni et l ogi sch dat in een sect or waari n veel verborgen blijft en
waar milj arden i n omgaan af en toe i e mand over de schreef gaat? Bij de lijst van 35 aff aires i n
mi j n boek moet een kanttekeni ng worden ge maakt. Het zij n korte sa menvattingen. Ni et altij d
wor dt de uit ko mst van een rechtszaak ver mel d. Het gaat mij vooral om de ophef en dus de
i magoschade voor Curaçao, ni et zozeer om het j uri dische oordeel van de rechter. Over
ci vi el recht elij ke conflicten t ussen kl ant en en trust kant oren wor dt zel den bericht. Meest al zij n ze
ni et i nteressant, want ze gaan bij voorbeel d over een ni et betaal de rekeni ng of over de
overdracht van het dossi er van het ene naar het andere trust kant oor. Medi a hebben vooral
i nteresse i n straf zaken en faillisse mentsk westi es.
Ni euwe wegen?
Het verl eden bood geen garanti e voor de toeko mst. De om-t e-zoenen- mogelijkheden van
vroeger zij n verdwenen. Ui t de hoge hoed zij n ni euwe regeli ngen get overd. Er is voor el k wat
wi l s, zoal s voor web wi nkel s, callcent ers, gokbedrijven, pornosites, gepensi oneerden en
zeetransport eurs.
Si nds 2001 (toen het Ni euw Fi scaal Raa mwerk van de Antill en van kracht werd) roepen
overhei d en sect or om het hardst dat Curaçao geen offshorel and meer is maar mi dshore.

So mmi gen maken er zelfs onshore van. Een bet ere kwalificati e is mi xshore. Het hui di ge
bel asti ngst el sel is een mengeli ng - zoal s i n Nederl and- van all erl ei typen bel asti ngregeli ngen.
Nog steeds zij n er aanl okkelij ke faciliteiten voor vennootschappen di e hun gezicht op het eil and
nooit l aten zi en. Dat is toch echt offshore, ook al wil j e di e ter mli ever ni et gebrui ken. Wanneer
i ets eruit zi et al s een koe en doet al s een koe, dan i s het een koe.
Overhei d en sect or hebben de af gel open j aren pani ekeri g gezocht naar ni euwe mogelij kheden
o m Curaçao aantrekkelij k te houden voor i nternati onal e bedrij ven. Curaçao past so ms nog i n de
kerst boo m van vennootschappen di e door mul ti national s wordt opget ui gd, maar al s
i nternati onaal fi nanci eel centrum stelt het ni et veel voor. Het eil and heeft daaro m zij n heil
gezocht i n speci al e regelingen di e ook door kl ei ne bedrij ven kunnen worden gebrui kt. Van di e
faciliteiten wordt zeker gebrui k ge maakt, maar van een f orse i mpul s is geen sprake. I n de
l andsbegroti ng voor 2018 zegt de regeri ng opni euw dat ' de nodi ge aandacht zal worden besteed
aan de verdere ont wi kkeling van fiscal e product en di e aantrekkelij k zij n voor grot e
i nternati onal e i nvest eerders'. De sect or heeft haast, groen en rij p worden met open ar men
ont vangen. De politi ek maakt geen kritische kanttekeni ngen, bang beschul di gd te worden van
het tegenhouden van econo mi sche ont wi kkeli ng. De eni ge di e wel eens met stevi ge op merki ngen
ko mt is de Soci aal Economi sche Raad van Curaçao.
De ver manende vi nger van de OESO heeft tot gevol g dat de marges om'l euke di ngen' voor
buitenl andse bedrij ven te doen s mal zij n ge wor den. De organi sati e heeft moei te met nog t wee
Curaçaose regeli ngen di e te veel weg hebben van de oude offshore. All ereerst met de
exportregeli ng, bedoel d voor buitenl andse bedrij ven di e sl echts ti en procent van hun wi nst
hal en uit acti viteiten op Curaçao. Over de total e wi nst is maar 3, 8 procent bel asti ng
verschul di gd. Het is een alternati ef voor onderne mi ngen di e vanaf 2019 ni et meer onder het
oude offshoret ari ef vall en. Ook het toekennen van een tax holi day, een bel astingvoordeel voor
onder meer de bouw van hot el s, st uitte op kriti ek. Ni et all een van de OESO, want Curaçaose
bedrij ven zagen met l ede ogen dat hot el bouwers geen bel asti ng hoef den te betal en over
bouwmat eri al en di e geï mport eerd werden. De regeri ng besl oot i n februari 2018 o m ook
i nl andse l everi ngen vrij te stell en van o mzet bel asti ng.
Een di rect eur van een mi ddel groot trust kant oor di e hecht aan anoni mi t ei t vergelij kt de
sit uati e i n de trustsect or van Curaçao met een grot e ball on di e l angzaa mleegl oopt.
' Wanneer j e naar de ballon kij kt, zi e j e het ni et, ma ar al s j e na t wee weken t erugko mt, i s hij
l eeg.' Dat beel d wor dt door i edereen bevesti gd, hoe wel de verschill en t ussen bedrij ven
groot zij n. I nt ertrust i n de eerder aangehaal de pros pect us:
' De markt zal naar ver wachti ng circa 3 % per j aar dal en t ussen 2015 en 2018,
veroorzaakt door een aanhoudende dali ng van het aant al ni euwe kl ant en, mati g
geco mpenseerd door een stij gi ng van de i nko mst en per kl ant al s gevol g van de
toegeno men regel gevi ng.'
Tekenend i s dat i n de fi nanci ël e versl aggevi ng van I nt ertrust over 2017 Curaçao ni et meer
genoe md wor dt. Het wordt geschaar d onder RO W: Rest of t he Worl d. Tekenend i s ook dat de
di rect eur van Ci tco- Nederl and tij dens de ondervragi ngen door de Tweede Ka merco mmi ssi e
i n 2016 ni ets maar dan ook hel e maal ni ets wi st te vert ell en over de geschi edeni s van Ci tco
op Curaçao.
De dali ng op Curaçao wordt ni et all een veroorzaakt door het afl open van de overgangsperi ode,
ei nd 2019, waari n voor oude rechtspersonen nog een bel asti ngt ari ef van t wee tot dri e procent
gel dt. De grot e kant oren ma ken geen recl a me meer voor Curaçao. ' Een enkele keer ko mt
Curaçao voorbij', vertel de de topman van Citco Nederl and i n j uni 2017 aan de
ondervragi ngsco mmi ssi e van de Tweede Ka mer di e fiscal e constructi es onderzocht. Daardoor

doen Antilli aanse ' producten' het ronduit sl echt. Fi scal e faciliteiten zij n vervall en en de Britse
Maagdeneil anden en andere beter georgani seerde landen/j uri sdi cti es hebben een voorsprong.
I nzetten op bedrij ven di e een st uk admi ni strati e will en outsourcen op Curaçao li gt moeilij k
o mdat de kostenvoordel en ni et groot genoeg zij n.
Bel asti ngadvi seur Leo Neve uit Rotterda m met veel Curaçaose ervari ng wij st op een andere
oorzaak.
' Trust kant oor en bank zijn een t wee- eenhei d. Ze moet en voor een kl ant dezelf de i nzet
hebben. Dat werkt e op Curaçao pri ma. Nederl andse banken bracht en vennootschappen
van kl ant en onder bij hun ei gen trust kant oor op Curaçao. Toen di e waren verd wenen,
maakt e het ni et meer uit. Je kon uit ti ent all en kant oren ki ezen. Daar ko mt bij dat het
openen van eurorekeni ngen op Curaçao erg l asti g is ge wor den.'
De 88 vergunni nghoudende kant oren gaan verschill end met de toeko mst om, van ont kennend
tot zoekend naar ni euwe kansen en markt en. Sect orkenner Karel Fri eli nk van advocat enkant oor
BZSE:
' De sect or worstelt met zichzelf. De meest e trust kant oren doen ni ets anders dan de oude
struct uren beheren en een not a st uren voor aanvul l ende uren met een l euk tari ef. Dat is
bi nnenkort voorbij.’
Bij de grot ere kant oren wordt man moedi g een ander verhaal vertel d. Het zal ni et makkelij k
wor den, maar Curaçao kan door li ggi ng, deskundi ghei d en de rechtszekerhei d van
Koni nkrij ksrechtspraak wel degelij k een trustsect or over houden. De toeko ms t is ni et aan de
bri evenbusonderne mi ng, maar aan een echt bedrijf met een echt e di recteur. De kern blijft het
bedenken en uitvoeren van i nge wi kkel de j uri di sch-fiscal e struct uren. Bel asti ngont wij ki ng (een
bel asti ngadvi seur heeft het li ever over bel asti ngpl anni ng) is ni et meer één kunstj e van één
trapeze werker, maar van een co mpl eet circus. Ni et meer één pijl di e één kant op wij st maar vel e
pijltj es i n verschill ende richti ngen di e uitei ndelij k sa menvl oei en i n di e ene pijl di e de roos raakt:
de i deal e bel asti ngpl anni ng.
Hoeveel trust kant oren blij ven er over? Dat hangt af van de aantrekkelij khei d van Curaçao voor
i nternati onal e onderne mi ngen. Di e is weer af hankel ij k van wat de concurrerende l anden doen.
De sect or wordt bovendi en werel dwij d fli nk onder handen geno men door overheden en
i nternati onal e organi sati es. Het verdi en model staat onder druk nu t oezi cht houders bij de
probl ee ml anden de dui mschroeven aandraai en en er toege werkt wordt naar unif or me
bel asti ngsyst e men. De same nl evi ng accept eert steeds mi nder wat trust kant oren doen.
Wat i s een trust kant oor over vijf j aar nog waard? Is het te verkopen? Vol gens Leo Neve zij n op
di t mo ment bij na all e trustkant oren te koop, voor wat een gek ervoor geeft.
' Verkoop van kl ei ne kant oren i s l asti g. Zij hebben een vertrouwensrel ati e met hun
kl ant en en di e rel ati e kun j e ni et verkopen. Over ti en j aar zij n er geen trust kant oren
meer, wel kant oren waaraan j e de co mpli ance van je bedrijf uit best eedt. Voor Curaçao
zi e i k geen perspecti ef. Je zult al s Curaçao een product moet en hebben. Ik heb geen i dee
wel k succesvol product Curaçao zou kunnen ont wi kkel en. Misschi en i nderdaad ri chti ng
Zui d- Ameri ka, maar hoe berei k j e al s kl ei n eil and die diff use doel groep?'
' De sect or is moeilij k grij pbaar, i k zi e ook maar een deel.' Het zij n ni et de woorden van een
j ournali st di e na t wee weken onderzoek terug naar Nederl and rei st. Ze ko men uit de mond van
een doorge wi nt erde trustspeci alist met een ei gen kant oor op Curaçao. Hij kent zij n kl ant en bij

de voornaa m, hij houdt alle ont wi kkeli ngen t ot i n detail bij, maar weet ni et wat het trust kant oor
aan de overkant van de straat doet.
Het was dus ni et raar dat i k na t wee weken offshore- onderzoek op Curaçao nog steeds het
gevoel had dat i k door besl agen ra men naar bi nnen had gekeken. So ms dacht i k di ngen te zi en
di e er ni et bl eken te zij n. Een andere keer kreeg i k het i dee dat de be woners verst oppertj e aan
het spel en waren. Scherp zi cht baar is wel dat het een hui s is met veel zorgen. Geen hui sj e zonder
krui sj e, maar hi er is het krui s l evensgroot.
Veel sei nen staan op oranj e of rood. Curaçao i s li nks en rechts voorbij gesnel d door andere
i nternati onal e fi nanci ël e centra. Het eil and staat all een nog op negati eve lijstj es, waarop
bij voorbeel d het gebrek aan transparanti e ver mel d staat. Het aant al ni euwe inschrij vi ngen van
i nternati onal e bedrij ven in het handel sregi ster spreekt boekdel en: een trustkant oor krij gt er per
maand ge mi ddel d één ni eu we kl ant bij. De oude offshore mag nog tot en met 2019 blij ven
draai en, dat wel, maar er ko mt onvol doende ni euwe offshore bij. De kant oren di e wel groei en
zij n i nternati onaal geori ënt eerd en hebben vesti gi ngen i n meerdere l anden, waar bij Curaçao
meest al maar een kl ei n deel van de omzet uit maakt. I n 2014 werden de bedrijven geënquêt eerd
over hun ver wachti ngen. Veerti g procent van de trust kant oren en offshorebanken was negati ef
over de toeko mst van de sect or. Of zoal s een di recteur van een trust kant oor zij n hart l uchtte:
' Wij zij n all een bezi g met overl even, anal oog hi eraan zo rij k mogelij k worden met het
adagi um na mij de zondvl oed. Wij raken geï sol eerd, als er ni et snel i ets gebeurt, zi e i k het
so mber i n. Experts zull en het eil and verl aten en er drei gt een sneeuwbal eff ect.
Verouderde wet gevi ng, geen verdragen, geen eensgezi ndhei d. We hebben echt i ets l aten
li ggen.'
Nederl and
Nederl and heeft Curaçao aan banden gel egd. Het eiland heeft zi ch daaraan niet kunnen
ont worst el en. In 2010 i s Curaçao een aut onoo ml and bi nnen het Koni nkrij k ge wor den, het mag
de ei gen bonen doppen, maar het blijft Nederl and nodi g hebben. Di e spagaat werkt verl a mmend.
Het bi zarre l ot van Curaçao i s dat de offshoresect or aftakel de, ter wijl Nederl and i n de l oop der
j aren uitgroei de tot één van de bel angrij kste bel asti ngont wij kl anden. Al i n 1995 kwa m
staatssecretari s Ver meend vertell en hoe de Antill en hun fiscal e regi me moesten aanpassen.
Nadi en werd di e rol overgeno men door i nternati onal e organi sati es di e z ware eisen gi ngen
stell en. Het l ukt Curaçao nog steeds ni et om aan di e z ware ei sen te vol doen. I n dece mber 2017
wer d het l and door de EU op de grij ze lijst gezet. Curaçao sl aagde er ondanks een i nhaal sl ag ni et
i n omte sl agen voor het exa men van de OESO. Het herexa men van 2017 mi sl ukt e, maar het
herexa men van 2018 lij kt meer succes te hebben.
I n de oli e
Curaçao i s een oli e-eil and en dat ko mt ni et all een door de kol ossal e raffi naderij i n het hart van
het eil and. Er is ook oli e di e j e ni et zi et. CORPNET, al s i nstituut verbonden aan de Uni versiteit van
Amst erda m, onderzoekt de mondi al e ei gendo msrelati es en l egt verbanden met
bel asti ngont wij ki ng. Curaçao speelt i n het mondi al e net werk een bel angrij ke rol door de fiscal e
aanwezi ghei d van grot e oli ebedrij ven. Daar gaat veel gel d i n om. Nee m Q8, het staatsbedrijf van
Koe wei t. De Europese activiteiten van Kuwai t Petroleu m Europe wor den gel eid vanaf de
bovenst e verdi epi ng van kant orengebouw De Haagsche Zwaan i n Den Haag. De j aaro mzet
bedraagt 10 milj ard euro, de wi nst 180 milj oen. De sj ei ks hebben geen zi n om i n Nederl and veel
bel asti ng te bet al en en hebben daaro mi n 1983 op de Antill en een nv opgeri cht di e al s moeder

f ungeert. Resultaat: maxi maal dri e procent bel asting. KPC I nt ernati onal NV wor dt op Curaçao
beheerd door I ntertrust.
Het zelf de verhaal gel dt voor het oli estaatsbedrijf van Li bi ë (oli e merken Ta moil en HE M) met
onder zij n vl eugel s Oili nvest i n Den Haag dat een j aaro mzet heeft van 5 milj ard. Ook i n dit geval
een Antilli aanse moeder (Oili nvest Hol di ngs NV) die i n 1989 ondergebracht is bij de
trustaf deli ng van het gereno mmeer de advocat enkant oor STvB aan het J ohan van Wal beeckpl ei n.
Daar heeft nog een andere oli egi gant si nds j aar en dag een fiscal e schuil pl aats. De grootste
oli edi enst verl ener ter werel d Schl umberger is si nds 1956 stat ut ai r gevesti gd op Curaçao
vanwege fiscal e voordel en. Het was één van de eerst e kl ant en van Ton ' Papa' S meets, de
grondl egger van de fi nanci ël e offshore. Het beursgenot eerde Schl umberger had i n 2018 een
o mzet van 30 milj ard dollar. Voor de toeri steni ndustri e op het eil and zou het mooi zij n wanneer
het bedrijf de 100. 000 werkne mers een voordeli ge rei s naar Curaçao aanbood. De
aandeel houders worden wel uitgenodi gd o m op eigen kost en de j aarlij kse
aandeel houdersvergadering bij te wonen di e steevast wordt gehouden i n het Avil a Beach Hot el.
I n 2017 op 5 april, was dat 's morgens omti en uur, zodat j e ' s mi ddags op het strand kon li ggen.
Het lijstj e met oli ebedrij ven i s nog ni et af. Heere ma Offshore, gespeci aliseerd i n het bouwen en
vervoeren van oli epl atf orms, houdt kant oor bij Uni ted Trust en bode monderzoeker Fugro heeft
vi a sti chti ngen op Curaçao haar bescher mi ngsconstructi e l open.
Ni et i n mij n boek staat dat de staatsoli e maatschappij van Saoedi - Arabi e ti entall en j aren
geprofiteerd heeft van het bel asti ngskli maat op Curaçao. Of het toeval is weet i k ni et, maar
docht er Ara mco Hol di ng is i n april 2018 uitgeschreven bij de Ka mer van Koophandel, toen
beheerd door Vi stra aan de Kaya Mensi ng 5. Ara mc o i s op zij n beurt ei genaar van Moti va en
j awel hoor dat was de gesel ecteerde kandi daat omde Isl a de expl oiteren.
Raakvl akken
De geschi edeni s van de raffi naderij en de offshore hebben i n chronol ogi e een paar saill ant e
raakvl akken. Shell vertrok i n 1985 en li et een kwakkel ende Isl a acht er. Ei nd 2019 l oopt het
huurcontract met de Venezol aanse staatsoli e maatschappij PdVSA af. Curaçao moet voor di e tij d
een ni euwe en vooral betrouwbare huurder hebben gevonden. Hal ver wege de tachti ger j aren
kreeg ook de fi nanci ël e offshore een dreun. Ei nd 2019 i s de oude offshore voorbij, dan l oopt de
zeer l ange overgangst er mij n af waari n het zeer voordeli ng bel asti ngregi e m gel dt voor
buitenl andse rechtspersonen.
Er is ook een i nhoudelij k raakvl ak. Op 13 mei 1915 na m de hoof ddi recti e van de
Koni nklij ke/Shell-groep een besl uit dat Curaçao drastisch veranderde. Een reusachti ge
raffi naderij nestel de zi ch do mi nant aan het Schottegat, i n het hart van het eiland. De raffi naderij
zorgde voor werk, wel vaart en een t oestroo m van bui tenl andse werkne mers, van wi e een deel
zi ch blij vend vesti gde. Shell zette de soci al e struct uur van het eil and voll edi g op zij n kop. Soci al e
en econo mi sche wet enschappers spreken over het Curaçao vóór en na de ko mst van Shell.
De mul ti nati onal was i ndi rect ook de vader van de fi nanci ël e offshore, want in het oude Curaçao
zou de sect or geen voedi ngsbode m hebben gevonden. Shell was een bel angrijke schepper van
het kli maat, van de i nfrastruct uur voor het succes van de offshore. Want j ui st i n de sa menl evi ng
di e Shell mee creëerde voel den de i ngevl ogen fi nanci ël e experts zi ch t hui s: mooi e woonwij ken,
goed onder wij s, aantrekkelij ke mogelij kheden o mje buiten kant oor te ontspannen. Shell was
een war m bad voor de offshore.
Het is geen t oeval dat i n de topj aren van de Shell (1945 t ot 1956) de offshore hi er wort el schoot
en groei de al s kool. Hi er waren de omst andi gheden gunsti g. Het was de tij d van de sl ogans: een
st ukj e Nederl and i n de tropen. Dat heb i k over Suri na me nooit gehoord of gel ezen. Suri na me

wer d ni et beschou wd al s ‘een st ukj e Nederl and’, meer al s een oer woud met oude pl ant ages en
één l euk stadj e.
Zetten we de Isl a en de I FS naast el kaar dan krij g j e di t beel d:
Isl a

I FS

Hoogt epunt 1955

Begi n rond 1955

Mot or ont wi kkeli ng

Mot or ont wi kkeli ng

Shell tot 1985

Terugval 1986

Fysi ek do mi nant

Versprei d

6 à 7% BNP

10 % BNP

1400 mede werkers

1400/1600 mede werkers

Af hankelij khei d werel dont wi kkeli ngen

Af hankelij khei d werel dont wi kkeli ngen

Ei nde contract 2019

Ei nde overgangsregeli ng 2019

Overhei d tal mt

Overhei d tal mt

Nederl and zeurt aan de zijlij n

Nederl and werkt tegen

Mi ssi e en t oeri s me
De 1200 reli gi euzen di e zich hi er uit de naad hebben ge werkt van 1840 tot ongeveer 1985
waren do mi nant aanwezi g i n kerk, zorg, onder wij s, cult uur, ontspanni ng en maat schappelij ke
organi sati e. Het hoogt epunt van het Rij ke Curaçaose Roo msche Leven l ag rond 1955. Vanaf half
j aren zesti g trad de ont kerkelij ki ng i n en begon de af bouw van de ‘ missi e’. De eff ecten zij n steeds
mi nder merkbaar. De religi euzen boden een sterk houvast.
Het toeri s me i s de ni euwe econo mi sche pijl er di e de Curaçaose econo mi e schraagt. Ook hi er is
de i nvl oed van Nederl and en Nederl anders groot, maar zonder dui delij ke struct uren. Iedereen
lij kt maar wat te doen, van een hel der toeri stisch ont wi kkeli ngsbel ei d is geen sprake. Kwetsbaar
is de sect or ook. Een cri sis i n de l anden di e de toeristen l everen gooit roet i n het eten.
Houvast
Nederl and verdween uit zicht bij de bel angrij ke pijlers van de Curaçaose econo mi e, maar het
convenant dat i n j anuari 2019 werd gesl oten bi edt hoop op meer zi cht baarhei d en
betrokkenhei d. Een paar suggesti es voor de bel ei dsma kers: Koest er de i nternati onal e fi nanci ël e
sect or maar dan ni et met een et hi sch mi ni mali s me maar al s kopl oper op het gebi ed van
co mpli ance. St op met het pappen en nat houden van de Isl a. Zet i n op I CT en duurzaa mhei d.
Wa ar o mi s Curaçao ni et aangeschoven bij het l angduri ge overl eg i n Nederl and aan
‘ kli maattaf el s’. Je zou toch ook een Koni nkrij ks- kli maattaf el kunnen opzetten? Nog een paar
suggesti es: pak vooral vooral zaken aan waar Curaçao verstand van heeft. En vraag aan
Nederl and betrokkenhei d als dat l and zi ch te veel afzij di g houdt. In het Koni nkrij k heeft men de
pli cht el kaar bij te staan en al s één van de partij en de boot af houdt moet hij gewezen wor den op
di e pli cht.

Het houvast zal ni et meer ko men van grot e, bepal ende econo mi sche en maatschappelij ke
struct uren. Het Koni nkrijk i s het eni ge houvast en wees daar zui ni g op.

Onderzoeksj ournalist Ton de J ong heeft de af gel open ti en j aar onderzoek gedaan naar the ma’ s di e
van vitaal bel ang zij n ge weest voor de ont wi kkeli ng van Curaçao.
Di t onderzoek publi ceerde De J ong i n dri e boeken. Groot gel d op Curaçao (over de i nternati onal e
fi nanci ël e sect or) verscheen i n 2018, Honderd j aar olie op Curaçao i n 2016 en De gezegende erf eni s
(sa men met Norbert Hendri kse) i n 2008.
Wei ni g Nederl andse j ournalisten zij n behoorlij k i ngevoerd i n het Cari bische deel van het
Koni nkrij k. Ton de J ong komt al vanaf 1989 j aarlij ks op het eil anden. Eerst als versl aggever voor de
cl uster van regi onal e dagbl aden waart oe het Brabants Dagbl ad behoort, l ater als j ournalisti ek
onderzoeker van grotere the ma’ s. In di e j aren heeft hij cont acten gel egd en onderhouden i n de
politi ek, het bedrijfsl even en het maatschappelij k mi ddenvel d.

