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ZAKENDOEN OP OF VANUIT 
CURAÇAO
Heeft	u	er	ooit	aan	gedacht	om	zaken	te	doen	op	of	vanuit	
Curaçao?	Het	eiland	biedt	verrassende	mogelijkheden!

Curaçao ligt in het Caraïbisch gebied en maakt onderdeel uit van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Het eiland heeft een autonome status en maakt als geasso-
cieerd lid deel uit van de Europese Unie. Van oudsher zijn er op Curaçao veel 
mogelijkheden voor lokale en internationale handel.
Als eiland met een vrij hoog welvaartsniveau is Curaçao in hoge mate afhankelijk 
van de handel met andere landen, zowel in de regio als daarbuiten. Om die reden 
is er op Curaçao een goed ontwikkelde infrastructuur die handelsactiviteiten kan 
ondersteunen. Deze infrastructuur dient niet alleen de lokale handel. Ook als 
internationale ondernemer kunt u hier uitstekend gebruik van maken. En dat is 
precies wat Curaçao aantrekkelijk maakt als handelspartner.

Handelsactiviteiten vanuit Curaçao

Een van de pijlers van de Curaçaose economie is de internationale handel. 
Daarnaast zijn de economische hoofdactiviteiten van Curaçao voornamelijk te 
vinden in:
•	 het toerisme;
•	 de financiële sector;
•	 de olieraffinaderij; 
•	 de scheepvaartsector.

De internationale handel is onder meer het gevolg van een aantal regelingen 
die Curaçao in de loop der jaren is aangegaan met Nederland en de Verenigde 
Staten van Amerika. Bedoeld om de handel met de beide landen te stimuleren 
bieden deze regelingen voordelen aan ondernemers die vanuit Curaçao handel 
drijven met Nederland en Amerika. Op grond van deze regelingen is het, onder 
voorwaarden, aantrekkelijk om producten afkomstig vanuit Curaçao – veelal na 
enige bewerking – te importeren in landen van de Europese Unie en in Amerika. 



Handelsactiviteiten op Curaçao

Op Curaçao zelf zijn diverse investeringsmogelijkheden aanwezig. Bijvoorbeeld, 
maar niet uitsluitend, in / op:
•	 de E-Zone;
•	 e-commerce;
•	 duurzame energie;
•	 het toerisme;
•	 het transnationaal onderwijs;
•	 de Curaçaose beurs: de Dutch Caribbean Securities Exchange.

De Dutch Caribbean Securities Exchange (de Curaçaose beurs) staat onder 
toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.  
Er wordt gehandeld / geïnvesteerd in: 
•	 aandelen van lokaal en internationaal genoteerde bedrijven;
•	 beleggingsfondsen;
•	 obligaties.

Nog een interessante optie: tegen zeer concurreerde tarieven uw eigen bedrijf op 
de Dutch Caribbean Securities Exchange laten noteren. Dit kan aantrekkelijk zijn: 
•	 om nieuw kapitaal aan te trekken (groei);
•	 als alternatief voor een commerciële lening;
•	 in verband met fiscale voordelen;
•	 als Asset Protection.

Voordelen van ondernemen op of vanuit 
Curaçao 

Logistiek	en	infrastructuur
Het eiland Curaçao is gunstig gelegen in het Caribische gebied tussen Zuid- 
en Noord-Amerika. Er bestaan goede en snelle verbindingen met Amerika en 
natuurlijk met Nederland en de rest van Europa. Ook de lucht- en zeeverbin-
dingen met de verschillende eilanden binnen het Caribische gebied zijn prima. 
Curaçao beschikt over een uitstekende infrastructuur, een moderne luchthaven 
en diepe, natuurlijke zeehaven. Verder zijn er kwalitatieve opslag – en 
be- / verwerkingsfaciliteiten op het eiland aanwezig. 



Andere voordelen zijn de hoge kwaliteit van de communicatiemogelijkheden zoals 
betrouwbare en snelle internetverbindingen, de hoge automatiserings graad en de 
vele internationaal opererende bedrijven in de financiële dienstverlening.

Fiscale	voordelen	
Onder voorwaarden kunnen handels- en investeringsactiviteiten in aanmerking 
komen voor gunstige belastingfaciliteiten. Dit geldt met name ook voor die 
handelsactiviteiten die gericht zijn op de internationale markt. En het is van 
toepassing voor zowel virtuele handelsactiviteiten als voor het daadwerkelijk 
verplaatsen van handelswaar naar en vanuit Curaçao.

Human	capital	
Het gemiddelde opleidingsniveau van de Curaçaose bevolking is hoog en men 
spreekt vaak meerdere talen, waaronder Spaans, Engels en Nederlands.  
Dat maakt het aantrekkelijk om – ook – lokaal personeel in te zetten.
 

Stabiel	politiek	klimaat	en	rechtssysteem	
Tot slot is het vermeldenswaardig dat er op Curaçao een stabiel politiek klimaat 
heerst en dat het rechtssysteem vergelijkbaar is met dat van Nederland. Zo geldt de 
Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag ook als hoogste rechtsinstantie op Curaçao.

Uw partner op Curaçao: Kleinmoedig 
Attorney at Law

Kleinmoedig Attorney at Law is een dynamisch advocatenkantoor dat gevestigd 
is op Curaçao. Wij staan lokale en internationale ondernemers graag en 
veelvuldig bij op verschillende (rechts-) gebieden. 
Uit ervaring weten wij dat internationale ondernemers vaak behoefte hebben 
aan een lokale partner als centraal aanspreekpunt. Bijvoorbeeld voor vragen over:
•	 lokale wet- en regelgeving;
•	 het identificeren van handelsmogelijkheden en –belemmeringen;
•	 belastingregimes;
•	 douaneprocedures;
•	 het oprichten van een lokale onderneming;
•	 de Curaçaose cultuur van zakendoen.



Wij informeren en adviseren u over deze punten en met name ook omtrent 
de handels- en investeringsvoordelen die Curaçao te bieden heeft voor 
ondernemers. Dit doen wij in samenwerking met de relevante instanties en 
organisaties.
Ook zijn wij u graag van dienst bij het opzetten van de lokale juridische 
organisatie waarin uw handelsactiviteiten plaatsvinden.

Contact met Anja Kleinmoedig

Wilt u meer weten over de concrete mogelijkheden voor uw bedrijf, neemt u dan 
contact op via:
•	 E-mail  kleinmoedig@klmd-law.com
•	 Telefoonnummer Curaçao + 5999 461 3353 – toestel 100
•	 Telefoonnummer Nederland  + 31 20 369 7542  
•	 Skype (op afspraak)  Anja Kleinmoedig

Wist	u	dat…
•	 Op Curaçao de oudste nog in gebruik zijnde synagoge van het westelijk 

halfrond is gevestigd? De Mikvé Israël-Emanuel Synagoge is vanaf 1674 
operationeel.

•	 Curaçao een bloeiende geschiedenis heeft van fiscaal aantrekkelijke 
regelingen en van beheerders van beleggings- en hedgefondsen?

•	 Curaçao moderne faciliteiten beschikbaar heeft voor opslag-, distributie-, 
maakindustrie (‘manufacturing’)-, assemblage- en verwerkingsactiviteiten? 

•	 U ook bij onze NL-Desk in Amsterdam terecht kunt voor meer informatie over 
ondernemen op Curaçao? 
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