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Inleiding
Offshore Financial Centres1 (OFCs), komen de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. Zo
publiceerde een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten uit meerdere landen in
2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 achtereenvolgens de rapporten Offshore Leaks, LuxLeaks,
SwissLeaks, Panama Papers en Paradise Papers. Offshore Leaks baseerde zich op
toegespeelde gegevens van trustkantoren in Singapore en de Britse Maagdeneilanden en
bevatte gegevens van personen en bedrijven die rekeningen hadden in OFCs.2 LuxLeaks, dat
stoelde op gegevens van een aantal klokkenluiders, onthulde onder meer dat honderden
multinationals gunstige belastingafspraken (rulings) met de Luxemburgse belastingdienst
hadden gemaakt, waarbij heffingen van minder dan 1 % werden toegepast.3 In SwissLeaks
werden gegevens van Zwitserse bankrekeningen van diverse beroemdheden, politici,
sportslieden en criminelen uit een groot aantal landen onthuld.4 Bij de Panama Papers ging
het om meer dan 11 miljoen documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack
Fonseca die een anonieme klokkenluider had doorgespeeld. De documenten hadden
betrekking op zo’n 320.000 brievenbusmaatschappijen en trusts in 21 OFCs die waren
opgericht ten behoeve van (voormalige) staatshoofden, belangrijke politici, zakenlieden en
sporters uit meerdere landen.5 De Paradise Papers bestonden uit ruim 13 miljoen uitgelekte
documenten die afkomstig waren van een op Bermuda gevestigd advocatenkantoor, een
trustkantoor in Singapore en vertrouwelijke bedrijvenregisters uit 19 belastingparadijzen. De
documenten verschaften gegevens over het belastingontwijkend gedrag van politici,
wereldleiders, beroemdheden en meer dan 100 grote internationale ondernemingen.6
Door de aanhoudende stroom onthullingen ontstond het beeld van grote ondernemingen en
vermogenden die er in slaagden om door allerlei constructies die via OFCs liepen, weinig of
geen belasting af te dragen. Dat leidde tot verontwaardigde reacties. Zo stelde J. Dijsselbloem,

1

In de jaren vijftig sprak men van een belastingparadijs (tax haven), de termen (financiële) offshore en OFC
werden vanaf begin jaren zeventig steeds meer gehanteerd, momenteel gebruiken die centra zelf meestal liever
de benaming internationaal financieel centrum. In dit onderzoek wordt gekozen voor de term OFC omdat die
doorgaans wordt gehanteerd in wetenschappelijke publicaties. Beide termen worden in het eerste hoofdstuk
nader besproken.
2
Het Financieele Dagblad, 8-4-2013.
3
De Volkskrant, 13-11-2014; 11-12-2014; 18-12-2014.
4
De Volkskrant, 9-2-2015; 10-2-2015.
5
B. Obermayer en F. Obermaier, Panama Papers (Amsterdam/Antwerpen 2016); https://panamapapers.icij.org,
geraadpleegd 9-4-2017.
6
Financial Times, 7-11-2017; Le Monde, 10-11-2017; https://icij.org/investigations/paradise-papers,
geraadpleegd 23-11-2017.
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de Nederlandse minister van Financiën, begin 2017: ‘De bakker op de hoek betaalt keurig zijn
belastingen, terwijl creatieve multinationals nergens afdragen.’7
Die verontwaardiging voedt een maatschappelijk debat: zijn die OFCs wel aanvaardbaar?
In dat debat worden verschillende posities ingenomen. Sommigen stellen dat OFCs een
positieve invloed hebben omdat ze overheden dwingen hun belastingtarieven laag te houden.
Anderen wijzen op gederfde belastinginkomsten van overheden en ongelijke behandeling van
belastingplichtigen en vinden dat maatregelen nodig zijn tegen die centra. Uiteenlopend van
het opleggen van hervormingen (‘OFCs mogen bestaan onder bepaalde voorwaarden’) tot het
via een economische boycot afdwingen van een opheffing (‘OFCs willen we absoluut niet’).
Nu de rol van OFCs ter discussie staat is kennis over die centra zeker geen overbodige luxe.
Bestudering van de ontwikkeling van OFCs maakt duidelijk welke rol die centra spelen,
omdat bij dergelijke studies de wezenlijke structuren van een OFC aan het licht komen. Dit
proefschrift levert een bijdrage leveren aan die studies.
De meeste bestaande historische studies over OFCs hebben betrekking op deelonderwerpen.
Voor zover bekend zijn er maar vier studies die de hele geschiedenis van een specifiek OFC
behandelen. De eerste is uit 1996 van M. Hampton en baseert zich op zijn dissertatieonderzoek. Twee van de hoofdstukken uit die studie behandelen de opkomst en groei van het
OFC Jersey tot en met begin jaren negentig.8 Uit hetzelfde jaar is de studie van A. Hudson,
ook hier gaat het om een dissertatie-onderzoek. De studie is gewijd aan de opkomst en groei
van de offshore op de Bahama’s en de Kaaimaneilanden tot en met begin jaren negentig. 9 C.
Boise en A. Morriss publiceerden in 2009 een artikel waarin ze de opkomst, groei en
neergang van de Curaçaose offshore behandelden. Hun onderzoek strekte zich uit tot en met
2005.10 De geschiedenis van de Kaaimanse offshore werd ook bestudeerd door T. Freyer en
A. Morriss. In een artikel uit 2013 behandelden ze de opkomst en groei tot en met begin
2013.11
Dat Boise en Morriss Curaçao uitkozen is niet toevallig, want terwijl de andere bestudeerde
eilanden geen neergang van betekenis kenden, was bij de Curaçaose offshore wel sprake van
een neergaande fase. Daardoor konden ze niet alleen de oorzaken van de opkomst en groei
bestuderen maar ook die van de neergang. Het voorhanden zijn van alle drie de fases was ook
7

AD.nl, 5-1-2017.
M.P. Hampton, The Offshore Interface: Tax Havens in the Global Economy (Basingstoke 1996).
9
A.C. Hudson, Globalization, Regulation and Geography: The Development of the Bahamas and the Cayman
Islands Offshore Financial Centres (Cambridge 1996).
10
C.M. Boise en A.P. Morriss, ‘Change, Dependency, and Regime Plasticity in Offshore Financial
Intermediation: The Saga of the Netherlands Antilles’, Texas International Law Journal 45-2 (2009) 377-456.
11
T. Freyer en A.P Morriss, ‘Creating Cayman as an Offshore Financial Center: Structure & Strategy since
1960’, Arizona State Law Journal (september 2013).
8
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de reden dat ik koos voor de bestudering van de Curaçaose offshoregeschiedenis, met als
onderzoeksvraag: Aan welke endogene en exogene factoren zijn het ontstaan, de groei en de
neergang van de Curaçaose offshore toe te schrijven?
Het artikel van Boise en Morriss (B/M) was zoals gesteld de eerste studie die de hele
geschiedenis van de Curaçaose offshoregeschiedenis behandelde. Dit proefschrift gaat op tal
van punten verder dan die studie. B/M deden geen archiefonderzoek en baseerden zich op
interviews in Curaçao en Engelstalige literatuur, zoals algemene studies over de Antilliaanse
geschiedenis en verslagen van commissiehearings door het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden. Verder gaven ze weinig cijfermatige onderbouwing en analyseerden ze de
essentiële Antilliaanse wetgeving nauwelijks. Dit proefschrift is gebaseerd op uitgebreid
archiefonderzoek van Nederlandstalige bronnen. Het geeft ook cijfermatige onderbouwing en
waar nodig analyses van de relevante Antilliaanse fiscale wetgeving.
Het eerste probleem waarmee iedere onderzoeker op dit gebied wordt geconfronteerd is het
geven van een heldere definitie van een OFC. Voor zover bekend, is geen enkele onderzoeker
daarin geslaagd. Daarom is gekozen voor een werkdefinitie. ‘Jurisdictions that deliberately
create legislation to ease transactions undertaken by people who are not resident in their
domains, with a purpose of avoiding taxation and/or regulations, which they facilitate by
providing a legally backed veil of secrecy to obscure the beneficiaries of those transactions’.12
In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift wordt die definitieproblematiek verder besproken.
Uit de literatuur kwamen een aantal factoren13 naar voren die belangrijk zijn bij het
ontstaan, de groei en neergang van OFCs. De volgende vier factoren zijn daarvan het
belangrijkste. Invoering van fiscale wetgeving, samenwerking tussen staat en offshoresector,
het aanpassingsvermogen van OFCs als de omstandigheden zich wijzigen en maatregelen die
andere landen en internationale organisaties nemen. Een vijfde factor was de band met het
(ex-)koloniale moederland. Doorgaans wordt aangenomen dat die band van grote betekenis
kan zijn in alle fases van ontwikkeling van een OFC. Daarom stond de Nederlands-Curaçaose
band centraal in dit onderzoek. Vanzelfsprekend is ook nagegaan of de andere genoemde
factoren invloed hadden op de ontwikkeling van de Curaçaose offshore.
Mijn onderzoek laat zien dat al de vijf genoemde factoren een rol speelden bij de
ontwikkeling van de Curaçaose offshore. Verder kwam naar voren dat er daarnaast enkele
12

R. Palan, R. Murphy en C. Chavagneux, Tax Havens: How Globalization Really Works (Ithaca en Londen
2010) 45.
13
We zullen uitgebreid stilstaan bij die factoren in het eerste hoofdstuk.
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factoren waren die specifiek waren voor het Curaçaose OFC. Allereerst het ontstaan. Het was
de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) die het initiatief nam tot oprichting van het
OFC, de bank slaagde erin om de Antilliaanse elite over te halen speciale fiscale wetgeving in
te voeren. Bij de groei van de Curaçaose offshore speelden de volgende specifieke factoren
een grote rol: het belastingverdrag met de VS, de Belastingregeling voor het Koninkrijk
(BRK) en rulings (individuele afspraken vooraf met de belastingdienst). Belangrijke factoren
bij de neergang waren maatregelen van Amerika en Nederland. Opmerkelijk is dat de band
met Nederland van doorslaggevende betekenis was bij het ontstaan, de groei en neergang van
de Curaçaose offshore.
De hoofdstukindeling is als volgt. In het eerste hoofdstuk ligt de nadruk op
definitieproblemen, het opsporen van factoren die een rol speelden bij ontstaan, groei en
neergang van OFCs in het algemeen, en de opzet van dit onderzoek. Vervolgens worden in
het tweede hoofdstuk eerst een aantal aspecten van de Antilliaanse geschiedenis toegelicht.
Onder meer de komst van oliemaatschappijen en zetelverplaatsingen van grote Nederlandse
bedrijven naar de Antillen in verband met de Tweede Wereldoorlog krijgen daarbij de
aandacht. Daarna bespreken we een aantal opvattingen over het ontstaanstijdstip van het
Curaçaose OFC en als laatste brengen we in beeld waarom de NHM een trustkantoor vestigde
in Willemstad. Dan volgen vier hoofdstukken die elk een kenmerkend tijdvak
vertegenwoordigen. Elk van die vier hoofdstukken eindigt met een paragraaf waarin we
telkens de omvang van de Curaçaose offshore, de omvang van de offshore bij de naaste
Caribische concurrenten en de voordelen die de offshore Curaçao bood bekijken. Het centrale
onderwerp van het derde hoofdstuk is de opbouw van de Curaçaose offshore. De belangrijkste
thema’s zijn de totstandkoming van wetgeving, de afsluiting van belastingverdragen en de
groei van de offshore-infrastructuur (trustkantoren, offshorebanken en professionals).
Kenmerkend voor de periode die we in het vierde hoofdstuk behandelen, is hoe de Curaçaose
offshore na de take-off aanvankelijk een sterke groei vertoonde maar uiteindelijk na een aantal
maatregelen van Nederland en de VS in een neergaande fase belandde. De belangrijkste
onderwerpen zijn de maatregelen van de genoemde landen, en de groei van de offshoreinfrastructuur. Hoofdthema van het vijfde hoofdstuk is het tijdelijk herstel dat optrad. Aan de
orde komen onder meer de maatregelen die de Antillen namen om de offshore te redden, een
aantal externe bedreigingen en onder externe druk ingevoerde wetgeving. De hoofdstrekking
van het zesde en laatste hoofdstuk is het feit dat het de Antillen/Curaçao niet lukte om de
ingezette neergaande trend tot staan te brengen. De aandacht gaat vooral uit naar twee
thema’s. Allereerst de onder externe druk ingevoerde wetgeving en afgesloten TIEAs. Het
9

tweede thema gaat over de pogingen die men ondernam om verdere afkalving van de offshore
te voorkomen.
Op deze plaats wil ik alle personen en instellingen bedanken die mij hielpen bij de
totstandkoming van dit proefschrift. Mijn dank gaat vooral uit naar mijn promotor prof. dr. J.
Jonker en mijn copromotor dr. J. Th. Lindblad voor hun begeleiding. Ook zou ik prof. dr. G.
Oostindie willen bedanken voor zijn begeleiding in de eerste fase van het onderzoek. Verder
wil ik het Leids Universiteits Fonds en het KITLV bedanken die met hun financiële bijdrage
een onderzoeksreis naar Curaçao mogelijk maakten.
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Hoofdstuk 1 Theoretisch en historisch kader

Allereerst beschrijven we hoe lastig het is een heldere definitie te geven voor een OFC,
daarna stellen we een werkdefinitie op. Vervolgens brengen we in beeld welke factoren een
belangrijke rol speelden bij het ontstaan, de groei en de neergang van OFCs. In de tweede
paragraaf doen we dat aan de hand van een algemene beschrijving van de ontwikkeling van
OFCs en in de daaropvolgende paragraaf bekijken we welke factoren in de bestaande
literatuur ter sprake komen. Tenslotte wordt de opzet van het onderzoek beschreven.

§ 1 Definitieproblemen
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) concludeerde in 2007: ‘There is no consensus
among scholars and practitioners on what constitutes an Offshore Financial Center, even
though various attempts have been made to define OFCs.’14 Om een beeld te krijgen van die
definitieproblematiek zullen we allereerst de begrippen OFC en belastingparadijs (tax haven)
nader toelichten. Vervolgens gaan we na wat er in een OFC gebeurt. En tenslotte proberen we
aan de hand van een aantal in omloop zijnde lijsten van OFCs vast te stellen waarom bepaalde
jurisdicties op die lijsten worden vermeld.
De termen belastingparadijs en OFC
Tot de jaren zeventig werden centra met aantrekkelijke fiscale mogelijkheden voor nietingezetenen aangeduid met de term belastingparadijs (tax haven). In verband met de
opkomende Eurodollarmarkt15 werd vanaf het begin van de jaren zeventig de term offshore
gehanteerd voor transacties in de City van Londen die buiten de Britse regulering vielen. 16 In
de loop der jaren verspreidden die activiteiten zich naar centra buiten Londen. Verder gingen
belastingparadijzen zich steeds meer met de Eurodollarmarkt bezighouden en boden OFCs
dezelfde faciliteiten als belastingparadijzen. Omdat de term belastingparadijs gaandeweg
werd geassocieerd met zaken als witwassen en belastingontduiking prefereerden die centra
zelf voortaan de wat minder beladen term OFC. De laatste jaren wordt die term steeds vaker
gebruikt, onder meer door internationale organisaties waaronder het IMF, de Financial Action
Task Force on Money Laundering (FATF) en het Financial Stability Forum (FSF). Beide

14

IMF Working Paper 07/87, Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition,
A. Zoromé (Washington 2007) 4.
15
De Eurodollarmarkt wordt verderop in dit hoofdstuk besproken.
16
T. Godefroy en P. Lascoumes, Le capitalisme clandestin (Parijs 2004) 41; R. Palan, The Offshore World:
Sovereign Markets, Virtual Places, and Nomad Millionaires (Ithaca 2006) 21 en 195 noot 4.

11

termen zijn voortaan uitwisselbaar en duiden op dezelfde centra.17 Zo noemde het IMF
Guernsey in het jaar 2000 een OFC, terwijl C. Doggart het eiland in 2002 als een tax haven
betitelde.18

Welke diensten bied een OFC aan en wat zijn de beoogde doelen?
Om die vragen te kunnen beantwoorden bespreken we eerst tax planning door ondernemingen
en vermogensplanning door particulieren. Daarna brengen we aan de hand van een diagram in
beeld welke diensten de belangrijkste dienstverleners in een OFC leveren. Vervolgens
beschrijven we het grijze gebied tussen belastingcompliance, en –ontduiking.
Tax planning: offshorevennootschappen en belastingverdragen
In dit fictieve voorbeeld gaat het om een Braziliaanse onderneming die investeerde in een
Italiaanse onderneming, zie diagram 1. (Het voorbeeld is gebaseerd op de wetgeving en de
belastingverdragen van rond 1980). Om fiscale redenen verliep de investering via een op het
belastingvrije Bermuda gevestigde dochter. Die dochter, een offshorevennootschap, werd
geconfronteerd met een Italiaanse bronheffing van 32 % op de winstuitkeringen (dividenden)
die uit Italië werden ontvangen.19 Door gebruikmaking van een fiscale constructie kon de
belasting gereduceerd worden tot 3 %. De aandelen van de Italiaanse onderneming werden
ondergebracht in een Nederlandse BV, terwijl de aandelen van die BV werden ondergebracht
in een offshore NV op Curaçao. De dividenduitkeringen uit Italië naar Nederland bleven op
grond van het tussen Nederland en Italië afgesloten belastingverdrag onbelast. In Nederland
werden de ontvangen dividenden niet belast dankzij de deelnemingsvrijstelling. Die
vrijstelling hield in dat indien een in Nederland gevestigde maatschappij ten minste 5 % van
de aandelen in een binnen- of buitenlandse maatschappij bezat, de door dochters aan de
moedermaatschappij uitgekeerde dividenden onbelast bleven.20 De naar de Antillen uitgaande
dividenden werden op grond van de bepalingen van de BRK evenmin belast.21 Op de Antillen

17

Palan, e.a., Tax Havens, 23 en 24.
C. Doggart, Tax Havens and their uses (Londen 2002) 10; IMF, Offshore Financial Centers, IMF
Background Paper (z.p. 2000) 6.
19
Dit voorbeeld is grotendeels ontleend aan de volgende artikelen: C. A. de Kam: ‘De positie van de
Nederlandse Antillen als belastingparadijs, na 1984’, in: Investeren op of door middel van de Nederlandse
Antillen, Holiday Inn Leiden 8 februari 1985, Stichting Scaris Nederland (Leiden 1985) 28-36, aldaar 36 en
C.A. de Kam, ‘Antillenroute bedreigd’, Intermediair, 9 december 1983.
20
C. A. de Kam, Betalen is voor de dommen: over de miljardenmazen in ons belastingstelsel (Amsterdam 1977)
63.
21
In 1986 werd de BRK gewijzigd en verviel de vrijstelling. Afhankelijk van het op de Antillen toegepaste
offshore winstbelastingtarief, werd toen voortaan 7,5 % of 5 % ingehouden in Nederland.
18
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gold het speciale offshoretarief van 3 %. De langs de geschetste weg verkregen besparing was
dus 32-3=29 %.
Daar stonden wel wat kosten tegenover. Er moest immers expertise worden ingehuurd met
betrekking tot de relevante fiscale en andere wetgeving in Bermuda, Curaçao, Italië en
Nederland. Verder was kennis nodig inzake het Italiaans-Nederlandse belastingverdrag en de
BRK. De kosten van het oprichten van de offshorevennootschappen, de BV in Nederland en
de ingehuurde expertise zullen alleen lonend zijn geweest bij een omvangrijke
dividendstroom. Welke dienstverleners werden ingeschakeld op Bermuda en Curaçao?
Offshorebanken voor het realiseren van de offshorebetalingen en in ieder geval lokale
notarissen voor het oprichten van de offshorevennootschappen. Verder zullen trustkantoren
de oprichting van die vennootschappen hebben voorbereid en in verband daarmee eventueel
adviezen hebben ingewonnen bij lokale juristen, domicilieverlening hebben verzorgd voor de
vennootschappen en via belastingadviseurs bij de belastingdienst rulings hebben aangevraagd.
Nadat de geschetste dividendroute eenmaal was gaan lopen leverde het trustkantoor de
directie van de vennootschap (meestal een personeelslid), stelde het de jaarrekening op
(meestal door eigen accountants), regelde het indien nodig, de belastingaangifte en hield het
de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Diagram 1 Tax planning, tussenschakeling vennootschappen in OFCs
Offshore NV op Curaçao
3% Antilliaanse
winstbelasting op
dividend

Onderneming in Italië
32% bronbel.
op dividend

Investering

Offshorevennootschap
op Bermuda

Dividend onbelast
o.g.v. BRK

BV in Nederland

Geen bronbel. op dividend
o.g.v. bel. verdrag met Ned.

Onderneming in Italië
Investering

Offshorevennootschap
op Bermuda
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De beschreven dividendroute was op zich legaal. Of de Braziliaanse onderneming zich met de
inschakeling van de Bermudaanse offshorevennootschap hield aan de Braziliaanse wet- en
regelgeving is in dit voorbeeld buiten beschouwing gelaten.
In

dit

voorbeeld

was

een

aanzienlijke

besparing

van

belastingheffing

op

dividenduitbetalingen mogelijk door inschakeling van offshorevennootschappen in OFCs én
gebruikmaking van de bepalingen van belastingverdragen. Soortgelijke structuren werden en
worden ook toegepast voor het reduceren van heffingen op uitbetaalde royalty’s en rente.
Tax planning: offshorevennootschappen en verrekenprijzen
Het volgende voorbeeld is gebaseerd op een onderzoek dat door The Guardian is
uitgevoerd.22 Het ging erom hoe de drie grote bananenmaatschappijen Dole, Chiquita en
Fresh Del Monte erin slaagden hun belastingenafdrachten te reduceren door gebruik te maken
van

de

mogelijkheden

die

interne

verrekenprijzen

(transfer

pricing)

tussen

dochterondernemingen bieden. In diagram 2 is in opzet B in grote lijnen weergegeven hoe de
bananenmultinationals te werk gingen.23 Diverse offshoredochters in OFCs werden
ingeschakeld om de ‘kosten’ stapsgewijs te verhogen. Zo kregen de Kaaimaneilanden een
dochter die de inkoop regelde, de dochter in Luxemburg regelde de financiële diensten en
leningen en de Iers dochter het merkrecht. Op het eiland Man werden de verzekeringen
geregeld, Jersey kreeg management expertise en juridische adviezen en Bermuda kreeg als
laatste in de keten het transport.
De inschakeling van de diverse offshore dochterondernemingen had tot gevolg dat maar 1,2
€ winstbelasting24 werd afgedragen door de onshoredochters. Bij dat laatste bedrag kwamen
nog de eventuele heffingen in de OFCs, maar die zullen ofwel nihil of anders uiterst laag zijn
geweest. De bananen zelf werden natuurlijk rechtsreeks verscheept vanuit Latijns Amerika
naar het Verenigd Koninkrijk, alleen de verrekenprijs werd telkens stapsgewijs verhoogd. In
opzet A is weergegeven hoe de situatie zou zijn geweest zonder inschakeling van de offshore
dochterondernemingen, de totale onshore winstbelasting25 zou dan 4,2 € hebben bedragen.

22

I. Griffiths en F. Lawrence, ‘Bananas to UK via the Channel islands? It pays for tax reasons’, The Guardian
6-11-2007.
23
In het Guardian artikel werd voor de prijsaanduiding pence gebruikt en het Engelse pond voor
gewichtsaanduiding. Ter wille van een beter begrip is hier opzet A toegevoegd.
24
30 % (€ 2 + € 2) = 1,2 €.
25
30 % (€ 2 + € 12) = 4,2 €.
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Diagram 2 Door een bananenmultinational toegepaste verrekenprijzen vanaf productie naar
detailhandel. De prijzen zijn in euro’s voor 100 kg bananen.
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winstbelasting 30%
kosten 24 €
winst 2 €

B
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Groot Brittannië
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Totale kosten transport,
verzekering, overhead
etc. 84 €
winst 12 €

Naar detailhandel
in GB: 122 €
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Omdat naar schatting zo’n 60 % van de wereldhandel26 plaats vindt binnen MNCs, biedt het
hanteren van interne verrekenprijzen die ondernemingen ruime mogelijkheden heffingen in
landen met hoge belastingen te beperken. Van belastingautoriteiten moet de onderlinge
verkoop wel volgens marktprijzen plaatsvinden, maar die is niet altijd eenvoudig vast te
stellen. Dat geldt vooral voor de prijzen van patenten, logo’s, merken en algoritmen.27
De bananenmultinational had op het eiland Man een eigen verzekeringsmaatschappij, ook
wel captive genoemd. De meeste captives zijn offshore gevestigd, niet alleen vanwege de
gunstige belastingtarieven, maar ook omdat zo strengere onshore regulering ten aanzien van
bijvoorbeeld reserves wordt ontweken.28
Bij de geschetste bananenroute moest, voor zover die niet in het concern zelf voorhanden
was, expertise worden ingehuurd met betrekking tot de relevante fiscale en andere wetgeving
in de diverse jurisdicties. Vooral kennis inzake verrekenprijsvoorschriften in de ZuidAmerikaanse productielanden en Groot-Brittannië was daarbij cruciaal. In de OFCs zelf
zullen in ieder geval, net als in het vorige voorbeeld, offshorebanken, notarissen,
trustkantoren, lokale juristen, belastingadviseurs en accountants zijn ingeschakeld.

Vermogensplanning particulieren
In

de

hiervoor

genoemde

voorbeelden

gaat

het

om

inschakeling

van

offshorevennootschappen. Ook andere rechtsfiguren zoals de Anglo-Amerikaanse (family)
trust, de Liechtensteinse Anstalt, de Liechtensteinse Stiftung, de (private) Foundation, de
particuliere stichting en de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF) worden gebruikt in
OFCs, al dan niet in combinatie met offshorevennootschappen. De genoemde rechtsfiguren
worden in de Nederlandse fiscale wetgeving aangeduid met de term afgezonderd particulier
vermogen (APV). Ze worden doorgaans gebruikt door High Net Worth Individuals (HNWIs),
dat zijn personen met een beschikbaar vermogen van minimaal een miljoen dollar. HNWIs
gebruiken de APVs om, in het kader van vermogensplanning, hun particuliere vermogens in
onder

te

brengen.

Daarmee

beogen

ze

het

ontwijken

van

inkomstenbelasting,

vermogensbelasting en successierechten. Verder wordt bescherming gezocht tegen inflatie,
economische instabiliteit en kunnen deviezenbeperkingen en regulerende bepalingen in eigen
land worden omzeild. Door de benodigde juridische en fiscale adviezen zijn APV-structuren

26

Ecorys , ‘Analysis and Advice on Illicit Financial Flows’, Inception Report (Rotterdam 2008) 22.
G. Zucman, Belastingparadijzen (Amsterdam 2015) 119.
28
Hampton, The Offshore Interface, 31, 32; Palan, e.a., Tax Havens, 95, 96.
27
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die in het kader van vermogensplanning worden gehanteerd vrij duur,29 zodat ze pas bij
aanzienlijke vermogens rendabel zijn.
Door hun aard zijn APVs moeilijk in belastingheffing te betrekken, omdat er ‘zwevend
vermogen’ ontstaat dat nergens aan belastingheffing is onderworpen. Zo worden bij een
Angelsaksische trust door de insteller vermogensbestanddelen overgedragen aan de beheerder
(trustee) ten behoeve van gerechtigden tot het vermogen (begunstigden). Juridisch heeft het
ingebrachte vermogen het vermogen van de insteller verlaten, maar behoort het nog niet tot
het vermogen van de begunstigde. Volgens de Nederlandse belastingdienst lopen echter de
juridische vormgeving en de economische realiteit bij APVs sterk uiteen. In veel gevallen
blijkt dat de insteller van een APV nog over het vermogen kan beschikken, economisch
behoort het dus nog tot zijn privévermogen. De geschetste problematiek rondom het fiscaal
belasten van die ‘zwevende vermogens’ speelt wereldwijd, ook al omdat eigendomsbewijzen
bij APVs ontbreken en geheimhouding is verzekerd omdat in veel jurisdicties geen enkele
vorm van registratie30 is vereist. Om dat heffingsvacuüm aan te pakken werd in Nederland op
1 januari 2010 wetgeving van kracht waardoor voortaan vermogensbestanddelen en de
opbrengsten daaruit aan de inbrenger van de APV werden toegerekend en na zijn overlijden
aan zijn erfgenamen. Vanaf die datum moesten ook alle in APVs ondergebrachte vermogens
aan de Nederlandse fiscus worden opgegeven, deed de inbrenger of erfgenaam dat niet dan
was er sprake van een strafbaar feit.31
Doorgaans laten eigenaren van privévermogens zich door belastingadviseurs uit hun land
van herkomst adviseren voordat ze die vermogens onderbrengen in een offshore-APV. In het
betreffende OFC zal een lokale notaris de instelling/oprichting verzorgen, terwijl een lokaal
trustkantoor die instelling/oprichting zal begeleiden en het beheer ervan verzorgen. Verder zal
een lokale offshorebank de offshorebetalingen realiseren.

Nu we door de voorgaande voorbeelden een idee hebben gekregen welke diensten door
dienstverleners in een OFC worden geleverd, gaan we iets gedetailleerder bekijken wat voor
diensten de twee belangrijkste dienstverleners (trustkantoren en offshorebanken) leveren in
een OFC (zie ook diagram 3).

29

Foss, ‘Vermogensplanning’, http://www.switzerland-family-office.com, geraadpleegd 25-11-2016;
Kamerstukken II 2009-10, 31 930 nr. 35, Brief van de Staatssecretaris van Financiën, pag. 5.
30
Palan, e.a., Tax Havens, 92.
31
Kamerstukken II 2009-10, 31 930 nr. 35, Brief van de Staatssecretaris van Financiën, pag. 5, 6.
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Diagram 3 Door trustkantoren en offshorebanken geleverde diensten in een OFC

Inzake
offshore-ondernemingen

Door trustkantoren
geleverde diensten

Inzake
trusts, stichtingen en andere
rechtspersonen

Door offshorebanken
geleverde diensten

-Voorbereiden en bemiddelen bij de
oprichting van offshore-ondernemingen
-Domicilieverlening verzorgen
-Bemiddelen bij aanvragen rulings
-Optreden als gemachtigde
-Aandeelhoudersregistratie
-Directievoering
-Voorbereiden en houden van
jaarvergadering
-Opstellen jaarrekening
-Belastingaangifte
-Beheren offshorefondsen

-Adviseren en bemiddelen bij het
instellen/oprichten van trusts en andere
rechtspersonen
-Optreden als trustee, bestuurder,
beheerder en gevolmachtigde

-Realiseren offshorebetalingsverkeer van
trustkantoren
-Deviezentransacties
-Concernfinancieringen
-Financieren internationale joint ventures
-Deposito’s aannemen
-Leningen verstrekken
-Vermogensbeheer
-Beheren offshorefondsen

Bij de trustkantoren onderscheiden we diensten die enerzijds geleverd worden ten behoeve
van offshore-ondernemingen en anderzijds diensten ten behoeve van trusts, stichtingen en
andere rechtsfiguren.
Vóór de oprichting van een offshore-onderneming kan het trustkantoor adviezen
verstrekken, contacten tot stand brengen met een notariskantoor die de oprichting verzorgt,
de domicilieverlening verzorgen en eventueel bemiddelen bij het aanvragen van rulings bij de
belastingdienst. Na totstandkoming van de onderneming kan een trustkantoor optreden als
gemachtigde en zal doorgaans de aandeelhoudersregistratie verzorgen, de directievoering ter
hand nemen en de jaarvergaderingen voorbereiden en houden. Verdere taken die een
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trustkantoor op zich kan nemen zijn het opstellen van de jaarrekening, het verzorgen van de
belastingaangifte en het beheren van offshorefondsen.
Ook vóór de totstandkoming van trusts, stichtingen en andere rechtsfiguren adviseert en
bemiddelt een trustkantoor. Na totstandkoming van de rechtsfiguren treedt het kantoor veelal
op als trustee, bestuurder, beheerder en gevolmachtigde.
Overzien we de aard en de hoeveelheid van de taken die een trustkantoor op zich kan nemen
dan kunnen we stellen dat het verreweg de belangrijkste dienstverlener is in een OFC.
Offshorebanken worden meestal ingeschakeld voor de offshorebetalingen die een
trustkantoor verricht en kunnen ook deviezentransacties, concernfinancieringen en
internationale joint ventures verzorgen. Ze kunnen ook leningen verstrekken, en vermogens
en offshorefondsen beheren.

Legale en illegale activiteiten
Offshorevennootschappen, offshore-APVs en offshorebanken kunnen, overigens net als hun
onshorependanten, door personen en ondernemingen worden gebruikt voor illegale
activiteiten zoals witwassen, kapitaalvlucht, frauduleuze transacties en omkopen. Maar de
genoemde offshore-entiteiten bieden wel meer mogelijkheden tot geheimhouding en dus
bescherming tegen onderzoek door justitiële en toezichthoudende autoriteiten. We zagen al
hoe lastig het was om te achterhalen wie de eigenaren zijn van de in APVs ondergebrachte
vermogens. Bij offshorevennootschappen is het nauwelijks mogelijk om vast te stellen wie de
uiteindelijke eigenaar (beneficial owner) is, als bijvoorbeeld het ‘aandelen aan toonder’
systeem wordt toegepast, als een trustkantoor als aandeelhouder32 optreedt, of als een
offshore-APV eigenaar is van de aandelen. Gebruikmaking van offshorebanken in OFCs met
een bankgeheim biedt ook anonimiteit.
Belastingontwijking en –ontduiking
Meestal wordt gesteld

33

dat ontwijking legaal is en ontduiking illegaal. Het probleem daarbij

is echter dat in de praktijk een grijs gebied bestaat waardoor het niet altijd duidelijk is om
welke categorie het gaat.

32

T. J. Koningsveld, De Offshore wereld ontmaskerd: een studie naar aard en omvang van het misbruik maken
van offshore vennootschappen door Nederlandse (rechts)personen (Almere 2015) 244.
33
G. A. Cavalier, ‘Redesigning Heaven: Tax Haven Reform in the Netherlands Antilles’, Tax Notes
International 11(2005) 1009-1019 aldaar 1010; Doggart, Tax Havens, 6.
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Dat grijze gebied wordt bijvoorbeeld gebruikt bij aggressive tax planning (ATP). Men past
daarbij bijvoorbeeld ingewikkelde constructies toe, zoekt zwakke plekken in de wetgeving op
en gebruikt fictieve of lege vennootschappen.34
Als het gaat om grensoverschrijdende belastingconstructies wordt in de praktijk35 dikwijls
onderscheid gemaakt tussen belastingcompliance (legaal), belastingontduiking (illegaal) en
belastingontwijking (grijs gebied). Bij belastingcompliance hebben personen en bedrijven de
intentie om te handelen in de geest van de wet van de jurisdicties waarin hun transacties
plaatsvinden. Ze verstrekken volledige informatie over hun transacties en betalen de wettelijk
verschuldigde belasting. Het andere uiterste is belastingontduiking (tax evasion), die is in
strijd met de letter van de wet en daarom illegaal. Gegevens worden achtergehouden en de
wettelijk verschuldigde belasting niet betaald. Belastingontwijking (tax avoidance) is het
grijze gebied tussen compliance en ontduiking. Daarbij proberen personen en bedrijven
minder belasting te betalen door zoveel mogelijk te handelen naar de letter van de wet maar
niet naar de geest. Kenmerkend zijn vaak het gebruik van kunstmatige elementen in fiscale
constructies en het benutten van gaten in de wetgeving.36 In tabel 1 zijn de kenmerken van de
drie besproken houdingen van belastingplichtigen opgenomen.

Gelet op het voorgaande mag het duidelijk zijn dat als ontduiking en ontwijking ter sprake
komen in dit proefschrift, het vanwege het onderling overlappende grijze gebied, niet altijd
duidelijk is of we te maken hebben met illegale of legale activiteiten. Het is dus ook niet mijn
doel om dat te onderzoeken of te bespreken.

Tabel 1 Kenmerken van belastingcompliance, -ontwijking en -ontduiking
Kenmerken

Belastingcompliance

Belastingontwijking

Belastingontduiking

Conform wetgeving ?

Ja, is legaal

Meestal onduidelijk
grijs gebied

Nee, is illegaal

Wordt de belasting zoals
bedoeld in de wetgeving
ten volle betaald?
verschuldigde
belasting
Wordt
alle benodigde
ten
volle betaald?
informatie
verstrekt?

Ja

Nee, maar gedeeltelijk

Nee

Ja

Dikwijls maar ten dele

Nee

34

J. Alm, ‘Does an uncertain tax system encourage “aggressive tax planning”?’ Economic Analysis and Policy
44 (2014) 30-38 aldaar 30, 31.
35
Ecorys , Analysis and Advice on Illicit Financial Flows 20.
36
Ecorys , Analysis and Advice on Illicit Financial Flows, 20, 21; R. Murphy, Mind the Tax Gap (Ely 2006) 48,
49; Palan, e.a., Tax Havens, 9, 10.
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Hoofdlijnen OFC
Op grond van het voorgaande kunnen we nu in grote lijnen vaststellen wie de belangrijkste
dienstverleners in een OFC zijn, welke de belangrijkste diensten zijn die worden aangeboden
en wat de belangrijkste beoogde doelen zijn (zie diagram 4). De allerbelangrijkste
dienstverleners zijn de trustkantoren en de offshorebanken. Daarna komen de notariskantoren
en de professionals (juristen, belastingadviseurs en accountants).
De belangrijkste diensten die trustkantoren aanbieden zijn het beheren en besturen van
offshore-ondernemingen, trusts, stichtingen en andere APVs. De belangrijkste taak van
offshorebanken is het verrichten van offshorebetalingen. De belangrijkste diensten die
notariskantoren leveren zijn het oprichten/instellen van offshore-ondernemingen,

trusts,

stichtingen en andere APVs. De professionals (juristen, belastingadviseurs en accountants)
brengen adviezen uit en rapporteren aan trustkantoren, notariskantoren en eigenaren en
beheerders van offshore-ondernemingen en APVs.

Diagram 4 Hoofdlijnen OFC: dienstverleners, geleverde diensten en beoogde doelen
Dienstverleners

Notariskantoren

Trustkantoren

Geleverde diensten

Oprichten/instellen van
offshore-ondernemingen
trusts, stichtingen en
andere APVs
Beheren en besturen van
offshore-ondernemingen,
trusts, stichtingen en
andere APVs

Juristen
Belastingadviseurs
Accountants

Adviezen en rapportage
V

Offshorebanken

V
Bancaire diensten

Oogmerken

Oogmerken van inschakeling
offshore-ondernemingen, trusts
stichtingen en andere APVs

belastingontwijking
en -ontduiking
reguleringsontwijking

Oogmerken van
offshorebankdiensten

De beoogde doelen van de inschakeling van offshorebanken, offshore-ondernemingen,
trusts,
V
stichtingen en andere APVs zijn hoofdzakelijk onshoreregulering omzeilen en/of het verlagen
van belastingafdracht. Daarom moet een dergelijke jurisdictie een of meer van de volgende
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kenmerken bezitten: geen of lage belastingheffing voor niet-ingezetenen, soepele regulering
en geheimhouding. Alleen de overheid kan daarvoor zorgen. Om klanten aan te trekken zal de
jurisdictie verder politiek stabiel moeten zijn en rechtszekerheid bieden. Dat wil echter nog
niet zeggen dat een jurisdictie die een of meer van de genoemde kenmerken heeft, ook
daadwerkelijk een OFC is. Zo heeft een rijk olieland geen belastingheffing over de inkomsten
van de ingezetenen nodig voor overheidsinkomsten, maar het hoeft door het ontbreken van
belastingen nog geen functionerend OFC te zijn. Het kan natuurlijk wel, Bahrein37 wordt
bijvoorbeeld op meerdere lijsten van OFCs vermeld.
Criteria voor lijstvermelding van OFCs
In de loop der jaren zijn er diverse lijsten verschenen van OFCs, tien daarvan zijn vermeld in
tabel 2. Uit de genoemde

publicaties waarin de lijsten zijn opgenomen blijkt dat de

jurisdicties op zes manieren zijn geselecteerd: met een definitie, door middel van kenmerken,
op basis van vermelding op andere lijsten, via gegevens van de IRS (Amerikaanse
belastingdienst), aan de hand van berekeningen, of door bepaling van het aantal keren dat een
jurisdictie op diverse lijsten voorkomt (consensusmodel). Teneinde een beter beeld te krijgen
zijn van zes lijsten de bijbehorende OFCs in tabel 3 vermeld. In die tabel zijn vier lijsten uit
tabel 2 die als selectiecriterium andere lijsten gebruikten, niet opgenomen. Hun opname zou
geen beter beeld geven, ze verwijzen immers alleen maar naar andere lijsten.
In de tabellen zien we dat er verschillen zijn wat betreft de aantallen jurisdicties die als
OFC worden aangemerkt. Waardoor worden die verschillen veroorzaakt? Door de gegeven
definities of kenmerken? Het doel van de publicaties? Door de aard van de instellingen die de
lijsten publiceren? Opvallend is dat de lijsten van vier internationale organisaties die definities
of kenmerken hanteren onderling maar relatief kleine verschillen vertonen: OECD 2000 (41
OFCs), UN 1998 (48 OFCs), FSF 2000 (42 OFCs) en IMF 2000 (46 OFCs), ofwel gemiddeld
rond de 44 OFCs. Toch lopen de daarbij horende definities, kenmerken en doelen nogal
uiteen, ze bieden daarom geen aanknopingspunt. Het lastige bij deze vier lijsten is dat niet
wordt aangegeven waarom een specifieke jurisdictie wel of niet wordt vermeld. Dat gemis
treedt overigens ook op, voor zover bekend, bij alle in omloop zijnde lijsten die geen
berekening hanteren. Dat de lijst van de US Senate 2009 met een aantal van 34 vrij laag
uitkomt is niet verwonderlijk, want alleen OFCs die betrokken waren bij rechtszaken die de
Amerikaanse belastingdienst (IRS) had aangespannen werden op de lijst vermeld. 38 TJN 2005

37
38

Zie tabel 3, Bahrein komt op vijf van de zes gegeven lijsten voor.
United States Senate, ‘Stop Tax Haven Abuse Act’, (Washington 2009).
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komt met 72 OFCs nogal hoog uit. Waarom is dat zo hoog en waarom is bijvoorbeeld
Frankfurt op de lijst geplaatst en niet op de andere lijsten? De vermelding van die stad zal
waarschijnlijk zijn toe te schrijven aan belastingontwijkende faciliteiten die Duitsland
aanbood. Dat land bood echter een breder pakket financiële faciliteiten aan, dat veel
omvangrijker was dan belastingontwijkende faciliteiten alleen. Er was dus duidelijk geen
schatting

betreffende

de

verhouding

tussen

de

omvang

van

de

aangeboden

belastingontwijkende faciliteiten ten opzichte van de omvang van de gehele financiële
dienstverlening. Dat hoefde ook niet volgens de definitie want die beperkte zich tot: ‘een land
of gebied met wetten die gebruikt kunnen worden om de in een ander land verschuldigde
belastingen te ontwijken of ontduiken.’39 Omdat op die manier bijna elk financieel centrum
als een OFC wordt aangemerkt komt de TJN-lijst dan ook uit op het vrij hoge aantal van 72
stuks.
Het IMF probeerde in 2007 om aan de hand van de volgende definitie te meten of een
jurisdictie als OFC kon worden bestempeld: ‘An OFC is a country that provides financial
services to non-residents on a scale that is incommensurate with the size and the financing of
its domestic economy.’ Enigszins aangepast werd dat voor metingsdoeleinden: ‘The ratio of
net financial services exports to GDP could be an indicator of the OFC status of a country or
jurisdiction.’ Via berekeningen, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens over portfolioinvesteringen, werden 22 jurisdicties aangewezen als OFC. Dat is een laag aantal ten opzichte
van de andere lijsten, maar voor een aantal jurisdicties waren geen of onbruikbare gegevens
voorhanden. Zo bleken de data met betrekking tot Aruba onbruikbaar, terwijl bekende OFCs
zoals Liechtenstein en Monaco niet in de studie werden betrokken. Opvallend was dat in
tegenstelling tot de meeste hiervoor genoemde lijsten40 Groot-Brittannië als een OFC werd
aangemerkt.41
De IMF studie was uitsluitend gebaseerd op gegevens over portfolio-investeringen. Een
studie van J. Fichtner uit 2015 baseerde zich op dezelfde IMF methodiek, maar gebruikte ook
gegevens over directe buitenlandse investeringen en buitenlandse bankdeposito’s van 2013.
Fichtner stelde dat op basis van de berekeningen van zestien jurisdicties met vrij grote
zekerheid kon worden aangenomen dat het OFCs waren. Onder die zestien kwam GrootBrittannië niet voor, maar Nederland wel. Verder was er nog een groep van zes jurisdicties
waarvan de auteur vond dat die op grond van de berekeningen als OFC konden worden

39

Tax Justice Network, Pak ons dan als je kan, (Gent 2006) 46.
Zie tabel 3, alleen op de lijst TJN 2005 wordt de City van Londen vermeld.
41
IMF Working Paper 07/87, Concept of Offshore Financial Centers, 7, 8, 14-19.
40
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gezien, maar dat meer onderzoek nodig was voordat een definitief oordeel mogelijk was.
Laatstgenoemde groep bestond uit Liechtenstein, Zwitserland, Singapore, Groot-Brittannië,
Panama en België. De berekeningen wezen ook uit dat van acht jurisdicties duidelijk was dat
ze geen OFC waren. Dat ging onder meer om Libanon dat volgens meerdere lijsten een OFC
is (zie tabel 3). Monaco, een van de bekendste OFCs, kwam niet voor in de studie.42
Medio 2017 verscheen een studie die, aan de hand van gegevens over mondiale
eigendomsstructuren van MNCs, identificeerde welke jurisdicties konden worden aangemerkt
als OFC voor MNCs. De studie gebruikte gegevens van de Orbis database van november
2015 en maakte onderscheid tussen conduit-OFCs en sink-OFCs.43 Daarbij werd een sinkOFC gedefinieerd als ‘a jurisdiction in which a disproportional amount of value disappears
from the economic system’. Een conduit-OFC was een ‘jurisdiction through which a
disproportional amount of value moves toward sink-OFCs’.44 Uit berekeningen volgde dat
vijf landen -Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Ierland en Singapore- de belangrijkste
conduit-OFCs waren. Verder kon men 24 sink-OFCs identificeren, waaronder Luxemburg,
Hong Kong, de Britse Maagdeneilanden, Bermuda, Cyprus en de Kaaimaneilanden. De studie
beperkte zich alleen tot ondernemingen, particuliere vermogens bleven daardoor buiten
beschouwing. Een land als Panama, een vrij bekend OFC voor particulieren, dat met een
vennootschapsbelastingtarief van 25 % niet aantrekkelijk is voor bedrijven, werd daardoor
slechts als een klein conduit-OFC aangemerkt. Op grond van de berekeningen en de gevolgde
methodiek werden Antigua & Barbuda, Barbados en St. Kitts & Nevis, jurisdicties die op
nagenoeg elke lijst voorkomen, niet aangemerkt als OFC.45
Samenvattend moeten we stellen dat er geen consensus is voor wat betreft definities en
kenmerken met betrekking tot OFCs, en dat er tot nu toe, voor zover bekend, geen
berekeningsmethodiek is (voor MNCs en particulieren) waarmee met zekerheid kan worden
bepaald, of een willekeurige jurisdictie een OFC is of niet. Ook werd duidelijk dat doorgaans
niet wordt aangegeven waarom een bepaalde jurisdictie al dan niet op een lijst komt. Is een
sluitende definitie überhaupt wel mogelijk? Vermoedelijk niet, want ieder OFC heeft zijn
eigen kenmerken. Het valt ook buiten het kader van dit onderzoek om hier te pogen een
adequate definitie van een OFC op te stellen. Een omvangrijk vergelijkend onderzoek van een

42

J. Fichtner, The Offshore-Intensity Ratio: Identifying the Strongest Magnets for Foreign Capital, CIYPERC
Working Paper 2015/02 (Londen) 3-13.
43
J. Garcia-Bernardo, e.a., ‘Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate
Ownership Network’, Scientific Reports 6246 (2017) 1, 3.
44
CORPNET (UvA), OFC Meter (2017) geraadpleegd 22-11-2017, https://www.ofcmeter.org
45
Garcia-Bernardo, e.a., ‘Uncovering Offshore Financial Centers’, 1, 3, 5, 6 en in supplement pag. 5, 6, 7, 10.
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groot aantal diverse OFCs zou daarvoor nodig zijn, daarvoor ontbreekt eenvoudigweg de
ruimte in dit proefschrift.
Dat laat ons echter zeker niet machteloos achter. Een aantal jurisdicties komen op nagenoeg
elke lijst voor, er is dus consensus over hun status als OFC (zie tabel 3). Voor dit proefschrift
is vooral van belang dat Curaçao, de Bahama’s, Barbados, Bermuda, de Britse
Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden door nagenoeg alle instellingen en onderzoekers
als een OFC worden aangemerkt. De omvang van de offshore-activiteiten van Curaçao zullen
namelijk meerdere malen worden vergeleken met die van de andere vijf genoemde
Caribische46 OFCs. Verder stelden we vast dat een OFC een jurisdictie is die een of meer van
de volgende kenmerken moet bezitten: geen of lage belastingheffing voor niet-ingezetenen,
soepele regulering en geheimhouding. In de volgende paragraaf zullen we zien hoe in de loop
der tijd die kenmerkende elementen ontstonden.
We sluiten deze paragraaf af met de volgende definitie van een OFC die een redelijke
samenvatting van die kenmerkende elementen geeft. ‘Jurisdictions that deliberately create
legislation to ease transactions undertaken by people who are not resident in their domains,
with a purpose of avoiding taxation and/or regulations, which they facilitate by providing a
legally backed veil of secrecy to obscure the beneficiaries of those transactions’.47
Het mag duidelijk zijn dat veel van de eerder besproken bezwaren ook voor deze definitie
gelden. Het blijft dan ook een werkdefinitie voor dit proefschrift, die bedoeld is om een
algemeen idee te geven van wat een OFC is en zeker niet bedoeld is als een instrument
waarmee met stelligheid kan worden bepaald of een jurisdictie al dan niet kan worden
aangemerkt als een OFC.

Tabel 2 Publicaties met lijsten van OFCs, met gehanteerde selectiecriteria, gegeven definities,
opgestelde kenmerken en beoogd doel
Publicatie

1) OECD 2000

Aantal OFCs

41

Criteria voor vermelding. (Gegeven definities
en opgestelde kenmerken worden ook vermeld
als ze niet dienden als selectiecriterium).
Kenmerken benoemd in studie OECD 1998:
-Geen of lage belasting voor niet-ingezetenen
-Geheimhouding
-Toestaan van brievenbusondernemingen

Doel

Bestrijding
schadelijke
belastingpraktijken

46

Bermuda hoort formeel bij Noord-Amerika, maar wordt in dit proefschrift gemakshalve tot het Caribisch
gebied gerekend.
47
Palan, e.a., Tax Havens, 45.
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2) TJN 2005

72

Definitie: een land of grondgebied met wetten
die gebruikt kunnen worden om de in een
ander land verschuldigde belastingen te
ontwijken of ontduiken

Bevorderen
internationale fiscale
rechtvaardigheid

3) US Senate 2009

34

Jurisdicties die volgens de IRS worden
gebruikt voor ontduiking van VS-belastingen

Belastingderving in
VS beperken

4) US Congress
2015
5) United Nations
1998

50

Gebaseerd op vijf lijsten uit andere publicaties

48

6) FSF 2000

42

7) IMF 2000

46

8) IMF 2007

22

9) Palan 2006

71

10) Palan e.a. 2010

91

Niet nader genoemde experts die stellen dat de
48 genoemde jurisdicties aan onder meer de
volgende kenmerken voldoen:
-Geheimhouding
-Ondernemingen kunnen zich snel vestigen
-Grote afhankelijkheid van financiële sector
Kenmerken:
-Geen of lage belasting
-Hoge mate van geheimhouding
-Toestaan van brievenbusondernemingen
-Zwak toezicht
-Afscherming faciliteiten voor ingezetenen
Definitie: ‘Jurisdictions that have relatively
large numbers of financial institutions
engaged primarily in business with nonresidents; Financial systems with external
assets and liabilities out of proportion to
domestic financial intermediation designed to
finance domestic economies; and more
popularly, centers which provide some or all
of the following services: low or zero taxation;
moderate or light financial regulation; banking
secrecy and anonymity.’
Gebaseerd op berekeningen aan de hand van
definitie: ‘An OFC is a country that provides
financial services to non-residents on a scale
that is incommensurate with the size and the
financing of its domestic economy.’
Aantal kleine jurisdicties ontbreken op lijst,
omdat door ontbreken van gegevens geen
berekening mogelijk was.
Lijstvermelding gebaseerd op twee lijsten uit
andere publicaties. Geeft geen definitie, wel
kenmerken, waarvan belangrijkste zijn:
-Lage belastingen
-Geheimhouding
-Weinig regulering
-Nauwelijks vestigingseisen voor ondern.
Lijstvermelding (met rangorde) gebaseerd op
elf
lijsten
uit
andere
publicaties
(consensusmodel).
Geeft wel definitie: ‘Jurisdictions that
deliberately create legislation to ease
transactions undertaken by people who are not
resident in their domains, with a purpose of
avoiding taxation and/or regulations, which
they facilitate by providing a legally backed
veil of secrecy to obscure the beneficiaries of
those transactions.’

Belastingderving in
VS beperken
Bestrijding
witwassen via OFCs
door criminelen

Bestrijding
financiële instabiliteit
die OFCs
veroorzaken

Informatie geven
over OFCs om
toezicht op het
financiële systeem
te versterken

Meetbare criteria
ontwikkelen om te
bepalen of jurisdictie
een OFC is

Onderzoek

Onderzoek
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Bronnen (achtereenvolgens): OECD, Towards Global Tax Co-operation; Progress in Identifying and eliminating
Harmful Tax Practices (Parijs 2000) 16, 17; OECD, Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue
(Parijs 1998) 22,23; Tax Justice Network, Pak ons dan als je kan, 28, 29, 46; United States Senate, ‘Stop Tax
Haven Abuse Act’; J.G. Gravelle, Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion (Congressional
Research Service 2015) 1-5; United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Financial Havens,
Banking Secrecy and Money Laundering (Wenen 1998) 2, 6, 31,48, 49; FSF, Report of the Working Group on
Offshore Centres (z.p. 2000) 1, 9, 14; IMF, Offshore Financial Centers, IMF Background Paper (z.p. 2000) 210; IMF Working Paper 07/87, Concept of Offshore Financial Centers, 3, 7, 19; Palan, The Offshore World, 3741; Palan, e.a., Tax Havens, 41-45.

Tabel 3 Aantal lijstvermeldingen van OFCs
Rangorde
1
1967
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Naam
Anguilla
Antigua en Barbuda
Aruba
Bahama’s
Barbados
Belize
Bermuda
Britse Maagdeneilanden
Cookeilanden
Cyprus
Eiland Man
Gibraltar
Guernsey
Jersey
Kaaimaneilanden
Liechtenstein
Malta
Nauru
Nederlandse Antillen
Panama
Samoa
Saint Lucia
St Kitts & Nevis
Saint Vincent & Gren.
Turks and Caicos Islands
Vanuatu
Andorra
Bahrein
Costa Rica
Hong Kong
Luxemburg
Marshalleilanden
Mauritius
Monaco
Niue
Seychellen
Singapore

OECD
2000

TJN
2005

US Sen.
2009

UN
1998

FSF
2000

IMF
2000

Totaal

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
6

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

1
1
1

1
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Mad
50
eira
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Mad
61
eira
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Mad
72
eira
73
74
75

Zwitserland
Dominica
Grenada
Ierland
Labuan (Maleisië)
Libanon
Macao
Liberia
Montserrat
Campione d’Italia
Dubai
Madeira
Maldiven
Marianen
Sark
Tonga
VS Maagdeneilanden
Alderney
België
City van Londen
Frankfurt
Hongarije
IJsland
Ingoesetië
Letland
Melilla
Nederland
New York
Palau
San Marino
São Tomé en Principe
Somalië
Taipei
Tel Aviv
Triëst
Turkse Rep. Noord-Cyprus
Uruguay
Zuid-Afrika
Totaal

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4148

1
1
1
1
1
1
1
1
72

34

48

42

5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46

Bronnen: zie tabel 2.

48

De lijst die de OESO in juni 2000 publiceerde bevatte 35 jurisdicties, zes waren al vooraf verwijderd vanwege
de toezeggingen die ze vooraf al hadden gedaan om verbeteringen aan te brengen. Voor de volledigheid zijn
die jurisdicties hier ook vermeld. Voor meer gegevens zie verderop in dit hoofdstuk bij de bespreking
van de OESO-maatregelen tegen tax havens.
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§ 2 Geschiedenis van OFCs
Bij de ontwikkeling van OFCs hebben een aantal factoren een belangrijke rol gespeeld.
Namelijk het ontstaan van de kenmerkende eigenschappen van OFCs (zero tax, soepele
regulering en geheimhouding) én de opkomst van de Euromarkt in Londen. Na de
wereldwijde verspreiding van de Euromarkt nam het aantal OFCs sterk toe. In de jaren
negentig probeerden meerdere internationale organisaties de schadelijke effecten van OFCs te
bestrijden.

Ontstaan van de kenmerkende eigenschappen
Zero tax: Monaco
Het eerste belastingparadijs ontstond in Monaco. De soevereiniteit van dat dwergstaatje werd
vastgelegd in het Frans-Monegaskisch verdrag van 1861, gevolgd door een douane-unie
tussen beide jurisdicties in 1865.49 Teneinde inkomsten voor de kleine verarmde stadstaat te
genereren besloot prins Karel III van Monaco in 1856 tot het oprichten van een casino in
Monte Carlo. Ongetwijfeld was hij onder de indruk van de succesvolle casino’s in kleine
Duitse staten. Ook het feit dat hazardspelen en dus ook roulette in Frankrijk verboden was zal
daarbij een rol hebben gespeeld. Het casino was een succes, twee factoren zullen daaraan
hebben bijgedragen: de opening van de spoorwegverbinding met Nice in 1868 en het verbod
op hazardspelen van 187250 in Duitsland. Nadat bleek dat met de opbrengsten van het casino
alle publieke uitgaven konden worden gefinancierd, schafte Karel III alle directe belastingen
(zero tax concept) af. Door die zero tax werd Monaco met zijn mediterrane klimaat nog
aantrekkelijker voor gefortuneerden die het casino wilden bezoeken of zich in de stadstaat
wilden vestigen en kon Monaco uitgroeien tot het beroemde belastingparadijs.51 Een
verklaring die wel eens wordt gegeven voor het afschaffen van de directe belastingen komt er
op neer dat Karel III bang was voor belastingoproeren.52 Het lijkt er echter meer op dat hij op
die manier kon vermijden een parlement in te stellen. Er kwam namelijk pas in 1911 een
parlement in Monaco.53
Monaco specialiseerde zich in domicilieverschaffing aan HNWIs. Door verhuizing, in het
echt of op papier, naar het prinsdom kon men zich aan belastingheffing in het land van
49

Assemblée Nationale, rapport d’information sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance
financière et du blanchiment des capitaux en Europe, Tome I: Volume 2 ‘La Principauté de Monaco’ (Parijs
2000) 5.
50
https://www.casinoverdiener.com, geraadpleegd 5-2-2017.
51
T. Godefroy en P. Lascoumes, Le capitalisme clandestin, 29; Palan, The Offshore World, 112-114.
52
Palan, The Offshore World, 113.
53
http://www.conseil-national.mc, geraadpleegd 25-11-2017.
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oorsprong onttrekken. Talrijke goed betaalde sportslieden en andere beroemdheden
verhuisden naar Monaco, zoals Boris Becker en laatstelijk Max Verstappen.54 De
belangrijkste activiteit van Monegaskische banken werd dan ook vermogensbeheer. Grote
internationale banken zoals de Deutsche Bank, ABN-AMRO en Paribas vestigden zich met
zeer gespecialiseerde private banking afdelingen in Monaco.55
Het voorgaande liet zien de Monegaskische autocraat aanvankelijk zero tax invoerde om
een parlementair stelsel tegen te houden en dat later de zero tax voortaan bewust werd
gehanteerd om zo HNWIs aan te trekken voor een al dan niet fictief verblijf.

Soepele regulering: New Jersey en Delaware
In het laatste kwart van de 19e eeuw werd in de Amerikaanse staat New Jersey de strategie
ontwikkeld om ondernemingen aan te trekken via soepele regulering. Tegen 1880 hadden veel
grote ondernemingen zich in New York gevestigd. New Jersey, dat aan de andere kant van de
Hudsonrivier tegenover Manhattan ligt, had budgettaire problemen. James Dill, een
bedrijfsadvocaat uit New York, werd door de gouverneur van New Jersey gevraagd naar
mogelijkheden om meer inkomsten te verwerven voor de armlastige staat. De advocaat
adviseerde om de wetgeving met betrekking tot ondernemingen te liberaliseren, om zo
bedrijven te verleiden hun hoofdzetel naar New Jersey te verplaatsen. Het advies werd
opgevolgd en nieuwe wetgeving kwam tot stand in 1889 (die door Dill werd ontworpen),
1896 en 1899. Allerlei regulerende bepalingen over marktaandeel, fusies, opkopen van andere
bedrijven en aandelenbezit van andere bedrijven werden daarmee afgeschaft of versoepeld.
Daardoor kon de in New York gevestigde Standard Oil Trust zich formeel als holding in New
Jersey vestigen onder de naam Standard Oil Company of New Jersey.56
Het nabijgelegen Delaware had ook budgettaire problemen en volgde spoedig het voorbeeld
van New Jersey. Daarbij speelde een groep advocaten uit New York een cruciale rol achter de
schermen met het ontwerpen van een nog liberalere wetgeving. De wetgeving had succes, in
1902 waren er 1.400 ondernemingen geregistreerd in Delaware, dat aantal was in 1919 al
gegroeid naar zo’n 4.800. De door de ondernemingen verschuldigde registratieheffingen en
belastingen vertegenwoordigden in 1920 meer dan 40 % van de overheidsinkomsten van de
staat Delaware.57
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vennootschapsbelastingen te reduceren, want die tarieven waren overal rond 1900 vrij laag.58
Toen echter in de loop der tijd die tarieven in veel Amerikaanse staten stegen werd het
belastingontwijkende aspect ook belangrijk. Tussen de belastingtarieven die Amerikaanse
staten hadden, bestonden onderling nogal grote verschillen die ondernemingen konden
gebruiken om hun belastingafdracht te beperken. Ze lieten dan de winsten die ze in staten met
hoge tarieven hadden gemaakt neerslaan in staten met lage tarieven.59
Naast de gunstige regulering die Delaware had, werd het ook belastingtechnisch een
aantrekkelijke staat voor bedrijven. Zo werden bijvoorbeeld royalty’s die ondernemingen aan
hun in Delaware gevestigde (brievenbus)dochters uitkeerden niet belast. Via Delaware
konden Amerikaanse bedrijven de aan Amerikaanse staten verschuldigde belastingen verlagen
met 15 tot 24 %.60 Een ander aantrekkelijk aspect van een Delaware-onderneming was de
anonimiteit die werd verkregen, in veel gevallen was namelijk niet bekend wie de
uiteindelijke eigenaar was. In 2011 had Delaware dan ook meer bedrijven binnen zijn grenzen
dan inwoners, 945.000 tegenover 898.000. De brievenbusondernemingen brachten in dat jaar
ongeveer $ 860 miljoen aan heffingen en belastingen op, die waren goed voor circa een kwart
van de begroting van Delaware.61
Ondanks al die faciliteiten op het gebied van regulering, belastingheffing en geheimhouding
komt Delaware weinig voor op de in omloop zijnde lijsten van tax havens/OFCs, ook niet op
de lijsten van tabel 3. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat het grotendeels gaat om activiteiten
binnen de grenzen van de VS, een binnenlands OFC dus. In een aantal Amerikaanse artikelen
wordt Delaware dan ook aangeduid als een domestic tax haven.62
We kunnen op grond van het voorgaande stellen dat de strategie om met soepele regulering
(brievenbus)bedrijven aan te trekken, in New Jersey en aansluitend in Delaware om twee
redenen werd ontwikkeld. Enerzijds waren er de New Yorkse advocaten die minder
regulering wilden voor bedrijven in hun staat. Anderzijds was er de behoefte aan inkomsten
die de staten New Jersey en Delaware daarmee, net als Monaco, wilden verwerven. Opvallend
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daarbij was de hulp van de New Yorkse advocaten bij de totstandkoming van de benodigde
wetsontwerpen.
Geheimhouding: Zwitserland
Na de Eerste Wereldoorlog werd Zwitserland een veilige vluchthaven voor veel Europees
kapitaal. Het zocht in Zwitserland bescherming tegen politieke instabiliteit, toenemende
inflatie en vooral sterk stijgende belastingheffingen in meerdere Europese landen. Zwitserland
was om een aantal redenen een geschikte vluchthaven. Het kende als enige Europese land
geen deviezenbeperkingen, was politiek stabiel, had een solide munt en garandeerde
geheimhouding door de naamloze genummerde rekening (een Zwitserse uitvinding) en een
bankgeheim. Verder was belastingontduiking in Zwitserland geen misdrijf.63 Meerdere
westerse landen, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten hadden
een bankgeheim. Maar alleen in Zwitserland was de geheimhouding zo strikt, dat het zelfs
voor de Zwitserse fiscus moeilijk was om gegevens te krijgen.64
Landen die probeerden op te treden tegen een omvangrijke kapitaalvlucht uit hun midden
naar Zwitserland, werden geconfronteerd met dat Zwitserse bankgeheim. Zo constateerden de
Franse en Belgische regeringen dat grote bedragen naar Zwitserland verdwenen en aan fiscale
heffingen ontsnapten. Ook ergerden ze zich aan het feit dat aanzienlijke kapitalen uit
Duitsland naar Zwitserland gingen, waardoor de in het kader van het verdrag van Versailles
opgelegde herstelbetalingen in gevaar kwamen. Bij de Zwitserse autoriteiten en financiële
instellingen

vroegen

ze

meerdere

keren

de

identiteitsgegevens

van

enkele

vluchtkapitaaleigenaren om daarmee een justitiële vervolging mogelijk te maken. De Zwitsers
weigerden de gegevens te verstrekken met een beroep op hun bankgeheim.65
Door diverse oorzaken, die we hierna zullen bespreken, werd het bankgeheim versterkt. In
artikel 47 van de Zwitserse bankwetgeving van 1934 werd bepaald dat schending van de
geheimhoudingsplicht voortaan een misdrijf was. Overtredingen konden bestraft worden met
forse boetes en gevangenschap tot zes maanden. In principe diende overtreding vervolgd te
worden, ook al had de benadeelde partij geen aanklacht ingediend.66 Het eerdere bankgeheim
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stoelde op civielrechtelijke bepalingen, waarbij vervolging alleen kon worden ingesteld op
verzoek van de benadeelde partij.67
De bankwetgeving van 1934 was eigenlijk een compromis tussen twee groepen. De
socialistische partij, de vakbeweging en grote delen van de agrarische sector en
middengroepen drongen naar aanleiding van een ernstige Zwitserse bankencrisis aan op een
goed toezicht op banken, met name om zo kleine spaarders te beschermen. Bancaire en
ondernemerskringen wilden echter alleen akkoord gaan met zo’n wetgeving als de
geheimhouding zou worden versterkt. De bankensector was namelijk beducht dat door
toezicht informatie over hun klanten bij de Zwitserse, of nog erger bij buitenlandse
belastingdiensten zou belanden.68
Een andere oorzaak voor de invoering van het versterkt bankgeheim was een vonnis van het
Federale Gerechtshof in 1930. Het Hof, de hoogste rechtbank van Zwitserland, bepaalde dat
banken

bij

faillissementsgevallen

en

bij

verzoeken

tot

inbeslagneming,

de

geheimhoudingsplicht moesten doorbreken en verplicht waren inlichtingen te verschaffen
over hun cliënten. Zwitserse bancaire kringen waren bezorgd over die uitspraak en stelden dat
dit feitelijk een gedeeltelijke opheffing van het bankgeheim was. Buitenlandse
belastingdiensten zouden zo via procedures van inbeslagneming het bankgeheim kunnen
omzeilen en het vertrouwen in de Zwitserse banken ondermijnen.69
Duitse en Franse acties vormden een andere belangrijke oorzaak voor de totstandkoming
van het strengere bankgeheim. Getroffen door een omvangrijke kapitaalvlucht naar
Zwitserland besloot Duitsland in 1931 tot het nemen van maatregelen om die vlucht in te
perken. In dat kader werden door de Duitse autoriteiten enkele spionagepogingen op touw
gezet in Zwitserland, om zo van bankpersoneel aldaar inlichtingen te krijgen over Duitse
klanten.70 Door artikel 47 werd de kans dat Zwitsers bankpersoneel inlichtingen zou
verschaffen over bijvoorbeeld de identiteit van hun klanten bijzonder klein. Ze riskeerden
daarmee immers boetes en gevangenschap.
Ook de Franse regering nam maatregelen tegen kapitaalvlucht naar Zwitserland, zo werden
in 1932 bij meerdere Zwitserse bankfilialen in Frankrijk huiszoekingen verricht. Uit de
inbeslaggenomen documenten bleek dat een deel van de Franse elite (generaals, bisschoppen,
industriëlen etc.) die filialen had gebruikt voor belastingontduiking. Aansluitend werden tegen
drie Zwitserse banken justitiële vervolgingen ingesteld en op hun tegoeden in Frankrijk beslag
67
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gelegd. Daartoe aangespoord door het Franse parlement beloofde de Franse regering sterker
op te treden tegen de fiscale fraude. Een week na die belofte nodigden de Franse autoriteiten
twee leden van de raad van bestuur van een Zwitserse bank in Parijs uit voor een onderhoud.
Aan hen werd toestemming gevraagd om de boekhouding van de bank in Bazel te mogen
laten onderzoeken door Franse functionarissen. Toen ze dat weigerden, werden onmiddellijk
een directeur en onderdirecteur van de bank, die toevallig in Frankrijk waren, voor twee
maanden gevangengezet. Daarnaast werd aan de Zwitserse regering officieel om juridische
bijstand gevraagd bij het Franse onderzoek. De Zwitserse regering wees dat verzoek af.71
Het gevolg van al acties was dat veel buitenlandse klanten hun vertrouwen in de soliditeit van
de geheimhouding verloren en hun kapitaal terugtrokken van Zwitserse rekeningen. Een bank
in Geneve viel daardoor zelfs om.72
Met de invoering van het strengere bankgeheim wilden Zwitserse bancaire kringen aan hun
buitenlandse klanten, die door de Franse acties gingen twijfelden aan de Zwitserse
geheimhouding, duidelijk maken dat het Zwitserse bankgeheim in de toekomst nog sterker
zou worden verdedigd. Ook wilden ze enige bescherming tegen een gevaar dat door de Franse
acties aan het licht was gekomen, namelijk het risico dat een machtige buitenlandse regering
inzage zou krijgen in de gegevens van een Zwitserse bank.73 Artikel 47 gaf daar wat
bescherming tegen, want managers en personeel van een bank die inlichtingen over hun
klanten verschaften zouden strafrechtelijk worden vervolgd, ongeacht het feit dat ze die
inlichtingen onder druk van buitenlandse autoriteiten gaven.
Het versterkte bankgeheim had succes. In de drie jaar na de invoering stegen de
buitenlandse deposito’s bij Zwitserse banken met 28 %.74 Zwitsersland kreeg met artikel 47
het sterkste bankgeheim van alle westerse landen.75 Mede dankzij dat bankgeheim groeide
Zwitserland uit tot een succesvol OFC. Zo bedroegen eind 2000 de externe tegoeden van de
Zwitserse banken $ 740 miljard.76
We zagen op drie manieren risico’s ontstaan dat gegevens van buitenlandse klanten in
handen dreigden te komen van buitenlandse autoriteiten. Door invoering van toezicht, verder
door een vonnis van het Federale Gerechtshof en tenslotte door acties van buitenlandse
mogendheden. Het lukte de Zwitserse financiële sector om in samenwerking met de Zwitserse
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staat die bedreigingen te neutraliseren via een versterkt bankgeheim en zo mede de basis te
leggen voor een succesvol OFC.

Jurisdicties die zich tot een OFC wilden ontwikkelen kozen een of meer van de hiervoor
beschreven drie kenmerken (geen belastingheffing, soepele regulering en geheimhouding) om
offshoreklanten aan te trekken. Het kwam ook voor dat een dergelijk kenmerk al aanwezig
was, zoals bijvoorbeeld op de Bahama’s die in de jaren dertig al zero tax hadden voordat er
sprake was van offshore-activiteiten. Het toepassen van lage belastingtarieven was een
veelvoorkomende variant op de zero tax strategie. Zo voerde Luxemburg eind jaren twintig
wetgeving in waarmee holdings nagenoeg werden vrijgesteld van belastingheffing. Het in
New Jersey en Delaware ontwikkelde model om bedrijven uit andere jurisdicties aan te
trekken door middel van soepele regulering werd in de jaren twintig door Zwitserland
overgenomen.77 En in Liechtenstein kwam een bankgeheim tot stand dat was geïnspireerd
door het Zwitserse bankgeheim.78 Ook OFCs die als gevolg van de verspreiding van de
Eurodollarmarkt ontstonden of sterk groeiden, maakten in wisselende combinaties gebruik
van de drie kenmerkende eigenschappen.

Eurodollarmarkt
In de jaren vijftig ontstond en ontwikkelde zich in Londen, en later ook elders, een markt die
handelde in dollartegoeden die zich buiten de Verenigde Staten bevonden. Omdat die markt
aanvankelijk alleen in Europa was gevestigd, ontstonden de termen Eurodollar en
Eurodollarmarkt.79 Het ontstaan van de Eurodollarmarkt is aan meerdere factoren toe te
schrijven. De belangrijkste daarvan zijn Amerikaanse en Britse regelgeving, de opstelling van
de Bank of England en de vindingrijkheid van een Londense bank.
Dat er in Europa dollars aanwezig waren, kwam onder meer door de Marshallhulp, de
Koreaanse oorlog, de Amerikaanse militaire aanwezigheid en investeringen van grote
Amerikaanse ondernemingen.80 De toevloed van dollars was ook een gevolg van de
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Amerikaanse Regulation Q waardoor in de VS op deposito’s maximaal 2,5 % rente mocht
worden uitbetaald.81 Britse banken konden veel hogere rentetarieven bieden, want begin 1955
was het Britse rentetarief naar 4,5 % verhoogd in verband met aanwezig geachte
inflatietendensen.82 De Midland Bank maakte medio 1955 als eerste gebruik van die
renteverschillen door dollardeposito’s van niet-ingezetenen om te zetten naar Britse ponden
die vervolgens werden gebruikt in de krappe binnenlandse geldmarkt.83 De Bank of England
was aanvankelijk bezorgd over de toelaatbaarheid van de constructie. Maar uiteindelijk
concludeerde de Bank dat Midland weliswaar niet in de geest handelde van het geldende
wisselkoersregime, maar dat de constructie formeel niet buiten de wettelijke kaders viel.
Voortaan stond de Bank toe dat banken deposito’s van niet-ingezeten accepteerden en die op
de Londense markt omwisselden voor Britse ponden. Dat was het begin van een proces
waaruit uiteindelijk de (offshore-)Eurodollarmarkt voortkwam.84
Voor een echte offshoremarkt was het nodig dat dollardeposito’s van niet-ingezeten werden
doorgeleend aan niet-ingezetenen, buiten elke regulering om. In de beginfase waren de buiten
de VS aanwezige dollars weliswaar vrij van Amerikaanse regulering,85 en als zodanig
offshore, maar na omwisseling in Britse ponden en gebruik in de binnenlandse Britse markt
kwamen ze weer onshore.86 De beslissende stap naar de offshoremarkt werd in 1957 gezet
door Londense handelsbanken die dollars gingen gebruiken om buitenlandse handel te
financieren.87 Die banken besloten dat naar aanleiding van maatregelen die de Britse regering
in 1957 nam om een koersval van het Britse pond te voorkomen in verband met het feit dat de
VS grote hoeveelheden ponden verkocht om zo de Britten onder druk te zetten de bezetting
van het Suez kanaal te beëindigen. De Britse regering verhoogde toen de rente van 5 naar 7 %
en beperkte het gebruik van het pond voor buitenlandse handel.88
Om de rechtsgeldigheid van de transacties te garanderen gebruikten de betreffende banken
twee soorten boekhouding: één voor de transacties waarbij tenminste één Britse partij was
betrokken (onshore) en de andere voor de Eurodollar transacties (offshore).89 De
Eurodollarmarkt groeide snel, het volume nam toe van 1,5 miljard dollar in 1958 naar 9
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miljard in 1963 (zie tabel 4). Al vlug vestigden zich ook banken uit de VS, Japan, Canada en
andere landen in Londen om de groeiende markt te bedienen. Vooral het aantal Amerikaanse
banken nam toe. In 1959 waren er nog zeven, net als in 1890, dat liep op tot 36 stuks rond
1970. Ze domineerden toen de Eurodollarmarkt, waarvan ze ongeveer een derde deel in
handen hadden.90
Nadat de Bank of England medio 1962 toestemming had gegeven,91 werd in 1963 de
Eurodollarmarkt92 aangevuld met de Euro-obligatiemarkt (Eurobond market), waar gehandeld
werd in obligaties die waren geplaatst door internationale banksyndicaten. Ook die markt
werd niet onderworpen aan regulering van enig land.93 Eurobonds waren onder meer
aantrekkelijk omdat ze meestal aan toonder werden uitgegeven, waardoor de anonimiteit van
de eigenaar werd gegarandeerd.94
De Eurodollar en Euro-obligatiemarkt expandeerden sterk. Die expansie, goed zichtbaar in
de tabellen 4 en 5, kan aan meerdere factoren worden toegeschreven. Allereerst waren er de
toenemende internationale handel en activiteiten van multinationale ondernemingen in de
jaren zestig.95 Een andere factor was de invoering in de VS van het Foreign Direct Investment
Program van 1968 waarmee de kapitaalexport van Amerikaanse bedrijven werd beperkt. Het
gevolg was echter dat Amerikaanse bedrijven hun winsten niet meer repatrieerden en daarmee
bijdroegen aan de groei van de Euromarkt.96 Verder speelde de beëindiging van het vaste
wisselkoersensysteem (Bretton Woods) in het begin van de jaren zeventig een rol, omdat
daardoor de internationale kapitaalstromen toenamen.97 Een andere stimulans kwam van de
opheffing van kapitaalstroombeperkingen. In 1974 werden kapitaalcontroles afgeschaft in
Amerika en maakte Duitsland een einde aan de beperkingen op inkomende kapitaalstromen,
terwijl Groot-Brittannië in 1979 valuta-controles afschafte.98 De belangrijkste bijdrage aan de
groei kwam door de schoksgewijze stijging van de olieprijzen in 1973-1974 en 1978 die grote
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overschotten bij de olie-exporterende landen tot gevolg had.99 Die overschotten werden voor
een groot deel belegd als korte termijn deposito bij de grote Amerikaanse en Europese
banken. De deposito’s vielen buiten het toezicht van nationale toezichthouders en
veroorzaakten een forse toename van de hoeveelheid Eurodollars. De aldus geplaatste
petrodollars werden tot het begin van de jaren tachtig voor een substantieel deel uitgeleend
aan ontwikkelingslanden die ten gevolge van de gestegen olieprijzen met grote tekorten
werden geconfronteerd.100

Tabel 4 De Eurocurrency Market in miljarden US Dollars, 1958-1983
Jaar
1958
1963
1967
1968
1970
1972
1973
1974
1975
1978
1980
1983
Omvang
1,5
9
19
25
57
91
132
177
215
375
575
1050
Bronnen: Burn, The Re-Emergence of Global Finance, 17; Cassis, Capitals of Capital, 221, 236; I. McCarthy,
‘Offshore banking centers: benefits and costs’, Finance & Development, a quarterly publication of the IMF and
the World Bank 4(1979) 45-48 aldaar 45; Picciotto, S. en J. Haines, ‘Regulating Global Financial Markets’,
Journal of Law and Society vol. 26 -3 (1999) 351-368, aldaar 359 noot 6; S.M. Roberts, ‘Small Places, Big
Money: The Cayman Islands and the International Financial System’, Economic Geography Vol 71, No. 3(1995)
237-256, aldaar 244.

Tabel 5 De Eurobond Market in miljarden US Dollars, 1963-1985
Jaar
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1973
1974
1980
1985
4
Omvang
0,1
0,7
1,0
1,1
1,8
3,4
3,1
4,2
3,4
20
58
Bronnen: Burn, The Re-Emergence of Global Finance, 19, 30; Cassis, Capitals of Capital, 221, 236.

De in Londen ontstane Euromarkt verspreidde zich wereldwijd. Eerst in Europa, vervolgens
in het Caribisch gebied en daarna in Azië.

Verspreiding van de Euromarkt
Luxemburg
De fundamenten voor de opkomst van Luxemburg als belangrijk OFC in de jaren zestig en
zeventig werden al gelegd in 1929 toen wetgeving werd ingevoerd waarmee holdings
nagenoeg werden vrijgesteld van belastingheffing.101 Vanaf het midden van de jaren zestig
groeide Luxemburg uit tot een belangrijk centrum voor de Eurodollar en Euro-obligatiemarkt.
De obligatiemarkt van het groothertogdom ging zelfs de tweede plaats innemen na Londen.102
De opkomst en groei van die markten in Luxemburg hadden meerdere oorzaken. Allereerst
waren de kosten van kantoorruimte en de salarissen van personeel in Luxemburg veel lager
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dan in Londen. Verder werden transacties niet belast, waren commissies laag, ontbraken
hinderlijke formaliteiten en kende Luxemburg geen bronbelasting op rente.103
De groeiende Luxemburgse offshore-activiteiten weerspiegelden zich in de toename van het
aantal geregistreerde banken, van 19 in 1964 naar 111 in 1980. In dat laatstgenoemde jaar
kwamen er daarvan 30 uit Duitsland, 14 uit Scandinavische landen, 12 uit België/Luxemburg,
11 uit de VS en 7 uit Zwitserland.104 De Duitse banken vestigden zich om de door de
Bundesbank opgelegde reserve-eisen te omzeilen, terwijl de Zwitsers dat deden vanwege de
aanwezige Euromarkt. De afwezigheid van bronbelasting was voor Amerikaanse banken
aanleiding om te komen en Scandinavische banken konden zo het verbod op leningen in
vreemde valuta in hun thuisland ontwijken. De Belgische aanwezigheid had onder meer te
maken met het feit dat veel Belgen Euro-obligaties kochten.105 In dat verband ontstond toen
het beeld van de ‘Belgische tandarts’ die de anonieme en van bronbelasting vrijgestelde
obligaties onder zijn matras bewaarde en jaarlijks de coupons zelf in Luxemburg verzilverde.
Door die jaarlijkse gang naar Luxemburg kon die legendarische ‘Belgische tandarts’ optimaal
gebruik maken van het daar geldende bankgeheim. De reiskosten waren ook geen
belemmering, autobrandstof was er laag fiscaal belast.106
Bahama’s
Al in de jaren dertig waren er op beperkte schaal offshore-activiteiten op de Bahama’s. De
aanwezige zero tax voordelen werden toen benut door welgestelden uit Amerika en Canada,
zoals de Beaverbrook familie.107 Ook lieten een aantal Amerikaanse bedrijven hun op de
Bahama’s gevestigde dochters (postbusondernemingen) wereldwijd goederen opkopen die,
nadat ze op de Bahama’s flink in prijs waren verhoogd, bij verkoop in Amerika op papier
geen of nauwelijks winst opleverden. Gevolg: geen heffingen op de belastingvrije Bahama’s
en weinig of geen belastingen in de Verenigde Staten.108 Toen werd dus al gebruik gemaakt
van

de

mogelijkheden

die

interne

verrekenprijzen

(transfer

pricing)

tussen

ondernemingsonderdelen bieden, dezelfde techniek die de bananenmultinationals toepasten in
het hiervoor beschreven voorbeeld (zie diagram 2).
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Eind jaren zestig begonnen zich buitenlandse banken op de Bahama’s te vestigen in verband
met Euromarkt transacties. Begin jaren zeventig waren de Bahama’s al uitgegroeid tot de
tweede Eurodollarmarkt ter wereld na Londen. Het ontstaan en de snelle groei van die markt
op de Bahama’s zijn aan een aantal factoren toe te schrijven. Allereerst waren de
bedrijfskosten in de Bahamaanse hoofdstad Nassau veel lager dan in Londen, kleine en
middelgrote Amerikaanse banken verkozen daarom de Bahama’s. Wat ook een rol speelde
waren de soepele voorschriften op bancair gebied. Verder waren de Bahama’s zero tax (geen
inkomstenbelasting, winstbelasting, bronbelastingen en successierechten), lagen ze in
dezelfde tijdzone als New York en hadden een strikt bankgeheim.109 Een bijkomende factor
was dat de centrale bank van de Verenigde Staten in 1969 besloot dat kleine Amerikaanse
banken voortaan in Nassau brievenbusfilialen mochten vestigen.110 Waarschijnlijk als gevolg
van dat besluit steeg het aantal in Nassau gevestigde offshorebanken van 260 in 1969 naar
300 in 1970.111 De financiële transacties van die offshorebanken vonden juridisch gezien
weliswaar plaats in Nassau, maar ze werden ontworpen en opgezet in de grote financiële
centra zoals Londen, New York en Frankfurt. Veel werkgelegenheid brachten die banken
daarom niet met zich mee.
Singapore
Toen in het midden van de jaren zestig de oorlog in Vietnam escaleerde, werden steeds meer
dollars en andere harde valuta’s in Azië uitgegeven. In 1967 en 1968 verkrapte het
kredietaanbod in Europa waardoor de rentetarieven stegen op de Eurodollarmarkt. Het werd
toen voor veel banken aantrekkelijk om de valutareserves in Azië aan te boren. Daartoe werd
in Singapore de Asian Dollar Market (ADM) opgezet, een tegenhanger van de
Eurodollarmarkt. Een filiaal van de Bank of America (BoA) kreeg in 1968 de eerste
vergunning voor het opzetten van een speciale afdeling om transacties tussen niet-ingezetenen
af te handelen. Die afdeling werd aangeduid met de term Asian Currency Unit (ACU). Om de
groei van de ADM te stimuleren besloot Singapore om geen bronbelasting te heffen op de
rente-inkomsten van die ACU-deposito’s.112 Mede door die vrijstelling namen de activa van
die ACUs sterk toe. Ging het in 1970 nog om US $ 1,2 miljard, in 1980 was dat al gegroeid
naar 117 miljard en in 1990 kon 708 miljard worden genoteerd.113
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Wie nam het initiatief tot vestiging van de ADM in Singapore? Voormalig eerste minister
van Singapore Lee Kuan Yew stelt in zijn autobiografie dat het initiatief kwam van de
Nederlandse econoom A. Winsemius.114 Laatstgenoemde kwam in 1961 als VN-adviseur naar
Singapore en bleef na die missie jarenlang regeringsadviseur, hij wordt ook wel de founding
father of Singapore genoemd.115 Winsemius zou volgens de genoemde biografie zijn
voornemens om van Singapore een groot financieel centrum te maken aan de met hem
bevriende vice-president van de BoA in Singapore hebben voorgelegd, de laatste werd meteen
enthousiast, waarna Singapore zijn fiscale bepalingen aanpaste.116 Een aantal auteurs,
waaronder Z. Hodjera en Tan Chwee Huat presenteren een andere lezing. Ze stellen dat de
BoA het oog had laten vallen op Hong Kong of Tokyo als vestigingsplaats voor de ADM.
Toen Hong Kong weigerde de bronbelasting voor offshore valutatransacties op te heffen en de
Japanse regering de strenge valutabepalingen niet wilde versoepelen, kwam Singapore pas in
beeld.117 Welke rol Winsemius op de achtergrond precies speelde staat niet vast, nader
onderzoek zou dat duidelijk kunnen maken.
We hebben zes verschillende OFCs de revue zien passeren. Bij Monaco, Delaware en
Singapore kwam hun ontstaansgeschiedenis ter sprake. Het begin van het OFC Monaco hing
samen met de invoering van zero tax, die aanvankelijk werd ingevoerd om een parlement
tegen te houden en later diende om inkomsten te genereren via het aantrekken van HNWIs.
Invoering van een soepele regulering was daarentegen bij New Jersey/Delaware van begin af
aan een bewuste strategie om (brievenbus)bedrijven aan te trekken en zo inkomsten te
verwerven. Bedrijfsadvocaten uit New York, die minder regulering wilden voor de in New
York gevestigde bedrijven, bedachten de strategie en waren betrokken bij de totstandkoming
van de noodzakelijke wetgeving. Ook Singapore voerde bewust wetgeving in om de stadstaat
tot een OFC te ontwikkelen. De Bank of America stond aan de basis van het OFC, ze wilde zo
de in Azië aanwezige valutareserves aanboren.
Ook zagen we dat het al bestaande OFC in Zwitserland werd bedreigd omdat het
bankgeheim door diverse interne en externe factoren onder druk kwam te staan. Die
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bedreiging werd door de Zwitserse bancaire sector gepareerd via een versterkt bankgeheim
dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de Zwitserse staat. Dat sterkere bankgeheim
werd de basis voor een succesvol OFC. Dankzij de opkomst van de Euromarkt in Luxemburg
en de Bahama’s konden de daar al aanwezige offshore-activiteiten sterk toenemen. In beide
jurisdicties kon die markt ontstaan en sterk groeien door lage bedrijfskosten én de al
aanwezige gunstige fiscale wetgeving, soepele regulering en geheimhouding (bankgeheim).
Verder was de ligging van beide jurisdicties belangrijk. Luxemburg grensde aan Duitsland en
België, terwijl de Bahama’s in dezelfde tijdzone als New York lagen.

Toenemend aantal OFCs
In de jaren zeventig ontstonden centra in Bahrein en Dubai, gevolgd door eilanden in de
Pacific in de jaren tachtig en voormalige Sovjetrepublieken in de jaren negentig. Een aantal
factoren lagen ten grondslag aan die toenemende aantallen. Allereerst wilden steeds meer
jurisdicties net als de eerder tot stand gekomen OFCs, inkomsten verwerven uit offshoreactiviteiten. Verder werd het opzetten van een OFC makkelijker omdat communicatie en
transport

vanaf

de

jaren

zestig

goedkoper

en

beter

werden.

Hoogwaardige

telefonieverbindingen kwamen tot stand, de fax verscheen en tenslotte ook internet. Zakelijke
bezoeken aan kleine exotische eilanden werden makkelijker door snelle en frequente
vliegverbindingen.118
De verleiding om een OFC op te zetten moet voor meerdere regeringen erg groot zijn
geweest, zeker bij kleine jurisdicties die weinig inkomsten hadden. De geschatte bijdrage aan
het BBP liep in enkele gevallen op tot wel 50 % of meer, zoals te zien is in tabel 6. De
geboden werkgelegenheid kwam niet boven de twintig procent bij de in de tabel opgenomen
jurisdicties. In de werkgelegenheidscijfers zijn echter ook de banen die expats hadden
opgenomen, het ging dus niet alleen om werk voor de eigen inwoners.
De meeste kleine jurisdicties hadden eenvoudigweg niet genoeg gekwalificeerde
arbeidskrachten voor de leidinggevende en gespecialiseerde functies. Die trok men aan tegen
relatief hoge salarissen.119
Een gevolg van het toenemend aantal OFCs in de jaren tachtig was dat de onderlinge
concurrentie toenam en klanten een steeds grotere keuze kregen. Alleen door zich te
specialiseren konden OFCs klanten aan zich binden. Zo specialiseerde Guernsey zich in
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captives en Malta in fondsen die toegang tot de EU-markt wilden.120 Omdat we in dit
onderzoek de performance van de Curaçaose offshore meerdere malen met die van de naaste
Caribische concurrenten vergelijken, staan we even stil bij de specialisatie van die centra. (zie
tabel 7). Opvallend is dat Curaçao als enige jurisdictie geen expliciete eigen niche had.

Tabel 6 Werkgelegenheid en bijdrage aan BBP bij enkele OFCs.
Jurisdictie

Verhouding (in %) tussen
werk in de offshore en
de totale werkgelegenheid

Vanuatu
4%
Mauritius
1%
Bahama’s
3%
Britse Maagdeneilanden
4%
Kaaimaneilanden
10 %
Bermuda
15 %
Eiland Man
18 %
Guernsey
16 %
Jersey
20 %
Bron: Hampton, The Offshore Interface, 7, 8, 9.

Bijdrage van de
offshore (in %)
aan het BBP
10 %
12 %
16 %
23 %
?
30 %
35 %
56 %
54 %

Jaar

1994
1988
1993
1993
1994
1992
1994
1994
1994

Tabel 7 De offshoreniches van zes Caribische OFCs per 2013.
Jurisdictie
Niche
Curaçao

geen

Barbados

captives

Bahama’s

Offshore-ondernemingen

Bermuda

captives

Britse Maagdeneilanden

Offshore-ondernemingen

Kaaimaneilanden

hedge funds

Bronnen: Zie tabel 41 in hoofdstuk 6.

Niet alleen het aantal OFCs nam toe, ook de omvang van de offshore-activiteiten steeg
wereldwijd. (zie grafiek 1) De toenemende activiteiten betekenden wel dat grotere landen
meer belastinggelden zagen wegvloeien. Die lekken probeerden ze eerst unilateraal te dichten,
met allerlei maatregelen zoals aanpassing van hun wetgeving. Pas in de jaren negentig
ondernamen internationale organisaties pogingen om een aantal schadelijk geachte effecten
van OFCs, waaronder belastingvermijding, te bestrijden.
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Internationale druk op OFCs
In de jaren negentig kregen OFCs te maken met internationale acties. Het FATF voerde actie
tegen witwassen, het FSF tegen financiële instabiliteit, en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) alsmede de Europese Unie (EU) tegen
belastingontwijking en –ontduiking. Een artikel ‘The Death of Tax Havens?’ uit 2002, dat de
initiatieven van de OESO beschreef, stelde zelfs dat het einde van tax havens onvermijdelijk
was.121 Omdat de Curaçaose offshore uitgebreid werd geconfronteerd met die campagnes
staan we uitvoerig bij stil bij die acties en de gevolgen daarvan voor OFCs. Het ging om
acties die elkaar deels overlapten, waarbij veelal dezelfde terminologie werd gebruikt. Soms
vielen ze ook samen in de tijd. De onderlinge verschillen waren echter zo groot dat we ze
apart behandelen.

Bestrijding witwassen
De eerste gerichte en internationaal gecoördineerde actie tegen witwassen begon in 1989 met
de oprichting van de FATF door de G7. De actie had aanvankelijk alleen tot doel de
drugsproductie en –handel aan te pakken. In 1996 werd de aanpak verbreed, voortaan ging de
aandacht uit naar alle met misdaad verkregen gelden. Na de aanslagen op 11 september 2001
in New York werd de FATF ook belast met de strijd tegen terrorismefinanciering. Die
financiering viel oorspronkelijk buiten het terrein van de FATF omdat die zich tot dan toe
alleen bezig hield met illegaal verkregen gelden en niet met illegale bestemmingen van
geldstromen.122 De FATF kwam in de loop der jaren met gedetailleerde aanbevelingen en
hield ook toezicht op de invoering daarvan. De belangrijkste aanbevelingen waren
strafbaarstelling van witwassen, identificatieplicht voor klanten van financiële instellingen
(Know Your Customer), meldingsplicht van verdachte transacties en adequaat toezicht op
financiële instellingen.123
In haar rapporten en jaarverslagen wees de FATF meerdere malen op de mogelijkheden die
OFCs boden voor witwaspraktijken. Bij brievenbusondernemingen in OFCs was het volgens
de FATF makkelijk om de uiteindelijke eigenaar te verhullen door de gebezigde
geheimhouding, het gebrek aan gegevens in officiële registers en het aandelen aan toonder
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systeem.124 De OFCs verzetten zich aanvankelijk sterk tegen de invoering van de
aanbevelingen, wat begrijpelijk is. Ze zouden immers het toezicht versterken en de
geheimhouding verzwakken. Onder druk van de FATF voerden de OFCs de aanbevolen
wetgeving langzamerhand in. De FATF druk bestond uit periodieke beoordelingen125 en
zwarte lijstvermeldingen van jurisdicties bij wie de wetgeving niet aan de FATF-eisen
voldeed, wat reputatieschade zou opleveren. Geen enkel OFCs wilde natuurlijk openlijk
worden aangemerkt als een witwascentrale, dat zou zeker een deel van hun klanten
afschrikken.
Wetgeving invoeren is een zaak, uitvoering een andere. Dat bleek uit een officieel Brits
rapport van 2007 over Britse overzeese gebieden, waarin de antiwitwas maatregelen werden
besproken die zeven OFCs waaronder Bermuda, de Kaaimaneilanden en de Britse
Maagdeneilanden hadden genomen. Gesteld werd dat het aantal meldingen inzake verdachte
financiële transacties in het algemeen vrij laag was, maar dat bij enkele centra juist hoge
aantallen voorkwamen. Dat laatste zou volgens het rapport kunnen wijzen op het melden van
veel onbeduidende zaken om zo een goede indruk te maken. Verder werd geconstateerd dat
maar weinig van de meldingen in de besproken OFCs uiteindelijk tot veroordelingen leidden.
Zo hadden de Kaaimaneilanden, een van de grootste OFCs ter wereld, sinds 1997 maar vijf
veroordelingen inzake witwassen.126
Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrij algemeen wordt aangenomen dat de witwas
mogelijkheden die OFCs boden niet afnamen door de FATF maatregelen.127 Toch hadden de
maatregelen wel invloed. Uit het eerdergenoemde Britse rapport bleek namelijk dat in
kleinere OFCs zoals Anguilla de inkomsten die de overheid ontving in verband met offshoreactiviteiten niet toereikend waren om een adequaat toezichthoudend orgaan op te zetten. Dat
hield verband met het feit dat de benodigde capaciteit van een toezichthoudend orgaan in
beginsel wordt bepaald door de omvang van de activiteiten, maar dat er ook een kritische
ondergrens is die niet afhankelijk is van de activiteiten. Alleen al het op de hoogte blijven van
alle internationale reguleringseisen vergt al personeel.128
Samenvattend: de enige invloed die de FATF-acties hadden was dat de kleinere OFCs met
relatief hoge toezichtskosten werden opgezadeld.
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Versterking financiële stabiliteit
Het FSF werd na de Aziatische financiële crisis in april 1999 door de G7 landen opgericht om
het internationale financiële systeem te versterken. Door het FSF werden drie werkgroepen
ingesteld die elk een afzonderlijk risicogebied bestreken. De eerste groep richtte zich op
kortlopende kapitaalstromen, de tweede op speculatieve fondsen (zoals hedge funds) en de
derde op OFCs. De laatste groep onderzocht de rol van OFCs in (recente) financiële crisissen
en concludeerde dat OFCs daarin geen doorslaggevende rol hadden, maar dat ze wel een
zwakke schakel vormden in het mondiale financiële systeem. Verder onderzocht het FSF in
hoeverre de centra zich hielden aan internationale normen van toezicht. Dat leidde tot een lijst
waarbij de OFCs in categorieën waren ingedeeld. De indeling vond plaats aan de hand van de
kwaliteit van het toezicht én de bereidheid tot samenwerking met toezichthouders in andere
jurisdicties (on- en offshore).129
Op de lijst stonden in totaal 42 OFCs (zie tabel 3: FSF 2000) verdeeld over drie groepen. In
de eerste stonden acht jurisdicties, waaronder Luxemburg en Zwitserland, die goed toezicht
hadden en zich coöperatief opstelden. De tweede groep bestond uit negen jurisdicties, zoals
Barbados en Bermuda, waar toezicht en samenwerking niet voldeden. Bij de laatste grootste
groep ging om 25 jurisdicties, waaronder de Antillen, de Bahama’s, de Britse
Maagdeneilanden en de Kaaimaneiland. Die hadden nauwelijks of geen toezicht en waren niet
coöperatief.130
Dat geringe of afwezige toezicht bij meer dan de helft van de OFCs is niet zo verwonderlijk,
want dat was hun aantrekkelijkheid en een van de redenen waarom er in die centra zo veel
offshorevennootschappen werden opgericht door niet-ingezetenen. Maar de centra wilden
natuurlijk ook weer niet zo openlijk te boek staan als volstrekt ongereglementeerde gebieden,
dat zou ook weer klanten afschrikken. De lijst veroorzaakte daarom onder de OFCs een
enorme commotie.131 Niet alleen de in de tweede en derde groep ingedeelde jurisdicties
protesteerden, maar ook Zwitserland. Dat land stelde dat het geen OFC was en bekritiseerde
verder het gebrek aan transparantie. De opmerking over de ondoorzichtige werkwijze was
terecht zoals we zullen zien.
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Hiervoor werd duidelijk hoe lastig het is om te bepalen of een jurisdictie wel of geen OFC
is, dus rijst de vraag welke methodiek het FSF daarbij hanteerde? Dat is niet duidelijk, we
weten alleen dat het zich baseerde op de bestaande literatuur aangevuld met vertrouwelijke
interviews die het had met vertegenwoordigers van onder meer financiële instellingen,
toezichthouders en OFCs. Ook de bepaling van de kwaliteit van het toezicht en de bereidheid
tot samenwerking was ondoorzichtig. Het FSF baseerde de categorie-indeling op twee
onderzoeken. Bij het eerste onderzoek vroeg men onshore landen door middel van
vragenlijsten aan te geven hoe het stond met de kwaliteit van toezicht en de
samenwerkingsbereidheid van een aantal offshore jurisdicties waarmee men zaken deed. Bij
het tweede onderzoek moesten OFCs zelf gegevens aanleveren. Het FSF bestempelde alle
verkregen gegevens als vertrouwelijk en heeft nooit opening van zaken gegeven hoe de
indeling tot stand kwam.132
Met de publicatie van de lijst had het FSF dan wel bereikt dat het nagenoeg afwezige
toezicht bij veel OFCs onder de aandacht kwam, maar hoe wilde het bereiken dat daar
verbetering in kwam? Het FSF stelde voor om jurisdicties die na enige tijd onvoldoende
verbeteringen invoerden te straffen door plaatsing op een zwarte lijst en in het uiterste geval
over te gaan tot het beperken of opschorten van alle financiële transacties. Vreemd genoeg
stond daar weer tegenover dat OFCs aan de hand van zelfevaluaties -de slager die zijn eigen
vlees keurt- konden bepalen of er verbetering optrad. Het IMF zou dan in een later stadium de
evaluaties overnemen. Er werd echter nooit een zware lijst gepubliceerd laat staan dat het tot
sancties kwam. Het IMF had inmiddels de periodieke beoordelingen ter hand genomen en
combineerde die met evaluaties van vorderingen die OFCs maakten op het gebied van
witwasbestrijding, dat gebeurde in het kader van samenwerking met de FATF.133 In maart
2005 had het IMF 41 jurisdicties beoordeeld. Die evaluaties lieten volgens R. Palan c.s. zien
dat er over het geheel genomen bij OFCs nog veel tekortkomingen waren met betrekking tot
toezicht, samenwerking en informatie-uitwisseling.134 Dat weerhield het FSF er niet van om
in maart 2015 in een commentaar op die evaluaties te stellen dat: 'the FSF’s 2000 list (…) has
served its purpose and is no longer operative.’135
Kennelijk vond het FSF dat zijn doel, versterking van de zwakke schakel die OFCs
vormden in het internationale financiële systeem, was bereikt. De IMF-evaluaties en de
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financiële crisis die kort daarna uitbrak wijzen echter op het tegendeel. Afgezien van de bij de
OFCs veroorzaakte verontwaardiging hadden de FSF-activiteiten weinig effect.
Bestrijding belastingontwijking en –ontduiking
Voor we nagaan hoe de OESO en de EU ontwijking en ontduiking van belastingen gingen
bestrijden staan we even stil bij de omvang van gederfde belastinggelden. Dat het om
aanzienlijke bedragen gaat is, zeker na de reeks onthullingen van Offshore Leaks, LuxLeaks,
SwissLeaks en de Panama Papers, wel duidelijk. Om hoeveel het precies gaat zal wel nooit
worden vastgesteld. Pas de laatste jaren kwamen enkele onderzoekers met wat ruwe
schattingen die ook betrekking hadden op OFCs. Een recente schatting komt voor rekening
van G. Zucman. Hij kwam tot de conclusie dat OFCs in 2013 voor €4.700 miljard aan niet
aangegeven privévermogen herbergden, het daarbij behorende verlies aan belastinginkomsten
(inkomstenbelasting, successierechten en vermogensbelasting) schatte hij voor 2013 op €130
miljard.136 K. Clausing maakte een schatting hoeveel de Amerikaanse fiscus misliep doordat
Amerikaanse bedrijven hun winsten in OFCs lieten neerslaan. Hij kwam uit op minimaal $57
miljard voor 2008, ofwel 19 % van de vennootschapsbelasting-inkomsten van de Verenigde
Staten.137
Grotere landen zoals Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan en de VS probeerden in de loop
der jaren belastinglekken naar OFCs te dichten via wetgeving en andere maatregelen. Er was
wel enige internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van belastingontwijking
en –ontduiking, zoals het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in
belastingzaken van 1972 tussen vijf Scandinavische landen.138 Het zou echter nog tot het
einde van de jaren negentig duren voordat twee internationale organisaties, de OESO en de
EU, gericht gingen optreden tegen belastinglekken die OFCs veroorzaakten. Ze presenteerden
ambitieuze plannen, die deels samenvielen, maar onderling ook grote verschillen toonden.
Daarom zullen we ze apart bespreken.

De OESO begon zich vanaf het jaar 1977 bezig te houden met de bestrijding van
belastingontwijking en –ontduiking. Dat deed de OESO naar eigen zeggen omdat ze vond dat
die strijdig waren met belastingrechtvaardigheid, negatieve gevolgen hadden voor
overheidsbudgetten en internationale concurrentie verstoorden. Omdat internationale
136
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constructies om belastingen te ontwijken en ontduiken steeds ingewikkelder werden en
daardoor moeilijker op te sporen waren, riep de OESO de lidstaten op om hun
onderzoekscapaciteit met betrekking tot ontwijkingen/ontduikingen te versterken en hun
onderlinge informatie-uitwisseling uit te breiden.139
Dat de OESO zich vanaf het midden van de jaren zeventig met het ontlopen van
belastingheffingen ging bezig houden is niet zo verwonderlijk. In die jaren expandeerden de
Eurodollar en Euro-obligatiemarkt sterk zoals we in de tabellen 4 en 5 zagen. Mede daardoor
kon in die periode de take-off van een aantal OFCs zoals de Kaaimaneilanden,140 Guernsey en
Jersey141 plaatsvinden. Het thema trok toen ook in Nederland sterk de aandacht. Zo verscheen
in 1977 een boek van F. de Kam (Betalen is voor de dommen: over de miljardenmazen in ons
belastingstelsel), waarin hij onder meer belastingconstructies beschreef die via Caribische
OFCs liepen.
De Raad van de OESO belastte zijn Comité voor Fiscale Aangelegenheden met het opzetten
van een programma dat de voorgenomen bestrijding van belastingontwijking en –ontduiking
mogelijk moest maken. Het lukte het Comité niet om een dergelijk programma op te zetten
vanwege de onenigheid tussen de lidstaten over de precieze definities van de termen
belastingontwijking, belastingontduiking en tax planning.142 Waarom lukte dat niet?
Waarschijnlijk zullen de OESO-leden Luxemburg en Zwitserland, die inkomsten ontleenden
aan fiscale constructies via hun landen, met definitie-kwesties de totstandkoming van het
programma hebben getraineerd. Dan blijft natuurlijk wel de vraag waarom de grotere landen,
zoals de VS, Frankrijk en Duitsland, die fiscale verliezen hadden via die constructies, het
programma niet hebben doorgedrukt. Dat gebeurde namelijk wel in de jaren negentig zoals
we hierna zullen zien.
Waarschijnlijk speelde daarbij de houding van de VS een grote rol. Dat land had gekozen
voor een unilaterale aanpak van belastingvlucht naar OFCs en kwam pas in het begin van de
jaren negentig tot de conclusie dat een multilaterale benadering nodig was voor de bestrijding
van belastingontwijking en –ontduiking.143 Het keerpunt trad op mei 1996, toen de G7 landen
kozen voor een nieuw concept: het aanpakken van schadelijke belastingconcurrentie. Die kon
volgens de G7 landen leiden tot verstoring van handel en de belastinginkomsten van staten
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verminderen. De G7 landen vroegen aan de OESO om maatregelen uit te werken waarmee de
schadelijke concurrentie kon worden beperkt.144 Opvallend is de geheel andere benadering
van de problematiek. In 1977 ging het over belastingrechtvaardigheid, belastingontwijking,
belastingontduiking en tax planning, midden jaren negentig werd dat schadelijke
concurrentie.
Begin 1998 legde het Comité voor Fiscale Aangelegenheden van de OESO het rapport
Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue, dat onder leiding van Frankrijk en
Japan tot stand kwam en waarin de gevraagde aanbevelingen waren opgenomen, voor aan de
Raad van de OESO. Die keurde het rapport goed, in april 1998 volgde de publicatie.
Luxemburg en Zwitserland lieten aantekenen de inhoud van het rapport niet te onderschrijven
en achtten zich niet gebonden aan het rapport en de aanbevelingen daarin. Het laatste land
vond met name dat de aanbevelingen strijdig waren met het Zwitserse bankgeheim en gaf aan
serieus te hebben overwogen om zijn vetorecht te gebruiken.145
Het kwam erop neer dat het rapport onderscheid maakte tussen twee groepen jurisdicties:
tax havens en OESO-leden. De jurisdicties van beide groepen moesten een einde maken aan
een aantal schadelijk praktijken. De belangrijkste daarvan waren geen of lage
belastingheffing, ringfencing (dat wil zeggen een gunstiger belastingregime voor nietingezeten) en geheimhouding. Om te bepalen of niet OESO-leden behoorden tot de groep tax
havens ging het rapport uit van enkele criteria. Geen of lage belasting voor niet-ingezetenen,
geheimhouding en het toestaan van brievenbusondernemingen waren daarvan de
belangrijkste.146 De gekozen indeling van jurisdicties was natuurlijk voordelig voor de OESOleden Luxemburg en Zwitserland omdat ze zo niet openlijk werden gebrandmerkt als tax
haven. Mogelijk is Zwitserland zo overgehaald om zijn veto niet uit te spreken. In tabel 3
zien we ook hoe apart die benadering was, van de vijf opgenomen lijsten kent alleen de
OESO-lijst de twee landen geen tax haven status toe.
Criteria opstellen om te bepalen of een jurisdictie een tax haven is was de eerste stap, maar
wie ‘kreeg’ die status en hoe ging dat? Volgens de OESO gebeurde dat aan de hand van
interviews met een aantal jurisdicties, de bestaande literatuur en informatie die jurisdicties
zelf verstrekten. Dat resulteerde in november 1999 in een lijst waarop 41 jurisdicties stonden.
De officiële lijst die de OESO in juni 2000 publiceerde bevatte maar 35 jurisdicties. Zes
jurisdicties die vooraf al hadden toegezegd verbeteringen aan te brengen waren verwijderd.
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Dat waren Bermuda, Cyprus, de Kaaimaneilanden, Malta, Mauritius en San Marino (zie tabel
3, daarin staan voor de volledigheid alle 41 jurisdicties).147
De OECD eiste dat alle 35 op de lijst vermelde jurisdicties vóór 31 juli 2001 toezegden dat
ze hun schadelijke praktijken uiterlijk 31 december 2005 zouden hebben beëindigd. Zo niet,
dan zouden ze op een lijst worden geplaatst van niet-coöperatieve tax havens die op 31 juli
2001 zou worden gepubliceerd. Als denktank kon de OESO alleen maar druk uitoefenen via
de genoemde lijsten (naming and shaming). Daarom adviseerde ze haar leden om sancties toe
te passen op eventuele niet-coöperatieve tax havens. Bij de voorgestelde sancties ging het
onder meer om geen belastingverdragen meer afsluiten en het opleggen van bronbelasting bij
betalingen aan die jurisdicties.148
Dat was stevige taal, maar door een radicale koerswijziging van de OESO in 2001, kwam er
weinig terecht van het afschaffen van schadelijke praktijken door tax havens. De wijziging
kwam tot stand onder druk van de VS nadat de republikein149 George W. Bush daar aan de
macht kwam. Er bleven alleen nog eisen over met betrekking tot transparantie en een
doeltreffende gegevensuitwisseling van fiscale gegevens tussen jurisdicties.150 Om een
effectieve gegevensuitwisseling gestalte te geven ontwikkelde een OESO werkgroep, die
bestond uit afgevaardigden van OESO-lidstaten en tax havens, een modelverdrag dat de
benaming Tax Information Exchange Agreement (TIEA) kreeg en in april 2002 werd
gepubliceerd.151 In 2009 besloten de G7 landen dat tax havens konden volstaan met het
afsluiten van twaalf TIEAs om aan de niet-coöperatieve status te ontsnappen.152 Het is nooit
duidelijk geworden waarom men twaalf stuks eiste en niet vijftien of twintig. Tax havens
kwamen er zo heel goedkoop van af, want ze sloten snel TIEAs af met andere tax havens en
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jurisdicties waarmee ze geen enkel financieel verkeer hadden. Op die manier liepen tax
havens natuurlijk geen enkel risico dat de jurisdictie waarmee een TIEA was afgesloten ooit
fiscale gegevens zou opvragen.
Daar kwam nog bij dat ook al zouden die gegevens daadwerkelijk worden gevraagd het
maar de vraag was of die zouden worden verstrekt. TIEA-informatieverzoeken waren
namelijk gebonden aan zeer strikte procedures en regels. Er moesten vrij gedetailleerde
gegevens worden overlegd, waardoor er feitelijk al een sterke zaak moest zijn opgebouwd,
voordat informatie werd verstrekt. Verder hing een succesvolle procedure om informatie te
krijgen ook af van de beschikbaarheid van de informatie, want kleinere tax havens hadden
dikwijls de middelen niet om die informatie te verzamelen of op te eisen.153
Overzien we de hele OESO-aanpak, dan moeten we constateren dat die vrij ambitieus begon
nadat de VS besloten had dat een multilaterale aanpak nodig was om belastingontwijking en –
ontduiking aan te pakken. De hele OESO-campagne verzandde echter na de Amerikaanse
koerswijzing en eindigde met de vrij zwakke formele eis van twaalf TIEAs. OFCs hadden er
nauwelijks last van, ze moesten alleen de kosten van de verdragsafsluitingen dragen.

De EU kondigde in december 1997, na een jarenlange discussie, maatregelen aan die het
mogelijk moesten maken om op te treden tegen belastingontwijking en –ontduiking. Voor
belastingen die betrekking hadden op ondernemingen werd een Code of Conduct opgesteld en
voor particulieren moest een spaartegoedenrichtlijn gaan gelden.154 De gekozen benadering,
bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie (harmful tax competition), leek veel op de
OESO-insteek. Inhoudelijk waren er echter beduidende verschillen. Voor een beter begrip van
de maatregelen, die we verderop wat uitgebreider zullen bezien, is het nodig om de
achterliggende geschiedenis te bekijken.
Tot eind 1997 lukte het de EU niet om afspraken te maken over directe belastingen. De
Europese Commissie ondernam wel enkele pogingen. Die stelde onder meer in 1975 voor om
vennootschapsbelastingtarieven te harmoniseren. Lidstaten weigerden echter zeggenschap op
dat punt af te staan. Een van de hindernissen was de vereiste unanimiteit bij de besluitvorming
over belastingzaken.155
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In de jaren negentig kwamen de zaken anders te liggen toen Europese landen als
voorbereiding op invoering van de monetaire unie begrotingstekorten wegwerkten.
Belastinglekken naar andere EU-landen die hun tarieven verlaagden om meer inkomsten te
verkrijgen kregen toen meer aandacht. Eurocommissaris M. Monti sprak in 1995 van een
‘race to the bottom’ door onderlinge belastingconcurrentie. Frankrijk, Italië en België hadden
het over ‘schadelijke’ en ‘oneerlijke’ belastingconcurrentie waardoor kapitaal minder en
arbeid zwaarder werd belast, de belastinginkomsten daalden en de toch al hoge werkloosheid
verder opliep. Frankrijk was bezorgd over de lage vennootschapsbelastingtarieven in Ierland
en vroeg om actie van de EU in 1997. Duitsland deelde die zorg, maar was nog bezorgder
over spaargelden die haar burgers op rekeningen in andere EU-landen met een strikt
bankgeheim, zoals Luxemburg en Oostenrijk, plaatsten. De Duitse overheid zou zo naar eigen
zeggen midden jaren negentig zo’n twaalf miljard dollar jaarlijks aan belastinginkomsten
hebben verloren omdat de Duitse rekeninghouders de ontvangen rente niet aan de eigen fiscus
opgaven.156
In de Commissie en onder EU-leden ontstond een debat over de vraag wanneer sprake was
van ‘oneerlijke’ belastingconcurrentie met vennootschapsbelastingtarieven. Als het ging om
lage tarieven die uitsluitend golden voor niet-ingezetenen (ringfencing) of ook als er sprake
was van lage tarieven op zich, die dus voor iedereen golden (ingezetenen en nietingezetenen). Een andere discussie die de Commissie verdeelde was of ‘oneerlijke’
belastingconcurrentie ook betrekking had op speciale belastingvoordelen die landen
toekenden maakten om beleggers aan te trekken. Een deel de Commissie meende dat er dan
sprake was van verboden staatsteun.157
Ondanks alle verdeeldheid lukte het de Ecofin (de raad van ministers van Economische
Zaken en van Financiën van alle lidstaten) om het eind 1997 eens te worden over een aantal
maatregelen. Dat lukte door het gebruik van vrij vage concepten en het uitoefenen van druk.
Iedereen kon zich scharen achter de gehanteerde concepten oneerlijke concurrentie,
schadelijke belastingconcurrentie, marktverstoring, en verboden staatssteun omdat ze veel
ruimte overlieten voor een eigen interpretatie. Bovendien betekende de uitdrukking
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te staan, dat land had namelijk al meerdere malen zijn vetorecht gebruikt om afspraken over
belastingkwesties te blokkeren.
Om de effectiviteit van de maatregelen te vergroten spraken de EU-landen af om er naar te
streven dat de maatregelen ook in andere jurisdicties zouden worden ingevoerd. Lidstaten met
afhankelijke of geassocieerde gebieden beloofden om, voor zover de wettelijke
mogelijkheden dat toelieten, te streven naar invoering van de maatregelen in die gebieden. 159
Bij de maatregelen ging het om twee zaken, zoals we hiervoor al zagen. Een Code of Conduct
voor belastingen die betrekking hadden op ondernemingen en maatregelen voor
spaartegoeden van particulieren.
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uitvoeringspraktijken. De belangrijkste daarvan waren belastingvoordelen die uitsluitend
bedoeld waren voor niet-ingezetenen (ringfencing). Verder ging het om toekenning van
aantrekkelijke belastingtarieven aan brievenbusondernemingen

en een gebrek aan

transparantie bij belastingmaatregelen.160 Een werkgroep onder leiding van de Britse
staatssecretaris van Financiën D. Primarolo beoordeelde een groot aantal fiscale maatregelen
van EU-lidstaten en de met hen verbonden gebieden op hun schadelijkheid. Dat leidde tot het
‘Primarolo rapport’ van november 1999 waarin 66 belastingregelingen stonden die de
werkgroep schadelijk vond (40 in EU-lidstaten, 3 in Gibraltar en 23 in afhankelijke en
geassocieerde gebieden).161
Volgens een EU persbericht van medio 2003 hadden de lidstaten en hun afhankelijke en
geassocieerde gebieden de 66 genoemde regelingen inmiddels vervangen of veranderd.162 Zo
trok Luxemburg de wetgeving betreffende holdings van 1929 in. 163 Ierland beëindigde de
speciale winstbelastingregeling van 10 % die gold voor bepaalde buitenlandse ondernemingen
die zich in Ierland vestigden en verlaagde in plaats daarvan het algemeen geldende tarief van
32 % naar 12,5 %.164 Op die manier was er geen sprake meer van ringfencing, terwijl Ierland
wel volop mee kon blijven concurreren op belastinggebied. De Britse Maagdeneilanden,
Jersey, Guernsey en het eiland Man maakten een einde aan hun aparte offshoretarief, maar
voerden als compensatie een algemeen winstbelastingtarief in van 0 % voor alle
159
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vennootschappen (zero tax).165 Ook hier afschaffing van ringfencing, maar geen verlies aan
concurrentiekracht op de offshoremarkt. Kennelijk vond men zero tax in tegenstelling tot
ringfencing niet schadelijk. Uit de voorbeelden blijkt dat door het zwakke uitgangspunt,
namelijk bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie, de ‘race to the bottom’ uiteindelijk
alleen maar sterker werd.
Dat de EU uiteindelijk weinig of niets bereikte met de aanpak kwam ook duidelijk aan het
licht met de LuxLeaks-onthullingen van mei 2012 en november 2014. Door gunstige
afspraken met de Luxemburgse belastingdienst (rulings) hoefden bedrijven als Amazon,
Apple, Ikea en Pepsi maar enkele procenten belasting te betalen. Jean-Claude Juncker, de expremier van Luxemburg en de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie zag zich
onder druk van de publiciteit genoodzaakt te verklaren dat de Luxemburgse praktijken
indruisten tegen ‘ethische en morele normen’. De Ministers van Financiën van Duitsland,
Frankrijk en Italië noemden LuxLeaks een keerpunt en stelden dat de fiscale concurrentie
tussen Europese landen aan banden gelegd moest worden.166 Terug bij af dus. Hoe verliep het
met de maatregelen die betrekking hadden op spaartegoeden van particulieren?

Al in 1989 kwam de Europese Commissie met een voorstel om een uniforme 15 %
bronheffing in te voeren op de rente van alle spaargelden in de EU. Het bleef bij een voorstel
omdat Luxemburg zich verzette. Dat land wilde zijn bankgeheim niet aanpassen, het vreesde
dat daardoor veel buitenlandse spaarders hun gelden zouden terugtrekken. Uiteindelijk lukte
het dan toch om eind 1997 alle lidstaten op een lijn te krijgen om een spaartegoedenrichtlijn
in te voeren. De richtlijn beoogde te voorkomen dat natuurlijke personen zich konden
onttrekken aan belastingheffing op rente die zij vanuit een andere EU-lidstaat ontvingen. In
principe moesten lidstaten daarom informatie uitwisselen over rentebetalingen aan natuurlijke
personen die woonden in een andere lidstaat. België, Luxemburg en Oostenrijk, landen met
een strikt bankgeheim, mochten tijdens een overgangsperiode bronheffing toepassen. Ze
vreesden dat niet-EU jurisdicties anders zouden profiteren van de aantasting van hun
bankgeheim. Daarom bedongen ze dat hun belangrijkste niet-EU concurrenten ook informatie
zouden verstrekken over uitbetaalde rentes. Het ging daarbij onder meer om Andorra,
Liechtenstein, Monaco, Zwitserland plus afhankelijke en geassocieerde gebieden zoals de
Kanaaleilanden, het eiland Man en een aantal Caribische eilanden. Door drukuitoefening op
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de afhankelijke en geassocieerde gebieden en een overeenkomst met Zwitserland lukte het
wonderwel te voldoen aan de eisen van de drie genoemde EU-landen. Daarom kon de richtlijn
op 1 juli 2015 van kracht worden.167
De effectiviteit van de spaarrichtlijn werd in brede kring in twijfel getrokken. Zo vroegen in
2005 Tweede Kamerleden van het CDA aan de regering of de heffingen op
grensoverschrijdende rentebetalingen niet zou leiden tot een verschuiving van rentestromen
naar dividendstromen. Staatssecretaris J. Wijn gaf aan dat de richtlijn alleen betrekking had
op rentestromen, ‘ontwijking van belastingheffing over in het buitenland aangehouden
vermogen is dan ook na de inwerkingtreding van de spaarrichtlijn nog steeds niet
onmogelijk.’168 Zucman stelde vast dat het voornaamste gevolg van de richtlijn uiteindelijk
was dat Europeanen hun vermogen onderbrachten in brievenbusfirma’s, trusts of stichtingen.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in Zwitserland. Eind 2004, vlak voordat de bronbelasting werd
ingehouden, stonden daar 25 % van de bankrekeningen op naam van Europese privépersonen.
Dat daalde naar 15 % eind 2005. Omgekeerd steeg het aantal bankrekeningen op naam van
brievenbusfirma’s van 50 naar 60 % in dezelfde periode.169
Wat waren de gevolgen van de spaarrichtlijn? De EU-staten zullen waarschijnlijk wat meer
belasting hebben ontvangen omdat het voor kleine spaarders niet loonde hun spaargelden
onder te brengen in brievenbusfirma’s, trusts of stichtingen. Van het uiteindelijke doel van de
hele EU-opzet, belastingontwijking en –ontduiking indammen, kwam dus nauwelijks iets
terecht. Wel kregen de betreffende OFCs te maken met diverse kosten. Ze moesten
spaartegoedenverdragen afsluiten, rentegegevens verzamelen en die ook doorgeven aan een
hele reeks landen.

Gevolgen optreden internationale organisaties
Het is moeilijk enigszins nauwkeurig aan te geven wat de gevolgen waren van de maatregelen
van het FATF, het FSF, de OESO en de EU op OFCs. Die zijn voor ieder OFC anders en
bovendien moeilijk te meten. Als de maatregelen een sterk negatief effect gehad zouden
167
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hebben, dan zou dat moeten blijken uit dalende activiteiten van OFCs. Beschikbare gegevens
wijzen echter niet in die richting. Zo steeg in de periode van 2007 t/m 2013 het aantal
geregistreerde offshorevennootschappen wereldwijd van 1,8 miljoen naar 2,1 miljoen.170 Ook
uit de gegevens van de Bank for International Settlements (BIS) over de periode van 1998 t/m
2014 komt dat niet naar voren. Uit de BIS-gegevens valt op te maken dat het totaal aan activa
van de banken in OFCs tot 2007 sterk toenam. (zie grafiek 1). Daarna daalden ze enigszins
door de crisis, om in 2014 weer het pre-crisis niveau te bereiken. Grafiek 2 laat zien dat de
verhouding tussen de bankenactiva in OFCs ten opzichte van de activa van banken in alle
landen, al jarenlang vrij stabiel rond de 12-13 % schommelt, met voor 2014 een piek van 14,1
%. De relatieve positie van OFCs ten opzichte van andere centra bleef dus vrij constant. De
cijfers hebben echter wel enkele beperkingen. Allereerst geven ze geen zicht op off-balance
activiteiten. Ook worden de activa van niet-bancaire instellingen zoals verzekeraars niet
vermeld.
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brievenbusondernemingen, trusts en stichtingen.172 En tenslotte ontbreken de gegevens van
centra als Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland, de BIS deelde hen niet in bij OFCs.

Grafiek 1 Totale activa van banken in OFCs (miljarden dollars), 1998-2014
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Bron: BIS Quarterly reviews: statistical data, table 6A.
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Grafiek 2 Verhouding in procenten tussen bankenactiva in OFCs en de
bankenactiva in alle landen, 1998-2014
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Bron: BIS Quarterly reviews: statistical data, table 6A

Het voorgaande liet zien dat de maatregelen van de vier internationale organisaties niet de
voorspelde Death of Tax Havens tot gevolg hadden. Integendeel ze bleven onbelemmerd
doorgroeien. De maatregelen brachten echter wel kosten met zich mee. Die kosten hadden
betrekking op verdragsafsluitingen, het opstellen en invoeren van wetgeving (met alle
bijbehorende procedures) en het opzetten van toezichthoudende instellingen. Die kosten
waren relatief hoog voor kleinere OFCs. Zo zagen we dat bij Anguilla de inkomsten die de
overheid ontving in verband met offshore-activiteiten niet toereikend waren om een adequaat
toezichthoudend orgaan op te zetten. Er was sprake van een kritische ondergrens die niet
afhankelijk is van de omvang van de activiteiten. Dat beeld wordt bevestigd door een
onderzoek van G. Rawlings. Hij onderzocht wat voor effect de maatregelen van de
internationale organisaties hadden op een aantal OFCs. Hij kwam tot de conclusie dat de
gevolgen voor de grotere centra beperkt bleven tot hogere kosten. Bij kleinere OFCs zoals
Tonga, kwam de levensvatbaarheid in het geding door de hogere kosten.173
Verder werd duidelijk dat de maatregelen die betrekking hadden op belastingontwijking en
–ontduiking weinig effect hadden omdat ze omzeild werden. Wat betreft de spaarrichtlijn
hoefden OFCs daarvoor geen nieuwe faciliteiten aan te bieden. Brievenbusfirma’s, trusts of
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stichtingen oprichten en instellen was vrij gebruikelijk. Dat lag anders bij de ringfencingbepalingen, OFCs moesten daardoor specifieke offshoreregimes afschaffen. In plaats daarvan
verlaagden ze het algemeen geldende winstbelastingtarief (Ierland) of voerden zero tax in (de
Britse Maagdeneilanden, Jersey, Guernsey en het eiland Man). Omdat die centra zich
aanpasten aan de nieuwe omstandigheden konden ze zich handhaven op de offshoremarkt. De
aanpassingen, die getuigden van flexibiliteit, konden natuurlijk alleen maar tot stand komen
doordat de staat van die jurisdicties bereid was de nodige wetgeving in te voeren.

Als afsluiting van deze paragraaf een korte inventarisatie van de factoren die van belang
waren bij het ontstaan, de groei en de neergang van de besproken OFCs. Bij Monaco was bij
de opkomst van het OFC geen sprake van een bewuste strategie, het staatje maakte gebruik
van al bestaande zero tax wetgeving. New Jersey/Delaware en Singapore voerden daarentegen
wel bewust wetgeving in die de basis vormde voor een OFC. De initiatieven om een OFC op
te richten kwamen van buiten die staten. Bij New Jersey/Delaware kwam dat van New Yorkse
bedrijfsadvocaten en bij Singapore van de Bank of America.
De al bestaande OFCs in Luxemburg en de Bahama’s groeiden sterk door de opkomst van
de Euromarkt in die centra. Van belang daarbij was hun ligging. Luxemburg bij Duitsland en
België, de Bahama’s in dezelfde tijdzone als New York.
De levensvatbaarheid bij kleinere OFCs zoals Tonga, kwam in het geding door de relatief
hoge kosten die het gevolg waren van maatregelen van internationale organisaties. Het kwam
ook voor dat OFCs in staat waren om bedreigingen te pareren en zo een neergang te
voorkomen. Zo voerde Zwitserland een versterkt bankgeheim in toen de bestaande
geheimhouding door een aantal externe (en interne) oorzaken bedreigd werd. Verder
verlaagde Ierland het algemeen geldende winstbelastingtarief en voerden de Britse
Maagdeneilanden, Jersey, Guernsey en het eiland Man zero tax bepalingen in nadat die centra
onder druk hun offshoreregimes afschaften.
We hebben nu een indruk gekregen van een aantal factoren die van belang waren bij de
ontwikkeling van enkele OFCs. Om nog meer van die factoren op te sporen wenden we ons
tot de bestaande literatuur.

§ 3 Belangrijke factoren bij de ontwikkeling van OFCs
S. Picciotto betoogde dat OFCs die in de jaren vijftig ontstonden dikwijls een aantal
kenmerken gemeen hadden. Allereerst lag het initiatief om een OFC op te richten vaak bij
advocaten of accountants, die de betreffende staat overhaalden om de noodzakelijke
59

wetgeving in te voeren. Verder ging het volgens hem veelal om kleine jurisdicties die nog
nauwe banden hadden met het ex-koloniale moederland.174 Dat het initiatief niet bij de staten
zelf lag komt bekend voor, we zagen al dat dit ook het geval was bij New Jersey/Delaware en
Singapore. Omdat Curaçao ook een kleine jurisdictie is die nauwe banden met het exkoloniale moederland Nederland heeft, zullen we allereerst die twee aspecten nader bekijken.
Daarna belichten we enkele andere belangrijke factoren, namelijk de samenwerking tussen
staat en offshoresector, het agglomeratie-effect, schaalvoordelen en aanpassingsvermogen.

OFCs gevestigd in kleine jurisdicties
Het is opmerkelijk dat de meeste OFCs gevestigd zijn in kleine jurisdicties (gerekend naar het
inwonersaantal). Dat blijkt onder meer uit de in tabel 3 opgenomen UN 1998 lijst, van de 48
vermeldingen hebben er 34 minder dan 500.000 inwoners. Welke voordelen hadden kleine
jurisdicties ten opzichte van grotere? Mogelijk waren de regeringen van kleine jurisdicties
makkelijker over te halen hun wetgeving te wijzigen.
Een andere factor werd door Palan c.s. onderkend, ze betoogden dat kleine staten dikwijls
gedomineerd werden door een internationaal georiënteerde koopmansklasse, die in staat was
om over te schakelen naar financiële dienstverlening.175
Waarschijnlijk speelde ook een rol dat de inkomsten die een OFC genereerde relatief
belangrijk waren voor kleine landen. Die inkomsten namen namelijk niet toe naarmate een
land groter was. Zo zullen de inkomsten die samenhangen met domicilieverlening aan
honderdduizenden brievenbusmaatschappijen hetzelfde zijn voor grote en kleine landen. Wel
moet opgemerkt worden dat de zaken anders zijn komen te liggen door de hiervoor
beschreven maatregelen van de internationale organisaties. Daardoor is de kans groter
geworden, dat kleine jurisdicties de kosten die betrekking hebben op onder meer het opzetten
van toezichthoudende instellingen niet op kunnen brengen en dus ook geen OFC kunnen
opstarten.

Binding met (ex-)koloniale moederland
Een blik op tabel 3 leert dat veel OFCs zijn gevestigd in jurisdicties die op een of andere
manier zijn verbonden met het (ex-)koloniale moederland. Dat roept de vraag op of zo’n band
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voordelen biedt waardoor die jurisdicties geschikter zijn voor de vestiging van een OFC. De
volgende standpunten werden ingenomen.
Picciotto stelde dat veel jurisdicties door hun banden met het ex-koloniale moederland toe
konden treden tot belastingverdragen die het moederland had afgesloten.176
M. Hampton betoogde dat afhankelijke gebieden met voldoende autonomie op het gebied
van fiscale wetgeving, uitermate geschikt waren, omdat ze onder ‘de bescherming’ van het
moederland vielen waardoor ze het imago van een politiek stabiele jurisdictie uit konden
stralen. In dat verband wees hij op het feit dat de meerderheid van de Caribische jurisdicties,
die banden hadden met Groot-Brittannië en Nederland OFCs werden, en die van Frankrijk
niet. Hampton verklaarde dat door te stellen dat de Franse gebieden niet voldoende ruimte
kregen voor eigen wetgeving.177
Een OESO-studie uit 1998 constateerde dat OFCs in afhankelijke gebieden profiteerden
(free-riding) van voorzieningen die het moederland verschafte zoals diplomatieke
betrekkingen.178 Afhankelijke gebieden hadden daardoor een voorsprong op onafhankelijke
landen, omdat de kosten voor het afsluiten van belastingverdragen en het onderhouden van
contacten met andere staten mede door het moederland werden gedragen.
De hiervoor geschetste opvattingen benadrukken de voordelen die de band met zich
meebracht, dat wil zeggen enerzijds voldoende onafhankelijkheid met betrekking tot fiscale
wetgeving en anderzijds afhankelijk genoeg om te profiteren van de band met het
moederland, het beste dus van twee werelden. Volgens enkele auteurs was die band met het
moederland echter niet altijd voordelig.
R. Murphy vestigde in 2009 de aandacht op het verschijnsel dat jurisdicties die verbonden
waren met het (ex-)koloniale moederland, en die weliswaar de formele bevoegdheid hadden
hun fiscale wetgeving naar eigen wensen in te richten, soms toch de stilzwijgende
toestemming nodig hadden van het moederland voor die wetgeving.179 Het moederland kon
dus de autonomie op dat punt beperken. Die potentiële invloed werd door T. Freyer en A.
Morriss duidelijk gemaakt met een voorbeeld betreffende de Kaaimaneilanden. Omdat in
2012 op de Kaaimaneilanden een groeiend budgettair tekort ontstond en Groot-Brittannië
daardoor volgens de grondwet van die eilanden moest instemmen met de begroting, volgden
zware onderhandelingen die plaatsvonden toen in Groot-Brittannië politieke ophef ontstond
over multinationals die hun Britse belastingafdracht reduceerden via OFCs. Voorstellen
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kwamen ter tafel om expats, die in de offshoresector werkten op de Kaaimaneilanden, fiscaal
zwaarder te belasten en de werkvergunningen voor die expats duurder te maken. Op de
Kaaimaneilanden ontstond de angst dat de Britten hun bevoegdheden zouden gebruiken om
de offshoresector te ondermijnen.180 Dat een band met het moederland ook nadelen voor een
OFC met zich mee kon brengen, zagen we hiervoor al met betrekking tot de druk die EUlidstaten op hun afhankelijke gebieden uitoefenden om bepaalde maatregelen, zoals de
spaarrichtlijn, in te voeren.

Samenwerking staat en offshoresector
Meerdere auteurs kwamen tot de conclusie dat een goede samenwerking tussen staat en
offshoresector essentieel is voor een succesvol OFC. Zo betoogde S. Roberts in een artikel
dat in 1995 verscheen, dat door de hechte coalitie die tussen de politieke en financiële elite
van de Kaaimaneilanden bestond men in staat was het OFC op te bouwen en snel te reageren
op gewijzigde omstandigheden en zo de concurrentiepositie te behouden of te verbeteren.181
A. Hudson, die de ontwikkeling van de OFCs op de Bahama’s en de Kaaimaneilanden
onderzocht, kwam net als Roberts tot de conclusie dat de goede verhoudingen tussen staat en
sector op de Kaaimaneilanden de basis waren voor het succes van het daar gevestigde OFC.
De relatie was zo goed dat de sector zelf de door haar nodig geachte fiscale wetgeving mocht
ontwerpen. Zijn onderzoek op de Bahama’s liet zien dat ook het tegendeel waar was,
namelijk dat slechte verhoudingen tussen de groepen negatief uitwerkte op de ontwikkeling
van het OFC. De verhoudingen sector/staat op de Bahama’s waren volgens Hudson tot eind
jaren tachtig namelijk zo gespannen dat daarmee de concurrentiepositie en de ontwikkeling
van het OFC in gevaar kwamen.182 Ook C. Farquet benadrukte het belang van de
samenwerking staat/sector. Hij kwam in een artikel van 2012 over tax haven Zwitserland
tijdens het interbellum, dat gebaseerd was op archiefonderzoek in meerdere Europese landen,
tot de conclusie dat het succes van die tax haven in belangrijke mate was toe te schrijven aan
de Zwitserse staat die volledig koos voor de belangen van de bankengemeenschap. 183 De
bevindingen van Farquet bevestigen wat we hiervoor al zagen, namelijk dat het versterkte
Zwitserse bankgeheim tot stand kwam door de nauwe samenwerking tussen bancaire kringen
en staat.
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Agglomeratie-effect en schaalvoordelen
R. Roberts en A. Tschoegl stelden dat het agglomeratie-effect een van de belangrijke factoren
was die groei veroorzaakte bij OFCs. Met het agglomeratie-effect wordt bedoeld dat
financiële ondernemingen kunnen profiteren van de aanwezigheid van complementaire
diensten van advocaten, accountants en andere voorzieningen. Die complementaire diensten
versterken de internationale reputatie en de concurrentiepositie van een OFC.184 In dit verband
wijst R. Roberts ook op schaalvoordelen die toevallen aan financiële ondernemingen die in
een groter financieel centrum opereren. Lagere kosten zijn het gevolg, en de grote diversiteit
aan activiteiten die andere financiële ondernemingen ontplooien zorgt voor een stimulerende
omgeving waardoor nieuwe zakelijke mogelijkheden ontstaan.185
Aanpassingsvermogen
C. Boise en A. Morriss betoogden dat OFCs bijzonder kwetsbaar zijn voor veranderingen die
andere landen aanbrengen in hun fiscale wetgeving en wezen er op dat OFCs zich daarom
soepel

moeten

aanpassen

aan

gewijzigde

omstandigheden,

omdat

anders

hun

levensvatbaarheid wordt bedreigd.186 Dat aanpassingsvermogen waar Boise en Morriss op
doelden is natuurlijk cruciaal voor OFCs, want veel landen die belastinggelden zien
verdwijnen via OFCs zullen hun wetgeving aanpassen om de schade te beperken.
Centraal in het betoog van de twee auteurs stond de stelling dat door de Amerikaanse
opzegging van het belastingverdrag met de Antillen in 1987 de Antilliaans/Curaçaose
offshore nagenoeg ineens werd weggevaagd (‘virtually wiping out the Antilles offshore
financial sector overnight’). Verder stelden ze dat de Antillen de soepelheid misten om zich
aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en daardoor geen alternatieven ontwikkelden
die de verloren gegane mogelijkheden konden vervangen.187 Ze schreven dat gebrek aan
aanpassingsvermogen toe aan een aantal factoren. Allereerst het feit dat Nederland zich te
veel bemoeide met het afsluiten van belastingverdragen, daardoor konden de Antillen geen
nieuw verdrag met de VS afsluiten. Verder werden er te weinig publieke middelen besteed
aan de ontwikkeling van de offshoresector. Ook schonk de Antilliaanse regering te weinig

184

R. Roberts, ‘The Economics of Cities of Finance’, in H. Diederiks en D. Reeder eds., Cities of Finance
(Amsterdam/New York 1996) 7-19 aldaar 11-13; A.E. Tschoegl, ‘The benefits and costs of hosting
financial centres’, in: International banking and financial centres, ed., Yoon S. Park en M. Essayyad
(Amsterdam 1989). Geciteerd bij Palan, e.a., Tax Havens,182.
185
Roberts, ‘The Economics of Cities of Finance’, 12, 13.
186
Boise en Morriss, ‘The Saga of the Netherlands Antilles’, 427.
187
Boise en Morriss, ‘The Saga of the Netherlands Antilles’, 377, 432, 455.

63

aandacht aan de offshoresector.188 Vanzelfsprekend zullen we in de loop van het onderzoek
nagaan of de neergang van de Curaçaose offshore inderdaad is toe te schrijven aan de
bemoeienis van Nederland met belastingverdragen en de ‘tekortschietende’ Antilliaanse
overheid.
Voor de overzichtelijkheid zijn de in de vorige en deze paragraaf besproken factoren die een
rol speelden bij het ontstaan, de groei en de neergang van OFCs samengevat in de tabellen 8
en 9.

Tabel 8 Endogene en exogene factoren die opkomst en groei van OFCs mogelijk maakten en
bevorderden
Endogeen
Wetgeving
Soepele regulering
Geheimhouding
Ligging: tijdzone, buurlanden
Kleine jurisdictie
Voldoende fiscale autonomie
Imago van politieke stabiliteit
Goede samenwerking staat en offshoresector
Agglomeratie-effect
Schaalvoordelen

Exogeen
Initiatief tot oprichting OFC dikwijls extern
Groeiende Euromarkt

Tabel 9 Endogene en exogene factoren die de groei verzwakten en/of neergang veroorzaakten
Endogeen
Falende samenwerking staat en offshoresector
Gebrekkig aanpassingsvermogen

Exogeen
Maatregelen van andere landen
Maatregelen van internationale organisaties
Concurrentie van andere OFCs

Naast de in de tabellen genoemde factoren kwamen ook de voor- en nadelen van de band met
het ex-koloniale moederland naar voren. Bij de voordelen ging het om de mogelijkheid om
toe te treden tot belastingverdragen, toegang tot diplomatieke voorzieningen van het
moederland en het imago van politieke stabiliteit. De nadelen die de revue passeerden waren
de kans op beperking van de fiscale autonomie en de druk om bepaalde maatregelen in te
voeren.
In het onderzoek zullen we nagaan of de genoemde factoren en vanzelfsprekend ook de
band met Nederland belangrijk waren bij de ontwikkeling van het Curaçaose OFC.
188

Boise en Morriss, ‘The Saga of the Netherlands Antilles’, 439, 445.

64

§ 4 Opzet van het onderzoek
Het onderzoek verliep globaal genomen in twee fases. In de eerste fase lag de nadruk op het
verkrijgen van een algemeen beeld. Dat was onder meer nodig om na te gaan welke archieven
eventueel essentiële informatie konden verschaffen. Het tweede deel concentreerde zich op
het raadplegen van archieven en het voeren van gesprekken in Willemstad en Nederland met
politici en personen uit de offshoresector.
Omdat het ging om de geschiedenis van een OFC was te verwachten dat wetgeving een
cruciale rol zou spelen. Daarom begon ik met het bestuderen van de Antilliaanse
parlementaire behandeling van relevante wetgeving. Tegelijkertijd nam ik ook artikelen in de
Antilliaanse en Nederlandse pers door die betrekking hadden op de Curaçaose offshore. Al
vrij snel bleek dat de BRK

(een soort belastingverdrag met Nederland) en het

belastingverdrag met de VS centraal stonden bij de ontwikkeling van de Curaçaose offshore.
Omdat het belastingverdrag van de Antillen met de VS feitelijk een uitbreiding van het
Nederlands-Amerikaanse verdrag naar de Antillen was, kwam dat verdrag evenals de BRK
meerdere malen in het Nederlandse parlement ter sprake. Daarom verdiepte ik me ook in de
Nederlandse parlementaire stukken die betrekking hadden op de BRK en het verdrag. Om
cijfermatige gegevens over de Curaçaose offshore te verkrijgen bestudeerde ik daarna de
beschikbare jaarverslagen van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) respectievelijk de
Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS).189 Een verzoek dat ik indiende om de
archieven van de CBCS te mogen raadplegen, werd helaas afgewezen. Als afsluiting van de
eerste fase bestudeerde ik vervolgens de internationale literatuur over OFCs, daarmee
beoogde ik meer inzicht te krijgen in het functioneren van OFCs.
Omdat in de beginfase duidelijk werd dat Nederlandse banken een grote rol speelden bij de
totstandkoming en de groei van de Curaçaose offshore, raadpleegde ik voor zover dat werd
toegestaan en mogelijk was, archieven van Nederlandse banken waarvan duidelijk was dat die
een trustkantoor en/of offshorebank hadden in Willemstad. Daarmee hoopte ik een
gedetailleerder beeld te krijgen van de invloed van de Nederlandse banken op de Curaçaose
offshore. Ik kreeg toestemming om dossiers uit de archieven van de ABN-AMRO en ING te
bestuderen. De Rabobank, die meerdere offshore vestigingen had op Curaçao, gaf helaas geen
toestemming tot inzage in haar archieven.
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Om meer inzicht te krijgen in de beleidsmatige overwegingen en de standpunten van de
Antillen en Nederland bij de totstandkoming en de wijzigingen van de BRK onderzocht ik een
aantal archiefdossiers van het ministerie van Financiën (MvF) en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat deed ik omdat de BRK in Nederland
werd behandeld door zowel het MvF als het Kabinet voor Nederlands Antilliaanse Zaken
(KabNA), dat momenteel is ondergebracht bij BZK. Omdat het ministerie van Buitenlandse
Zaken (BuZa) en het MvF het Antilliaans-Amerikaanse belastingverdrag behandelden,
verdiepte ik me ook in een aantal archiefdossiers van die ministeries. Daarmee wilde ik een
beter inzicht krijgen in de standpunten en overwegingen van Nederland, de Antillen en de
Verenigde Staten bij de totstandkoming, wijziging en beëindiging van het verdrag. Het lukte
helaas niet om toegang te verkrijgen tot de archieven van het State Department in de
Verenigde Staten. Verder bestudeerde ik een aantal uitspraken van de Hoge Raad die
betrekking hadden op de Curaçaose offshore-activiteiten. Dat hing samen met het feit dat de
Curaçaose offshoresector doorgaans in haar voorlichting aan potentiële klanten wees op de
rechtszekerheid die Curaçao bood omdat de Hoge Raad der Nederlanden het hoogste
rechtscollege was van het eiland. Met het bestuderen van die uitspraken wilde ik nagaan of
die claim correct was.
De geraadpleegde bronnen en literatuur worden in de betreffende bijlage achterin wat
gedetailleerder gespecificeerd.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over het onderzoek. Ofschoon er ook op Aruba en St.
Maarten offshore-activiteiten waren, beperkt het onderzoek zich tot Curaçao. Die keuze
maakte ik, omdat de activiteiten op de twee eerstgenoemde eilanden vele malen minder
omvangrijk en belangrijk waren dan die in Willemstad. Ook ontbrak op die eilanden een
substantiële offshore-infrastructuur en werden de activiteiten doorgaans vanuit Willemstad
aangestuurd. Vanwege de beschikbare ruimte zijn aanverwante onderwerpen zoals de vrije
zones en scheeps- en luchtvaartregistraties niet behandeld.
Min of meer los van de onderzoeksvraag zal ook enige aandacht worden geschonken aan
ontwikkelingen rondom de persoon van Anton Smeets, omdat hij als een van de belangrijkste
figuren van de Curaçaose offshore het symbool is geworden van die sector en in een
geschiedschrijving over die offshore daarom niet mag ontbreken.
Verder zullen er -helaas- bepaalde zaken aan de aandacht zijn ontsnapt vanwege de schaarse
beschikbare gegevens en de heersende geheimhouding rond de Curaçaose offshore.
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Hoofdstuk 2 Voorgeschiedenis
Nadat een aantal algemene aspecten van de Antilliaanse geschiedenis zijn toegelicht
beschrijven

we

de

gevolgen

van

de

komst

van

oliemaatschappijen

voor

de

overheidsinkomsten, de fiscale autonomie en de ontwikkeling van het bankwezen op Curaçao.
Daarna bespreken we de zetelverplaatsingen van Nederlandse bedrijven naar Willemstad in de
Tweede Wereldoorlog. Vervolgens behandelen we een drietal opvattingen over het
ontstaanstijdstip van de Curaçaose offshore. Tenslotte brengen we in beeld waarom een grote
Nederlandse bank een trustkantoor vestigde in Willemstad.

§ 1 Periode tot 1914
De Nederlanders trokken naar het Caribisch gebied voor kaapvaart, handel en zout. 190 In 1634
werd Curaçao op de Spanjaarden veroverd, waarna ook Aruba en Bonaire in bezit werden
genomen.191 Bij de Vrede van Münster in 1648 werden de zes Antilliaanse eilanden aan
Nederland toegekend.192 De eilanden zijn klein, de Benedenwinden zijn qua oppervlakte te
vergelijken met de grotere Nederlandse Waddeneilanden en de Bovenwinden vormen
nauwelijks een stipje op landkaarten.193
De Benedenwindse eilanden waren te droog en de Bovenwindse eilanden te klein of hadden
te steile hellingen om langdurig winstgevend tropische exportgewassen te kunnen
verbouwen.194 Op Curaçao werd slechts voedsel voor lokale consumptie geproduceerd, gezien
de geringe opbrengsten combineerden de plantagehouders daarom landbouw met
commerciële activiteiten. De plantages vormden voor veel eigenaren slechts een aanvulling op
hun handelsinkomen.195
Handel werd de belangrijkste economische activiteit op de Antillen.196 De basis hiervoor
was de gunstige ligging van Curaçao en St. Eustatius ten opzichte van de belangrijke
handelsroutes en de uitstekende haven, respectievelijk ankerplaats, van de eilanden. Curaçao
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groeide in de tweede helft van de 17e eeuw uit tot een centrum van slavenhandel, er ontstond
een stapelmarkt, een vrijhaven en een bloeiende smokkelhandel.197
Toen de Antillen in 1816 na een Britse bezetting weer onder Nederlands gezag kwamen,
lagen handel en scheepvaart vrijwel stil. Maatregelen werden genomen om de handel weer op
gang te krijgen. Zo kreeg Curaçao op basis van een koninklijk besluit weer de status van
vrijhaven in 1827 en in het jaar daarna richtte de commissaris-generaal (vertegenwoordiger
van de Koning) de Centrale Bank op. Tot 1959 droeg die overheidsbank de naam
Curaçaosche Bank, daarna ging ze verder onder de benaming Bank van de Nederlandse
Antillen (BNA).198 Een economische opleving bleef echter uit en Nederland besteedde verder
weinig aandacht aan de Antillen.199
Het zakenleven op Curaçao was in handen van blanke protestantse en joodse handelaren.
De Sefardische transatlantische netwerken zouden een beslissende rol gaan spelen bij de
verdere ontwikkeling van de Antillen. De Curaçaose joodse gemeenschap vestigde zich in het
Caribisch gebied en bouwde via familiebanden een commercieel-financieel netwerk op, dat de
hele regio ging omvatten.200
De lokale elite vormde op Curaçao tezamen met de door Nederland uitgezonden ambtenaren
een kleine maatschappelijke bovenlaag. Het bestuur en de wetgevende macht waren echter
stevig in handen van de door Nederland benoemde gouverneur. Er was wel een Koloniale
Raad, maar die had slechts een adviserende taak. Bovendien werden de leden van die Raad,
die uit vertegenwoordigers van de handelselite en enkele koloniale ambtenaren bestonden,
nog tot 1936 geheel benoemd door de gouverneur.201
§ 2 Komst oliemaatschappijen en ontwikkeling bankwezen, 1914 t/m 1939
Nadat Shell202 in 1914 belangrijke olievelden in Venezuela had ontdekt, besloot de
onderneming een overslagbedrijf en raffinaderij op Curaçao te bouwen. De oliemaatschappij
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Lago, die was verbonden met Esso, vestigde zich in 1924 op Aruba voor de verwerking van
haar Venezolaanse olie. De eilanden werden als vestigingsplaats uitgekozen vanwege hun
strategische ligging, de aanwezige natuurlijke havens, en de heersende politieke stabiliteit.203
Het besluit van Shell om op Curaçao te gaan opereren werd ook beïnvloed door speciale
belastingwetgeving. In 1915 werd in de Koloniale Raad fiscale wetgeving betreffende de olieindustrie behandeld, de gouverneur merkte toen op dat afgezien moest worden van het
‘najagen van directe fiscale baten’, en drong aan op ‘fiscale bepalingen die zo vrijgevig
mogelijk [moeten] zijn’ om ‘de vestiging van eene petroleumraffinaderij hier te bevorderen.’
Toen de gunstige fiscale regelingen in 1921 werden bedreigd, liet Shell in een schrijven aan
de gouverneur weten dat vrijstelling van in-, uit-, en doorvoerrechten het voornaamste motief
voor de vestiging op Curaçao was geweest.204
De bijzondere fiscale behandeling van de oliemaatschappijen kwam opnieuw naar voren bij
de in 1938 van kracht geworden wetgeving. Niet de werkelijke winst, maar een fictieve winst
van Nfl 0,95 per 1000 kg geproduceerde olieproducten, vormde de grondslag voor de heffing
van de winstbelasting van 8 %. De oliemaatschappijen hoefden daarbij geen inzage in hun
boekhouding te geven. Shell had al eerder vrijstelling verkregen van loodsgelden voor haar
schepen, door de oprichting in 1917 van de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij (CSM),
die Curaçao als thuishaven koos. Tot dan toe kregen de betreffende schepen van Shell die
vrijstelling niet, omdat ze onder Nederlandse vlag voeren.205
De economische banden met Nederland werden door de komst van Shell sterker. De
belangstelling van de Nederlandse handel, scheepvaart en andere bedrijfstakken voor Curaçao
nam snel toe. Bij de invoer van goederen, olie niet meegerekend, steeg het Nederlandse
aandeel van 10 % in 1922 naar 35 % in 1929. Grote Nederlandse ondernemingen voerden
grote huizenbouwprojecten uit en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
(KNSM) groeide uit tot een van de grootste werkgevers op Curaçao.206
Curaçao behoorde in 1938, naargelang men aantal of tonnage van de schepen rekende die
het eiland aandeden, tot de zeven of acht grootste havens van de wereld. Het eiland was zeer
van de twintigste eeuw (Curaçao 1976) 162-163.
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aantrekkelijk als bunkerhaven, nergens in het Caribisch gebied kon zo snel en goedkoop
stookolie worden ingenomen.207 De olie-industrie werd de belangrijkste economische
activiteit, handel nam de tweede plaats in. De oliebranche bracht koopkracht, volledige
werkgelegenheid, economische ontwikkeling en welvaart. Shell had bijvoorbeeld in 1929
tegen de 11.000 arbeidskrachten in dienst op Curaçao, die op jaarbasis Nfl 24 miljoen aan
salaris ontvingen. Door de economische groei namen ook de overheidsinkomsten toe. In de
periode van 1922 tot 1929 stegen de opbrengsten van inkomstenbelasting met 250 %,
importheffingen met ongeveer 550 %, van accijnzen met 200 % en loodsgelden met 800 %.
Daardoor konden havens, wegen en communicatieverbindingen worden verbeterd op de
Antillen.208
De toenemende inkomsten van de overheid hadden ook tot gevolg dat in 1928 voor de
eerste keer sinds 1895 het overheidsbudget in evenwicht was. Omdat Nederland toen geen
begrotingssubsidies meer verstrekte hoefde de begroting ook niet meer door Den Haag te
worden goedgekeurd. Dat betekende dat de eilanden op fiscaal gebied autonoom werden.209
Shell had in vergelijking met Lago een grote politieke invloed. Zo had de Shell, in
tegenstelling tot Lago, vanaf 1925 een eigen vertegenwoordiging in de Koloniale Raad in de
persoon van de directiesecretaris van de lokale werkmaatschappij van de Shell. Toen in 1936
op grond van een nieuwe Staatsregeling de Koloniale Raad werd opgevolgd door de Staten,
bleef de vertegenwoordiging van Shell gehandhaafd totdat met de invoering van algemeen
kiesrecht in 1948 geen Statenleden meer werden benoemd.210 De Curaçaose Staatsregeling
van 1936 bevatte een beperkt mannen census- en capaciteitskiesrecht voor tien van de vijftien
Statenleden, de andere vijf werden door de gouverneur benoemd. Het censuskiesrecht was
gebaseerd op het betalen van een bepaald bedrag aan inkomstenbelasting en het
capaciteitskiesrecht was gerelateerd aan het opleidingsniveau. Dat betekende dat in 1937
ongeveer 6 % van de mannelijke bevolking kiesrecht had. De machtspositie van de
gouverneur werd door de nieuwe regeling niet aangetast. Hij bezat de uitvoerende macht en
benoemde niet alleen vijf leden, maar ook de voorzitter, en de ondervoorzitter van de Staten,
die medewetgevende bevoegdheid hadden. De Surinaamse Staatsregeling van 1936 kwam
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grotendeels overeen met de Curaçaose.211 Al met al was Den Haag dus nogal vrij zuinig met
het toestaan van zelfbestuur aan haar kolonies in de West.
Een van de belangrijkste gevolgen van de komst van Shell en Lago was de uitbreiding van
het bankwezen.212 De eerste uitbreiding kwam in 1917 tot stand toen Maduro’s Bank haar
deuren opende. De bank werd in 1916 opgericht door de eigenaren en familieleden van de
Curaçaose handelshuizen S.E.L. Maduro & Sons en Correa Hermanos & Co. Beide
handelshuizen namen tot dan toe al een groot deel van de bankzaken op het eiland voor hun
rekening.213
Nederlandse bankiers wilden echter ook een aandeel in de groeiende Curaçaose markt. In
een rapport aan de minister van Koloniën betoogden ze dat het van politiek belang was dat het
bankwezen op Curaçao een ‘ruim Nederlands karakter’ zou dragen. Overleg tussen de
bankiers en Den Haag resulteerde in de oprichting van de Hollandsche Bank voor West-Indië
in 1918. Oprichters van de bank waren onder meer de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(NHM), de Rotterdamsche Bankvereeniging, de KNSM en een dochtermaatschappij van de
Shell. De bank opende haar eerste kantoor in Willemstad in augustus 1919. In maart 1920
volgde een filiaal in Caracas (Venezuela), daarmee werd de Hollandsche Bank de eerste
Europese bank met een vestiging in dat land. Het hoofdkantoor bleef in Amsterdam gevestigd,
ofschoon daar geen bankactiviteiten werden verricht.214 De klantenkring van de bank bestond
voornamelijk uit Nederlandse bedrijven die op Curaçao werkzaam waren en Nederlandse
expats.215 Toen de bank door de wereldcrisis in de problemen kwam werd ze in het boekjaar
1934/35 door de Hollandsche Bank Unie (HBU) overgenomen.216
Het handelshuis Morris E. Curiël & Sons, dat al jarenlang actief was in de financiële sector,
richtte in 1927 de Curiël’s Bank op in Willemstad.217 Eind jaren twintig had Curaçao dus drie
commerciële banken: Maduro’s Bank, de Hollandsche Bank voor West-Indië en Curiël’s
Bank. Kennelijk wilde Shell al die banken te vriend houden, want ze verdeelde de
afwikkeling van haar financiële zaken over alle drie, in 1931 gunde ze Maduro’s Bank en de
Hollandsche Bank voor West-Indië ieder 40 % en Curiël’s bank 20 %.218
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De wereldcrisis bracht ook Curiël’s bank in de problemen. Daarom fuseerde ze begin
januari 1932 met Maduro’s bank, tot de nog altijd bestaande Maduro & Curiël’s Bank (MCB).
Door die fusie werd de keuzemogelijkheid voor de Curaçaose klant maar korte tijd beperkt,
want in 1932 richtte weer een oud handelshuis een bank op. Het ging om de firma Edwards,
Henriquez & Co., het kantoor van die nieuwe bank kwam precies tegenover dat van de MCB
te liggen.219
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog had Curaçao met zijn 65.000 inwoners 220
een redelijk uitgebreide bankensector. Willemstad herbergde een centrale bank (de Curaçaose
bank), de drie genoemde commerciële banken, twee spaarbanken en een hypotheekbank.221

§ 3 Zetelverplaatsingen en ontstaan Curaçaose offshore, 1940 t/m 1950
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten de Antilliaanse raffinaderijen op topcapaciteit en
produceerden ongeveer 80 % van de vliegtuigbrandstof die de geallieerden nodig hadden.
Verder draaide het hele geallieerde leger in Noord-Afrika op olie uit de Antillen. In verband
met de grote betekenis van de raffinaderijen voor de geallieerden, werden Amerikaanse
troepen op de Antillen gelegerd. Dankzij de raffinageactiviteiten kon het vooroorlogse
welvaartsniveau behouden blijven op de Antillen.222
De naar Londen uitgeweken Nederlandse regering hield zich intensief bezig met de
Antillen. Niet alleen omdat de eilanden van strategische betekenis waren voor het
oorlogsverloop, maar ook omdat internationaal -met name in de VS- het besef groeide dat
ingrijpende dekolonisatie nodig was. In een radiorede van eind 1942 beloofde Koningin
Wilhelmina interne zelfstandigheid aan de Nederlandse kolonies. De Antilliaanse politieke
partijen streefden ook naar autonomie.223 Na langdurige onderhandelingen werd de basis voor
meer autonomie gelegd met de invoering van algemeen kiesrecht voor de Staten in 1948.
Daarmee verviel de benoeming van Statenleden door de gouverneur.224 Toekenning van
autonomie liet nog op zich wachten omdat Nederland aanvankelijk ook een nieuwe rechtsorde
in het Koninkrijk wilde invoeren waaronder ook Indonesië zou vallen. Omdat Nederland de
Antillen niet te lang wilde laten wachten, kwam in afwachting van een nieuwe structuur in
219
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1950 een tijdelijke Interimregeling tot stand. Daarmee verkregen de Antillen volledige
autonomie betreffende interne zaken en lag de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
binnenlandse wetgeving en bestuur niet meer in Nederland, maar op de Antillen zelf.225 De
Interimregeling werd deels in oktober 1950 en pas volledig in februari 1951 van kracht. 226 De
toegekende autonomie werd vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijkrijk der
Nederlanden, dat in 1954 tot stand kwam.227

Zetelverplaatsingen
Met het oog op het uitbreken van een oorlog, waren grote Nederlandse bedrijven begin 1940
bezig met het veilig stellen van hun bezittingen in het buitenland. In geallieerde landen kon
vijandelijk vermogen namelijk in beslag worden genomen, verkocht of beheerd. De in
vijandelijk gebied gevestigde ondernemingen werden daarbij gelijk gesteld met vijandelijke
ondernemingen.228 Om bedrijfsvermogens van Nederlandse ondernemingen in het buitenland
te beschermen werd in Nederland de Wet Zetelverplaatsing (WZ) van kracht op 8 mei 1940,
net op tijd voor de Duitse inval van 10 mei. Door zetelverplaatsingen waren de bepalingen
van de Trading with the Enemy Acts van geallieerde landen niet langer van toepassing op
Nederlandse bedrijven die hun zetel naar andere delen van het Koninkrijk hadden
verplaatst.229 De ondernemingen werden dan niet langer als vijandelijk beschouwd, omdat zij
hun zetel niet meer in bezet gebied hadden.230
Met de WZ werd het mogelijk een Nederlandse onderneming direct in een NederlandsIndische, Curaçaose of Surinaamse onderneming te transformeren, zonder eerst de
rechtspersoon in Nederland op te heffen231 en overzees weer op te richten.232
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Shell verplaatste de Nederlandse moedermaatschappij en een aantal dochtermaatschappijen
naar Curaçao. Onder de verplaatste Nederlandse vennootschappen naar Curaçao bevonden
zich verder onder meer de Holland-Amerika-Lijn, de KNSM, de KLM en Philips.233 Sommige
vennootschappen verplaatsten hun zetel direct naar Curaçao, anderen gingen eerst naar
Nederlands-Indië en pas in 1941 naar Curaçao.234 Midden 1942 hadden 140 Nederlandse
rechtspersonen hun zetel naar Willemstad verplaatst, daarvan hadden 53 hun domicilie
gevestigd ten kantore van notaris Anton Smeets.235
Omdat Smeets door velen wordt beschouwd als de grondlegger236 van het Curaçaose OFC
staan we even stil bij zijn achtergrond. Anton werd in 1934 kandidaat-notaris in Rotterdam,
studeerde twee jaar later af aan de rechtenfaculteit in Utrecht en werd in 1938 tot notaris
benoemd op Curaçao.237 Bij zijn aankomst op de Antillen was Smeets de enige notaris die een
notariële opleiding met staatsexamen had gevolgd. Zijn naam werd gevestigd met het
voorbereiden en in mei 1940 het uitvoeren van de WZ op Curaçao.238 In korte tijd werd hij
een vooraanstaand lid239 van de Curaçaose gemeenschap.
Bij het uitbreken van de oorlog werd Smeets samen met vier ambtenaren benoemd in de
CORVO (Curaçaosche Commissie Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd) Deze commissie
had onder meer tot taak het deblokkeren van de eigendommen van Nederlandse
maatschappijen in het buitenland, het verstrekken van adviezen inzake zetelverplaatsingen
van vennootschappen en het besturen van ondernemingen waarvan de zetelverplaatsing niet
tijdig was voltrokken.240
Smeets reisde in de oorlogsjaren veelvuldig241 naar het buitenland voor besprekingen in
verband met kwesties die de CORVO behandelde. Zo vloog hij dikwijls naar Bogota, waar de
zetelverplaatsing naar Curaçao van een Nederlandse holdingmaatschappij, die de meerderheid
van de aandelen van het grootste Colombiaanse bierbrouwerijconsortium in handen had,
grote politieke onrust had veroorzaakt. Het was een complexe kwestie, waarvan de
233
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hoofdstrekking was dat de directie van het Colombiaanse consortium geen juridische
zekerheid had over de vraag aan wie de dividenden uitgekeerd moesten worden: aan de oude
maatschappij in Nederland of aan de nieuwe op Curaçao.242 De frequente vliegreizen van
Smeets trokken op Curaçao veel aandacht. Toen hij in 1944 een aantal keren tussen Bogota,
Curaçao en New York op en neer was gereisd, werd hij in een krantenartikel aangeduid als
de ‘reizende notaris’.243
De invloed van Smeets was aanzienlijk, wat onder meer blijkt uit de verdere nevenfuncties
die hij vergaarde. Zo werd hij door de gouverneur tot Statenlid voor de jaren 1946 en 1947
benoemd en was hij plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen van 1940 tot eind 1958.244
De Nederlandse vennootschappen die naar Willemstad waren verplaatst bleven buiten de
economie van Curaçao. Ze lieten in Willemstad alleen puur formele, administratieve
handelingen verrichten die het gevolg waren van bestuurlijke beslissingen in New York of
Londen.245 Waren er fiscale voordelen door de zetelverplaatsingen? Die vraag rees ook eind
1939 bij Kamerleden toen ze het wetsvoorstel zetelverplaatsingen behandelden. Ze wezen
erop dat het voorkwam246 dat naamloze vennootschappen zich door zetelverplaatsing aan
belastingheffing in Nederland onttrokken.247 De minister wijzigde het wetsvoorstel, zodat
zetelverplaatsing geen fiscale gevolgen had en de vennootschappen onderworpen bleven aan
de Nederlandse belastingen.248 De zetelverplaatsingen hadden dus geen fiscale achtergrond,
de vennootschappen bleven onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing en waren geen
belastingen verschuldigd aan de Nederlandse Antillen.249
Zetelverplaatsing moest geschieden door statutenwijziging via een notariële akte.250 Bij de
verplaatste nv’s werden alle directeuren, commissarissen en aandeelhouders die zich in bezet
gebied bevonden van hun bevoegdheden en stemrecht ontheven en werd een nieuw bestuur
benoemd.251 De vele zetelverplaatsingen hebben het notariaat op Curaçao veel werk252
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opgeleverd: voorbereiding en notulering van jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen,253
benoemingen van bestuurders (meestal ingezetenen van Curaçao), directievoering van de
vennootschappen, opstellen en passeren van benodigde aktes, en domicilieverlening.
Vooral in Nederland is men doorgaans van mening dat de zetelverplaatsingen het begin
vormden van de Curaçaose offshore. Is dat echter wel zo? Zijn daar ook andere opvattingen
over?

Ontstaanstijdstip van de Curaçaose offshore
In de literatuur treffen we drie verschillende opvattingen aan over het ontstaansjaar: 1916, net
voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het begin van de jaren vijftig. De eerste
opvatting stelt dat de (bancaire) offshore-activiteiten op Curaçao begonnen in 1916 met de
oprichting van Maduro’s Bank. Het aangevoerde argument is dat die bank toen geld van nietingezetenen uitleende aan niet-ingezetenen.254 Of en in hoeverre er toen bij Maduro’s Bank
sprake was van offshore-activiteiten is niet vast te stellen, omdat in geen van de betreffende
publicaties werd aangegeven dat het ging om leningen tussen niet-ingezetenen die voordelen
opleverden op het gebied van belastingheffing, regulering of geheimhouding. Over de aard en
omvang van de leningen werden ook geen gegevens verstrekt. Kortom, de opvatting dat de
offshore in 1916 begon kunnen we niet ondersteunen.
De tweede (veel voorkomende) opvatting plaatst het ontstaanstijdstip net voor of tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De zetelverplaatsingen van Nederlandse ondernemingen naar
Willemstad worden door veel auteurs gezien als het begin van de Curaçaose offshore.255 We
zagen echter hiervoor dat die verplaatsingen geen fiscale achtergrond hadden en dat de
ondernemingen onderworpen bleven aan de Nederlandse belastingheffing en geen belastingen
verschuldigd waren aan de Antillen. Het mag duidelijk zijn dat deze opvatting niet correct is.
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Door de zetelverplaatsingen naar Willemstad en weer terug naar Nederland verwierf men in
Willemstad echter wel notariële, juridische en administratieve expertise die later te pas kwam.
De derde opvatting over het ontstaanstijdstip betoogt dat het OFC op Curaçao ontstond toen
in het begin van de jaren vijftig speciale fiscale wetgeving werd ingevoerd.256 Deze opvatting
is juist want de Curaçaose offshore moest worden opgebouwd en dat gebeurde door speciale
wetgeving om offshorevennootschappen aan te trekken. De NHM ondernam de eerste stappen
door tijdens besprekingen op Curaçao in 1950 de opbouw van een OFC aan te kaarten en de
vestiging van een trustkantoor voor te bereiden.

Initiatief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
Waarom nam de NHM dat initiatief? Waarom werd Curaçao uitgekozen? Een vertrouwelijke
interne nota van medio 1950 van de NHM geeft antwoord op die vragen. In die nota werd
betoogd dat er sinds de Eerste Wereldoorlog kapitaalvlucht (kapitaalexport die niet gebaseerd
was op normale beleggingsoverwegingen) bestond, die onder meer was toe te schrijven aan
vrees voor inbeslagname, devaluatie en hoge belastingheffing. Om te voorkomen dat men bij
kapitaalvlucht uit fiscale overwegingen in het land, waar het kapitaal wordt belegd, ‘niet
opnieuw met fiscale moeilijkheden te kampen krijgt’ was het volgens de nota veelal nodig om
het directe verband tussen de belegging en de eigenaar te verbreken door het inschakelen van
beheersapparaten (trustees, beleggingsmaatschappijen, holding companies etc.) in een derde
land. Daardoor werd onder meer voorkomen dat de fiscus van het land waarin wordt belegd
successierechten zou heffen bij het overlijden van de feitelijke eigenaar (beneficial owner).
Bepaalde landen zoals Luxemburg voerden speciale wetgeving in om dergelijke
beheersapparaten

onderdak

te

verschaffen

en

trokken

daardoor

grote

aantallen

vennootschappen aan. De nota stelde verder dat door de dreiging van de Tweede
Wereldoorlog een omvangrijke kapitaalvlucht uit Europa naar de VS tot stand was gekomen,
maar dat het fiscale regime van de VS zodanig was dat particuliere buitenlandse houders van
Amerikaanse vermogensbestanddelen er beter aan deden die niet rechtstreeks op eigen naam
aan te houden, maar via een niet-Amerikaanse holding, trust of bank. De reeds in de VS
belegde en nog te beleggen vluchtkapitalen zouden volgens inschatting van de nota gaan
zoeken naar een vluchthaven in het westelijke halfrond voor de tussen te schakelen
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beheersapparaten. ‘In het Westelijk halfrond is geen klein land,257 dat én door zijn wetgeving
én door zijn interne stabiliteit de functie van een dergelijke vertrouwde vluchthaven kan
vervullen.’ (…) ‘Curaçao gelegen in het hart van het Amerikaanse continent, politiek stabiel,
met moderne verbindingen, komt dus bij uitstek in aanmerking als vluchthaven. Het apparaat
ter plaatse ontbreekt echter en de wetgeving, (…) moet nog op deze functie worden ingesteld.
Gegeven de juiste wettelijke regelingen en de aanwezigheid van een deskundig en
betrouwbare apparatuur, zou Curaçao een belangrijke vluchthaven258 kunnen worden’, aldus
de nota.259
De NHM zag dus kennelijk zakelijke mogelijkheden voor het gebruik van een fiscale
vluchthaven in het westelijk halfrond. Curaçao werd volgens de nota uitgekozen vanwege de
politieke stabiliteit en omdat het om een kleine jurisdictie ging. Ongetwijfeld ging men er van
uit dat een klein land makkelijker was over te halen zijn wetgeving aan te passen, omdat de
inkomsten die een OFC genereert relatief belangrijk waren voor kleine landen. In het vorige
hoofdstuk zagen we al dat inkomsten die samenhangen met domicilieverlening aan grote
aantallen brievenbusmaatschappijen hetzelfde zijn voor grote en kleine landen. Dat de NHM
daarop doelde komt in de bewuste nota tot uiting via de opmerking dat ‘een collectie
brievenbussen (…) voor een klein land als Curaçao een aantrekkelijke sideline zou zijn.’260
Naar alle waarschijnlijkheid zal ook een rol gespeeld hebben dat Curaçao binnen de
Nederlandse invloedssfeer lag en dat daarom de NHM als Nederlandse onderneming
makkelijker in staat was om Curaçao te overreden speciale wetgeving in te voeren.
Het oorspronkelijke plan van de NHM was om eerst Curaçao over te halen de nodige fiscale
wetgeving in te voeren en daarna een trustkantoor in Willemstad op te richten. Dat
trustkantoor zou dan onder meer de volgende taken krijgen: voorbereiding en bemiddeling bij
de oprichting van nv’s en stichtingen; directievoering van nv’s (beleggingsmaatschappijen en
holdings); domicilieverlening aan particulieren en maatschappijen. Daarna zou de
internationale financiële wereld door middel van een folder op de hoogte worden gebracht van
de diensten van het trustkantoor.261
Door W. van Ravesteyn, de onderdirecteur van de NHM (Amsterdam), werden in de periode
van midden september tot en met begin oktober 1950 uitvoerige besprekingen gehouden op
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Curaçao met onder meer de gouverneur, regeringsleden, politici, ambtenaren, de ProcureurGeneraal, notaris Smeets, de Kamer van Koophandel (KvK) en vertegenwoordigers van de
drie commerciële banken.262
Tijdens de gesprekken probeerde Van Ravesteyn zijn Curaçaose gesprekspartners ervan te
overtuigen dat de Curaçaose fiscus relatief grote bedragen zou kunnen ontvangen als het lukte
om via aangepaste263 fiscale wetgeving offshore-ondernemingen aan te trekken. Kennelijk
lukt dat, want gaandeweg de besprekingen werd het duidelijk dat Curaçao medewerking wilde
verlenen aan de plannen van de NHM. Ook kwam naar voren dat de kans dat op korte termijn
ingrijpende wetswijzigingen zouden worden gerealiseerd minimaal werd geacht, alleen al
omdat de regering druk bezig was met de Interimregeling.264 Verder vreesde Van Ravesteyn
dat een plaatselijke groep het initiatief zou nemen een trustkantoor op te richten. Door de
besprekingen op het eiland waren namelijk de plannen van de NHM in grote kring bekend
geworden. Daarom besloot de NHM om niet te wachten tot de noodzakelijke wetgeving was
ingevoerd, maar meteen een trustkantoor op te starten. Dat trustkantoor werd op 6 oktober
1950 ten kantore van notaris Smeets opgericht onder de naam ‘Nederlandsche HandelMaatschappij, Trustkantoor Curaçao N.V.’265

In dit tweede hoofdstuk werd duidelijk dat door de komst van Shell en Lago economische
groei optrad die zich vertaalde in toenemende overheidsinkomsten. Daardoor kwam in 1928
voor het eerst in lange tijd het overheidsbudget in evenwicht. Dat hield in dat Nederland de
Antilliaanse begroting niet langer hoefde goed te keuren, hetgeen betekende dat de eilanden
op fiscaal gebied autonoom werden. Een ander belangrijk gevolg van de komst van de
oliemaatschappijen was de uitbreiding van het bankwezen.
In verband met de Tweede Wereldoorlog verplaatsten veel grote Nederlandse bedrijven hun
zetel naar Curaçao. Over het algemeen is men in Nederland van mening dat die
zetelverplaatsingen het begin waren van de Curaçaose offshore. Die opvatting is echter niet
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juist, want de verplaatsingen hadden geen fiscale achtergrond. In Willemstad kreeg men
daardoor wel notariële, juridische en administratieve expertise, die nuttig was bij de latere
opbouw van het OFC.
De NHM stelde in 1950 vast dat er op het westelijk halfrond behoefte was aan een fiscale
vluchthaven. Volgens de NHM had Curaçao de potentie uit te groeien tot een dergelijke
vluchthaven als speciale fiscale wetgeving tot stand zou komen. Curaçao was in de ogen van
de NHM geschikt, omdat het om een kleine jurisdictie ging met politieke stabiliteit. Het lukte
de NHM om Antilliaanse regeringsleden, politici en ambtenaren er van te overtuigen dat
invoering van aparte wetgeving loonde, omdat een OFC omvangrijke belastinginkomsten met
zich mee zou kunnen brengen. In 1950 richtte de NHM in Curaçao alvast een trustkantoor op,
om eventuele concurrenten voor te blijven. De oprichting van dat trustkantoor markeerde nog
niet het begin van de Curaçaose offshore, die ontstond pas in 1951 met de invoering van
fiscale wetgeving die bedoeld was om offshorevennootschappen aan te trekken.
De twee exogene factoren waaraan het ontstaan van het Curaçaose OFC is toe te schrijven
zijn de behoefte aan een tax haven op het westelijk halfrond en de geslaagde poging van de
NHM om de Antilliaanse staat over te halen speciale fiscale wetgeving in te voeren. Bij de
endogene factoren noteren we de fiscale autonomie, de politieke stabiliteit, en het feit dat het
om een kleine jurisdictie ging.
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Hoofdstuk 3 Opbouw van de Curaçaose offshore 1951 t/m 1975
Na een lange geleidelijke opbouw van de offshore vond de take-off rond 1975 plaats.
Allereerst bespreken we de totstandkoming van wetgeving, belastingverdragen en andere
essentiële elementen. Vervolgens beschrijven we de groei van de offshore-infrastructuur
(trustkantoren, offshorebanken en professionals). Daarna behandelen we de diverse soorten
offshore-ondernemingen die zich vestigden en de omvang van de Curaçaose offshore.
Aansluitend brengen we de offshore-omvang bij de directe concurrenten van Curaçao in het
Caribische gebied in beeld. We sluiten het hoofdstuk af met een inventarisatie van de
voordelen die de offshore voor Curaçao met zich meebracht.

§ 1 Raamwerkopbouw
De Curaçaose offshore kon ontstaan en groeien dankzij een faciliteringsraamwerk. Dat
raamwerk kwam geleidelijk tot stand en bestond uit de volgende elementen: speciale
wetgeving, belastingverdragen, de BRK, rulings (individuele afspraken vooraf met de
belastingdienst) en geheimhouding. Hoe al die elementen langzamerhand tot stand kwamen
zullen we hierna per element in kaart brengen.

Wetgeving
De eerste wetswijziging die werd ingevoerd en die tegelijkertijd het ontstaan van de
Curaçaose offshore markeerde was wetgeving over deelnemingsvrijstellingen in 1951. Een
jaar daarna volgde wetgeving waarmee een speciaal offshoretarief werd geïntroduceerd. Door
allerlei

oorzaken

duurde

het

nog

tot

eind

1957

voor

wetgeving

betreffende

octrooiholdingmaatschappijen in werking trad. Ook zullen we zien dat het medio jaren vijftig
niet lukte om wetgeving inzake vrijstellingen van successiebelasting voor niet-ingezetenen tot
stand te brengen. Wat daarentegen eind jaren vijftig geen moeilijkheden opleverde, was de
introductie van wetgeving die garandeerde dat het winstbelastingtarief voor offshoreondernemingen tien jaar lang niet zou stijgen. Begin jaren zeventig tenslotte werd wetgeving
van kracht waarmee de toelatingsprocedure van offshorebanken werd versoepeld.

Wetgeving inzake deelnemingsvrijstelling
Eind april 1951 werd door de waarnemend gouverneur F. Jas een ontwerp landsverordening
ingediend, waarmee volgens de toelichting werd beoogd holding companies en
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beleggingsmaatschappijen aan te trekken via een deelnemingsvrijstelling.266 De voorgestelde
vrijstelling betekende dat een op de Antillen gevestigde holding company voor 90 % was
vrijgesteld van winstbelastingheffing over de dividenden die ze van haar werkmaatschappij
uit het buitenland ontving, mits de werkmaatschappij in het land van vestiging, aan ‘enige
vorm’ van winstbelastingheffing was onderworpen.267 De 90 % vrijstelling, die de
deelnemingsvrijstelling werd genoemd, was van toepassing als de holdingmaatschappij
minstens 10 % van de aandelen bezat van de betreffende buitenlandse werkmaatschappij.268
De vrijstelling gold niet alleen voor aandelen op naam, maar ook voor die aan toonder. De
landsverordening werd goedgekeurd en trad in werking met het Publicatie Blad269 (P.B.)
1951, no. 88.270
Voor de opbouw van de offshore waren twee aspecten belangrijk in deze wetgeving.
Allereerst dat de deelnemingsvrijstelling werd toegepast als er sprake was van ‘enige vorm’
van heffing elders, hoe gering ook. Door deze bepaling ontstond de mogelijkheid dat
dividenduitkeringen in zijn totaliteit zeer laag werden belast als ze via de Antillen werden
geleid. Het tweede aspect was dat aandelen aan toonder mogelijk werden. Omdat de eigenaar
van die aandelen niet bekend was, kon belastingheffing in het land waar de eigenaar belasting
verschuldigd was vermeden worden.
Ofschoon

de

regering

stelde

dat

de

wetswijziging

beoogde

holdings

en

beleggingsmaatschappijen aan te trekken, was de invoering van de deelnemingsvrijstelling
eigenlijk alleen van belang voor holdings.271 Maar ook voor het aantrekken van holdings was
de deelnemingsvrijstelling alleen een te smalle basis. Dat besefte de regering goed, want al
snel kwam ze met een voorstel om een speciaal tarief in te voeren voor bepaalde
offshorevennootschappen.

Invoering van een speciaal offshoretarief
In september 1952 diende de regering een ontwerp landsverordening in waardoor het nieuwe
artikel 12A werd opgenomen in de winstbelastingwetgeving.272 Via dat artikel kwamen
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bepaalde vennootschappen in aanmerking voor een gereduceerde heffing.273 De verschuldigde
belasting op de Antillen zou dan 1/10 van het normale tarief van 24-30 % bedragen, ofwel
2,4-3 %.274 De regeling was bedoeld voor vennootschappen die als beleggingsmaatschappij of
holdingmaatschappij optraden.275 Een groot verschil met de voorgaande wetgeving over
deelnemingsvrijstelling was dat het 1/10 tarief ook van toepassing was als geen belasting op
de winst in het buitenland werd geheven. Het was echter niet de bedoeling dat ingezeten van
de Antillen van die regeling gebruik zouden maken door hun kapitaal in een
beleggingsmaatschappij onder te brengen om belastingheffing te ontlopen. In de nieuwe
landsverordening werden daarom bepalingen opgenomen die dat moesten voorkomen.276
Eind december 1952 werd het ontwerp door de Staten goedgekeurd.277
Al met al kunnen we stellen dat de Antillen met deze wet in eerste instantie beoogden
beleggingsmaatschappijen

en

holdings

aan

te

trekken

met

een

laag

offshore

winstbelastingtarief. Daarbij stelde de regering het tarief bewust laag, om zodoende
omvangrijke beleggingen te lokken, die dan ondanks het lage tarief toch nog substantiële
belastinginkomsten met zich mee zouden brengen. De wet was uitdrukkelijk bedoeld om
bedrijven van elders aan te trekken. Ingezetenen konden er geen beroep op doen, anders
dreigde belastingverlies. Dat afschermen van belastingvoordelen wordt doorgaans aangeduid
met de term ringfencing. Het ringfenced tax regime was een innovatie, de Antillen waren de
eerste278 jurisdictie die een dergelijke afscherming toepasten.
Het offshoretarief was niet van toepassing op octrooiholdingmaatschappijen. Door allerlei
oorzaken duurde het nog tot eind 1957 voordat het de Antilliaanse regering lukte om dat tarief
ook voor octrooiholdingmaatschappijen te laten gelden. Het verloop van het betreffende
wetgevingstraject was volgens een lid van de raad van bestuur van het NHM-trustkantoor
‘bijzonder gecompliceerd.’279 Hierna brengen we dat traject in beeld.
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Wetgeving inzake octrooiholdingmaatschappijen
In juli 1954 maakte de regering bekend dat er gewerkt werd aan een ontwerp waarmee
octrooimaatschappijen

dezelfde

fiscale

behandeling

zouden

krijgen

als

beleggingsmaatschappijen, ofwel een vrijstelling van 9/10 deel van de winstbelasting
ongeacht belastingheffing in het buitenland.280 Zo’n jaar later (mei 1955) erkende de regering
dat de voorbehandeling van de ontwerp landsverordening inzake octrooimaatschappijen lang
duurde en betoogde dat ‘De ingewikkeldheid van deze materie en van de factoren, welke
daarin een rol spelen — waarvan vele van internationaal karakter — nopen echter tot
grondige bestudering en afweging van belangen.’281
Vervolgens diende de Antilliaanse regering in januari 1956 een ontwerp landsverordening
in

waarmee

beoogd

werd

vrijstellingsbepalingen

in

te

voeren

voor

octrooiholdingmaatschappijen.282 Onder de voorgenomen belastingvrijstellingen vielen
volgens het ontwerp: ‘opbrengsten

in verband met auteursrechten, octrooien, modellen,

geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, alsmede royalty’s
daaronder begrepen huren, met betrekking tot films, of terzake van het gebruik van
nijverheids-, handels- of wetenschappelijke installaties of uitrusting en vergoedingen voor het
verlenen van technische hulp’. Onder royalty’s vielen ook vergoedingen voor het recht
grammofoonplaten te vervaardigen en in het verkeer te brengen.283 De betreffende
ondernemingen zouden op grond van het ontwerp voor 9/10 deel worden vrijgesteld van
Antilliaanse winstbelasting, mits de uitkeringen in het buitenland werden belast.284 De
regering wees erop dat toepassing van een algemeen geldende vrijstelling, dus ook vrijstelling
als elders onbelast, ‘ruimere perspectieven’ zou bieden, maar vond een dergelijke algemeen
geldende vrijstelling ‘onder de huidige omstandigheden nog niet opportuun.’285 Tijdens de
behandeling van het ontwerp in mei 1956 werd door de Statencommissie aangedrongen op
een algemene vrijstelling, daardoor immers zouden de Antillen aantrekkelijker worden voor
buitenlandse investeerders.286
In de Memorie van Antwoord (MvA) van juli 1957 stelde de regering dat ‘de
omstandigheden ten gevolge waarvan het niet opportuun geoordeeld werd een meer algemene
geldende voorziening (…) voor te stellen, naar het oordeel van der Regering thans niet meer
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bestaan. (…) Ten aanzien van de omstandigheden welke de Regering ertoe gebracht hebben
in deze aanvankelijk slechts een beperkte faciliteit te verlenen in plaats van een meer
algemene moge de Regering vermelden dat zij het beter oordeelt hierover niet in het openbaar
van gedachten te wisselen.’287 De regering diende een gewijzigd voorstel in op grond waarvan
de winst van internationale octrooiholdingmaatschappijen voor 9/10 deel werden vrijgesteld,
ook indien elders niet aan winstbelasting onderhevig. De verschuldigde belasting op de
Antillen zou dan 1/10 van het normale tarief van 24-30 % zijn.288
Bij de bespreking van het gewijzigde ontwerp in de Statenvergadering van 30 juli 1957
merkte een Statenlid op dat in 1956 verschillende maatschappijen niet naar de Antillen waren
gekomen, omdat de behandeling van het ontwerp langer dan een jaar was blijven liggen. De
regering verklaarde de vertraging te betreuren en wilde liever niet in het openbaar daarover
discussiëren, maar was wel bereid de redenen van de vertraging in een besloten vergadering
uiteen te zetten.289 Het gewijzigde ontwerp werd van kracht met ingang van 30 oktober
1957.290
Het wetgevingsverloop roept wat vragen op ten aanzien van: de vrij lange duur (3¼ jaar), de
geheimzinnigheid en het telkens wisselende standpunt inzake de vrijstellingsbepaling (eerst
ongeacht belastingheffing elders, daarna mits elders belast en tenslotte weer ongeacht heffing
elders). Bekijken we het tijdsverloop dan valt op dat de wetsindiening werd vertraagd in een
periode waarin ook de totstandkoming van het belastingverdrag van de Antillen met de VS,
tegen verwachting van de Antillen in, vertraging opliep.291 Het ontwerp werd ingediend in
januari 1956, amper twee maanden nadat het belastingverdrag in werking trad (november
1955).
Kennelijk durfde men het niet aan om, nog voordat het verdrag rond was, dergelijke
ingrijpende wetgeving in te voeren. Niet onbegrijpelijk, immers zoals we zullen zien was een
van de essentiële elementen van de verdragsprocedure de verklaring die het Amerikaanse
ministerie van Financiën en de IRS moesten afgeven dat de Antilliaanse fiscale wetgeving
verdragsuitbreiding niet in de weg stond. De keuze was dan geweest om ofwel de nieuwe
wetgeving aan de VS voor te leggen en dus een langere procedure voor lief nemen ofwel deze
te verzwijgen en daarmee latere scherpe reacties van de VS riskeren. Maar ook de invoering
van ingrijpende wetgeving zo kort na de verdragsuitbreiding was riskant.
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Het statenlid Ch. Voges waarschuwde dan ook tijdens een Statenvergadering in januari
1956 tegen een beleid dat met ‘het in het leven roepen van allerhande vrijstellingsbepalingen
moet trachten bedrijven, instellingen of personen op zodanige wijze hierheen te lokken, dat
daardoor in het buitenland de mogelijkheid tot belastingontduiking wordt geschapen.’ Het
statenlid drong aan op een voorzichtig beleid.292 Voges waarschuwde opnieuw tijdens een
Statenvergadering in mei 1958 tegen het scheppen van allerlei faciliteiten om bedrijven te
lokken. ‘Vroeg of laat zal hierop een internationale reactie komen van de benadeelde of
bedreigde landen.’ (…) ‘Weest voorzichtig’ (…) ‘Wij hebben een goede naam, laat ons deze
behouden’.293
Ook van Nederlandse zijde kwam, tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van
de BRK294 in 1957, een waarschuwing: gewezen werd op de gevaren die kleefden aan het
scheppen van belastingfaciliteiten, omdat de VS bezwaren zou kunnen maken tegen de
faciliteiten die niet strookten met de principes van het belastingverdrag. 295 Niet geheel
verwonderlijk dus dat de VS al in 1960 aangaf het verdrag te willen herzien.
Hoe valt het telkens wisselende standpunt inzake de vrijstellingsbepaling te verklaren? Door
de geheimzinnigheid rond de wetgeving is dat een lastig te beantwoorden vraag. Een
wisselende inschatting van een eventuele reactie van de VS zal ongetwijfeld een rol hebben
gespeeld. Er zijn echter ook andere aanknopingspunten omdat op de achtergrond
(Nederlandse)

hoofdrolspelers

tegengestelde

standpunten

hadden

over

die

vrijstellingsfaciliteit. Volgens A. Smeets was het ontwerp op speciaal verzoek van Philips
opgezet. Het NHM-trustkantoor was een sterk voorstander van een ongeclausuleerde
vrijstellingsbepaling en stelde dat restricties ‘de aantrekkelijkheid van Curaçao voor octrooiexploitatiemaatschappijen bijzonder gering’ zouden maken. Op speciale aandrang van Shell
werden de restricties in het ontwerp opgenomen, de oliemaatschappij wilde niet dat ‘Curaçao
een vergaarbak kan worden van alle mogelijke duistere internationale praktijken.’296 Toen het
NHM-trustkantoor eind 1954 de kwestie met Shell besprak werd door Shell aangegeven dat er
misschien nog wel over te praten viel.297 Wat zich verder precies afspeelde is niet duidelijk,
maar in augustus 1955 was het NHM-trustkantoor van mening dat het er niet veel meer toe
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deed welk ontwerp zou worden aangenomen, zolang er maar een wet kwam. De
belangstelling voor de octrooiwetgeving was dermate groot volgens het trustkantoor dat geen
uitstel meer kon worden geduld, omdat anders de belangstelling zou afnemen.298
De gebezigde geheimzinnigheid door de regering is begrijpelijk, het zou onverstandig zijn
geweest de overwegingen rond de wetgeving openbaar te maken en daarmee een reactie van
de VS riskeren. Verder zou de invloed van Shell, Philips en de NHM op de wetgeving naar
buiten zijn gekomen, wat die bedrijven en de regering vanzelfsprekend liever niet hadden.
Al

met

al

verliep

het

wetgevingstraject

om

het

offshoretarief

ook

voor

octrooiholdingmaatschappijen te laten gelden dus vrij moeizaam, maar uiteindelijk kwam de
wetgeving er wel. Een ander wetgevingstraject dat moeizaam verliep had betrekking op
vrijstellingsmogelijkheden van successiebelasting voor niet-ingezetenen. Dat traject
resulteerde uiteindelijk niet in wetgeving zoals we hierna zullen zien.

Wetgeving successiebelasting niet-ingezetenen
De NHM had in 1954 met meerdere relaties (waaronder C&A) contact in verband met
plannen voor het oprichten van beleggingsstichtingen op Curaçao. Daarbij werd
vooruitgelopen op de totstandkoming van wetgeving inzake beleggingsstichtingen.
Aanvankelijk werd gedacht aan indiening van een door A. Smeets opgesteld ontwerp. Tot
indiening kwam het echter niet, onder meer omdat Shell grote bezwaren had tegen dat
ontwerp. Shell wees op het risico dat de Antilliaanse fiscus een stichting als een bedrijf zou
kunnen beschouwen en overeenkomstig belasten. Daarna werd de oplossing gezocht in een
wijziging van de bestaande wetgeving inzake successiebelasting. 299 Die oplossing werd
gerealiseerd via het ontwerp dat de regering in september 1955 indiende inzake gedeeltelijke
vrijstelling van successiebelastingen voor stichtingen van niet-ingezetenen. In het ontwerp
werd aan niet-ingezetenen een vrijstelling van 9/10 deel van het geldende tarief verleend. De
vrijstelling zou alleen gelden voor schenkingen aan niet-ingezetenen.300
Nadat C&A, die inmiddels een Antilliaanse stichting had opgericht, in februari 1956 had
laten weten dat er geen belangrijke vermogensbestanddelen in die stichting zouden worden
ingebracht vóór de totstandkoming van de wijzigingen van de successiewetgeving, vroeg de
NHM in Amsterdam in maart 1956 aan het trustkantoor in Willemstad om alles in het werk te
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stellen om de totstandkoming van de wijzigingen te bespoedigen.301 Kennelijk lukte dat niet,
want in december 1956 trok de regering het wetsvoorstel in, met als motivering dat de
inpassing van de stichtingsvorm in het Antilliaans recht eerst nader zou moeten worden
bestudeerd. Pas in 1998 zou via nieuwe wetgeving de Stichting Particulier Fonds (SPF) tot
stand komen, waarmee niet-ingezetenen van successierechten werden vrijgesteld.
Een jaar na intrekking van het wetsvoorstel betreffende vrijstellingen successierechten
kwam de regering met een ontwerp waarmee aan offshorevennootschappen werd
gegarandeerd dat het offshore winstbelastingtarief over een lange periode niet zou stijgen. Dit
keer verliep het wetgevingstraject vrij soepel.

Garantieperiode offshore winstbelastingtarief
In december 1957 diende de regering een ontwerp in dat tot doel had te garanderen dat het
winstbelastingtarief gedurende tien jaar niet zou stijgen voor offshorevennootschappen zoals
beleggings-, financierings- en octrooiholdingmaatschappijen. Met de wetgeving, waarop was
aangedrongen door potentiële beleggers, wilde de Antilliaanse regering bereiken dat beleggers
zich over een lange periode geen zorgen hoefden te maken om te worden geconfronteerd met
tariefsverhogingen, bijvoorbeeld bij (dreigende) overheidstekorten.302 De garantie betekende
dat bij inwerkingtreding van de landsverordening aan reeds gevestigde en nog op te richten
offshorevennootschappen werd gegarandeerd, dat ze nog tien jaar volgens het toenmalige
tarief winstbelasting zouden betalen.303 Het ontwerp werd goedgekeurd en trad eind oktober
1958 in werking.304
De voorgaande garantieverordening verviel toen een ontwerp, dat in mei 1969 was
ingediend, werd aangenomen door de Staten en ingevoerd met P.B. 1970, no. 93. Daarmee
kregen de offshorevennootschappen een nieuwe garantietermijn van tien jaar. Het oude
winstbelastingtarief van 1/10 van 24-30 %

bleef nog steeds gelden in de nieuwe

garantieperiode. Volgens de regering zouden veel beleggings- en octrooimaatschappijen bij
niet verlenging tot liquidatie overgaan, omdat ze in tegenstelling tot andere vennootschappen
niet sterk aan hun vestigingsplaats waren gebonden.305 De regering gaf duidelijk aan dat er
geen keus was. De offshorevennootschappen en eigenlijk de hele offshore waren dermate
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footloose dat het verdwijnen van een garantieregeling desastreus zou zijn voor de offshoreactiviteiten. Ook het feit dat andere centra garantieregelingen kenden dwong de Antilliaanse
regering tot verlenging. Zo hadden de Kaaimaneilanden306 in de jaren zestig een
garantietermijn van 30 jaar.
De laatste belangrijke offshorewetgeving die de Antillen invoerden voordat de offshore
take-off zich in 1975 voltrok, had betrekking op offshorebanken.

Versoepelde toelating offshorebanken
Offshorebanken waren banken die alleen bancaire transacties mochten verrichten voor nietingezetenen en voor op de Antillen gevestigde offshore-ondernemingen. Transacties voor
ingezetenen waren dus niet toegestaan.307 Krachtens een in juli 1970 ingediend ontwerp
inzake toezicht bank- en kredietwezen, dat in november 1972 van kracht werd, konden
offshorebanken zich voortaan makkelijker en sneller vestigen. De tot dan toe geldende
toelating voor nieuwe bank- en kredietinstellingen, waaronder offshorebanken, verliep via een
landsverordening. Die omslachtige weg was volgens de regering bezwaarlijk als tijd een
belangrijke rol speelde, zoals bij de toelating van offshorebanken. Voortaan zou de BNA
besluiten over de toelating en als ze geen bezwaren aanwezig achtte een verklaring van geen
bezwaar verstrekken.308
Volgens een verslag van de Curaçaose KvK uit 1985 werden de aanvragen van verklaringen
van geen bezwaar door de BNA snel en soepel afgehandeld. De BNA was met het notariaat
en het trustwezen overeengekomen, dat ter vermijding van een langdurige afhandeling en
dubbel werk, de aanvragers in zouden staan voor ‘de goede reputatie van de achterliggende
begunstigde/aandeelhouder’. Aanvragen werden immers altijd ingediend door een notaris of
trustkantoor en de gedachte was dat die al een relatie onderhielden met de principaal. Toen na
verloop van tijd bleek dat dit systeem niet voldeed, omdat instellingen waren toegelaten ‘die
niet konden voldoen aan de hoge eisen, die toch in deze sector noodzakelijk waren’, besloot
de BNA in 1975, dat in het vervolg in de aanvraag ‘de aandeelhouder moest worden vermeld
en zijn goede reputatie moest worden aangetoond,’ aldus het verslag.309 Toelating aan de
sector zelf over laten (zelfregulering) werkte kennelijk niet. De slager die zijn eigen vlees
keurt, is natuurlijk ook een riskant model.
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Een tweede taak die aan de BNA werd toevertrouwd via de wetgeving was het toezicht op
het bankwezen. Offshorebanken moesten zich krachtens de ontwerpbepalingen weliswaar
registreren bij de BNA, maar werden vrijgesteld van de toezichtsbepalingen die golden voor
onshorebanken. Tijdens de commissievergadering over het ontwerp merkten een aantal
commissieleden op, dat offshorebanken weliswaar werden uitgezonderd van toezicht, maar
dat ze zich wel moesten laten registreren. Dat zou volgens de betreffende leden bij die banken
‘een onzeker gevoel (…) kunnen opwekken, aangezien een dergelijke aanmeldingsplicht (…)
elders niet bestaat.’ De bedoelde leden gaven de minister dan ook in overweging de
registratieplicht voor offshorebanken in het ontwerp te laten vervallen.310 De regering
antwoordde dat het geenszins de bedoeling was dat belangrijke bedrijfsgegevens zouden
worden verstrekt door de offshorebanken, met de registratieplicht wilde men slechts een
overzicht krijgen van de op de Antillen gevestigde kredietinstellingen. In feite zou volgens de
regering de bestaande situatie nauwelijks wijzigen, de offshorebanken hoefden niet bezorgd te
zijn. De regering paste daarom het ontwerp op dat punt niet aan.311
Duidelijk mag zijn dat niet alleen de offshoresector maar ook Statenleden en de regering
ervan overtuigd waren dat vrijstelling van toezicht essentieel was voor de Curaçaose offshore.
Zelfs een eenvoudige registratie riep al verzet op. Het zou dan ook nog geruime tijd duren
voordat de Curaçaose offshore onder enige vorm van toezicht zou vallen. Want pas in 1994 en
2002 werd onder buitenlandse druk wetgeving ingevoerd die toezicht op respectievelijk
offshorebanken en trustkantoren mogelijk maakte.

We zagen hoe complex en lastig het kon zijn om wetgeving tot stand te brengen die nodig was
voor

de

opbouw

van

de

offshore.

De

wetgeving

die

betrekking

had

op

octrooiholdingmaatschappijen kwam met veel vertraging en moeizaam tot stand. Een
belangrijke factor die daarbij een rol speelde was de angst van de Antilliaanse regering dat
invoering van die wetgeving de lopende onderhandelingen met de VS over een
belastingverdrag zou schaden. Verder droegen de onderling sterk verdeelde standpunten van
Shell, Philips en de NHM bij aan vertraging en de steeds wisselende posities die de
Antilliaanse regering innam. Ook het wetgevingstraject dat nodig was om vrijstellingen van
successiebelasting voor niet-ingezetenen te realiseren verliep moeizaam. Uiteindelijk kwam
er, mede door bedenkingen van Shell, zelfs helemaal geen wetgeving.

310
311

Staten van de Nederlandse Antillen 1970-1971-13 Voorlopig Verslag.
Staten van de Nederlandse Antillen 1971-1972-27 MvA.

90

Kortom, er moest rekening gehouden worden met allerlei belangen, offshorewetgeving
introduceren verliep daarom in enkele gevallen vrij moeizaam. Ook de totstandkoming van
bijvoorbeeld het Antilliaans-Amerikaans belastingverdrag verliep om allerlei redenen nogal
moeizaam zoals we hierna zullen zien bij het in kaart brengen van de geleidelijke opbouw van
het volgende element van het offshore faciliteringsraamwerk.

Belastingverdragen
Het belastingverdrag met de VS, dat begin 1955 in werking trad, werd onder druk van de VS
al midden jaren zestig herzien. Het minder belangrijke belastingverdrag met Groot-Brittannië
van 1957 werd door de Britten eind jaren zestig opgezegd. Begin jaren zeventig werd een
nieuw Brits-Antilliaans verdrag afgesloten. Verder kwamen nog tamelijk onbelangrijke
verdragen tot stand met Denemarken en Noorwegen in de jaren zestig en zeventig.

Belastingverdrag met de Verenigde Staten
Het Antilliaans-Amerikaans belastingverdrag, dat uitgroeide tot een van de belangrijkste
pijlers van de Curaçaose offshore, was feitelijk een uitbreiding312 van het NederlandsAmerikaanse belastingverdrag. Nederland en de VS hadden al voor de Tweede Wereldoorlog
onderhandeld over een onderling belastingverdrag.313 De onderhandelingen die door de oorlog
moesten worden afgebroken werden na de bevrijding voortgezet en resulteerden in een
verdrag dat in april 1948 te Washington tot stand kwam.314 In het verdrag was een artikel
opgenomen op grond waarvan overzeese delen van het Koninkrijk konden toetreden tot het
verdrag.315 De Curaçaose KvK probeerde via een brief van juni 1949 de Antilliaanse regering
ervan te overtuigen dat een snelle toetreding tot het Nederlands-Amerikaanse verdrag
wenselijk was, gelet op de voordelen voor Curaçao. In de brief werd er op gewezen dat
Curaçaose ingezetenen ‘niet onbelangrijke bedragen in Noord-Amerikaanse effecten’ hadden
belegd en dat door toetreding heffingen van de VS op uitbetalingen van dividend en rente naar
de Antillen aanzienlijk zouden worden verlaagd of vrij van heffing zijn. Door het grotere
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rendement van de beleggingen zou ook de dollarstroom naar de Antillen toenemen aldus de
brief.316
Eind 1949 stelde de Statencommissie echter dat toetreding ongetwijfeld ‘zekere voordelen’
bood, maar dat ‘deze voordelen (…) een - betrekkelijk kleine - groep voornamelijk op
Curaçao woonachtige particulieren, die in de Verenigde Staten beleggingen hebben, ten deel
[zouden] vallen; de gemeenschap zou er door derving van inkomsten door de fiscus zeker
geen voordeel van hebben.’ Verder wees de commissie op de gevolgen voor Aruba waar een
Amerikaanse oliemaatschappij was gevestigd. De werknemers van die onderneming betaalden
belasting aan de Nederlandse Antillen over hun genoten inkomsten tijdens hun verblijf op
Aruba. Op grond van de verdragsbepalingen zouden werknemers die korter dan zes maanden
op de Antillen verbleven voortaan worden vrijgesteld van Antilliaanse heffingen op hun
inkomsten. Omdat een groot deel van de bedoelde werknemers korter dan zes maanden op
Aruba verbleef zou dat negatieve gevolgen voor de overheidsinkomsten hebben, aldus de
commissie die verder betoogde dat de gevolgen in oorlogstijd ‘buitengewoon’ schadelijk
zouden zijn als de oliemaatschappij tot onderdeel van het Amerikaanse department van
Oorlog zou kunnen worden verklaard. Op grond van de verdragsbepalingen waren
salarisbetalingen door overheidsorganen aan natuurlijke personen in de andere verdragsstaat
namelijk vrijgesteld van belastingheffing. De commissie concludeerde dat toetreding tot het
verdrag ‘voor de gemeenschap op het eiland Curaçao nadeel met zich brengt en voor die op
Aruba eveneens’ en adviseerde om niet tot toetreding over te gaan.317
De financiële sector van Curaçao was dus voor toetreding (in verband met particuliere
beleggingen in de VS) en de Staten tegen (inkomsten fiscus konden dalen). Bij de
gehanteerde argumenteren in 1949 was nergens sprake van eventuele verdragsvoordelen in
verband met de opbouw van een Curaçaose offshore.
In een brief van 23 mei 1951 van de Regeringsraad voor Financiën aan de Staten, werd
voorgesteld de eventuele toetreding van de Nederlandse Antillen tot het belastingverdrag met
de Staten te bespreken. Er werd aan herinnerd dat een eerder advies van de Staten ertoe geleid
had dat de Antillen zich van toetreding hadden onthouden. De Regeringsraad vroeg de Staten
om toetreding tot het verdrag opnieuw te overwegen, gelet op de ‘huidige ontwikkelingen op
verschillend’ gebied. De regeringsraad, die aandrong op een snelle bespreking van de zaak,
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stelde verder dat de toetreding ‘desgewenst in een geheime vergadering’ kon worden
besproken.318
Vanwaar die haast, geheimzinnigheid en ommezwaai? Wat werd bedoeld met ‘huidige
ontwikkelingen op verschillend’ gebied? Het grote verschil tussen de omstandigheden in
1949 en die in mei 1951 was dat op de Antillen in april 1951 de eerste wet op offshoregebied
was ingediend en dat verdere wetgeving in die richting werd voorbereid. Kennelijk was men
zich ook bewust van de mogelijkheden die een belastingverdrag met de VS bood in
combinatie met wetgeving die nog moest worden ingevoerd. De geheimzinnigheid duidt er op
dat men komende onderhandelingen met de VS over dat verdrag niet wilde frustreren door
openlijk te wijzen op de mogelijkheden die dat verdrag zouden bieden, namelijk via de
Antillen Amerikaanse belastingheffingen vermijden.
Vrij vlug na het verzoek van de regering lieten de 1e, 2e en 3e Vaste Commissie van de
Staten al op 1 juni 1951 weten dat ‘tegen toetreding thans geen bezwaren meer bestaan.’319
Geheel in lijn met de eerdere geheimzinnigheid van de regering gaven de Commissies niet
aan op grond van welke overwegingen de opvattingen waren gewijzigd. Kennelijk wogen de
voordelen die men voor de Antillen dacht te behalen nu zwaarder dan de in 1949 door de
Staten naar voren gebrachte nadelen.
De Antilliaanse regering handelde snel en diende al op 8 juni 1951 een verzoek in om zo
spoedig mogelijk toe te mogen treden tot het Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag.320
De verdragstoetreding kwam tot stand in november 1955 met terugwerkende kracht tot 1
januari 1955.321 Een aantal factoren veroorzaakten vertragingen. Allereerst de procedure, die
verliep via diverse Nederlandse ministeries: Buitenlandse Zaken (inclusief de ambassade in
Washington), Financiën en Overzeese Rijksdelen. Veel vertraging gaf het feit dat Nederland
aanvankelijk trachtte een gezamenlijke verdragsuitbreiding voor de Antillen en Suriname te
bereiken. Pas toen de gouverneur van de Antillen begin mei 1952 aandrong op separate
behandeling diende de Nederlandse ambassadeur eind juni 1952 het uitbreidingsverzoek in bij
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.322 Verder moesten in de VS het
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ministerie van Financiën en de IRS (Internal Revenue Service ofwel de federale
belastingdienst) na een onderzoek van de Antilliaanse fiscale wetgeving verklaren dat de
verdragsuitbreiding acceptabel was, en moest de Senaat ook goedkeuring verlenen.323
De afwikkeling van het verzoek tot verdragstoetreding werd niet alleen door de Antilliaanse
regering, maar ook door een aantal Nederlandse bedrijven (onder andere Unilever en
accountantsbureau Kraayenhof) met spanning gevolgd. Regelmatig werd dan ook door
vertegenwoordigers van de Antilliaanse overheid en Nederlandse bedrijven geïnformeerd naar
de stand van zaken bij de Nederlandse ambassade in Washington.324 Een vertegenwoordiger
van Unilever uitte zelfs ‘zijn ongerustheid’ bij genoemde ambassade over het feit dat de
toetreding mogelijk niet in 1954 tot stand zou komen.325
De verdragsuitbreiding naar de Antillen duurde dan wel zo’n vierenhalf jaar, maar
vergeleken met andere gevallen was dat een vrij normale tijdspanne. Een soortgelijk geval,
namelijk de uitbreiding van het Amerikaans-Engels verdrag met Engelse overzeese gebieden,
vergde ongeveer negen jaar (van 1949 t/m 1958).326 Het mag duidelijk zijn dat de Antillen en
een aantal Nederlandse bedrijven de toetreding tot het Amerikaans-Nederlandse verdrag te
optimistisch hadden ingeschat. Ondanks de vertragingen hadden de Antillen toch een
voorsprong verworven op potentiële concurrenten. Het was namelijk de eerste keer dat de VS
een belastingverdrag had uitgebreid met een jurisdictie die bindingen had met een
verdragspartner. Pas in 1957 werd het verdrag met België uitgebreid met drie Belgische
gebieden in Afrika en in 1958 volgde uitbreiding van het Britse verdrag met 20 overzeese
gebieden van Groot Brittannië.327
Hoezeer gewacht werd op de verdragsuitbreiding blijkt onder meer uit het vertrek van M.
Meihuizen (die onder meer Unilever vertegenwoordigde) uit de VS naar Willemstad op 14
november 1955, enkele dagen na de totstandkoming van de toetreding op 10 november met de
VS. In Willemstad richtte hij meteen een dochtermaatschappij van het Administratiekantoor
Unitas op.328
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Welke voordelen bood het verdrag met de VS aan de Antillen? Bij de beantwoording van
die vraag staat centraal dat in de Verenigde Staten uitbetalingen van dividend, rente en royalty
naar het buitenland onderworpen werden aan een bronbelasting (withholding tax) van 30 %.
Via verdragen kon die belasting worden verlaagd.329 Krachtens het belastingverdrag van de
Antillen met de VS werden rente- en royaltybetalingen van de VS naar de Antillen vrijgesteld
van de bronbelasting van 30 % in de VS, terwijl de bronheffing op dividenduitkeringen naar
de Antillen 15 % werd.330 Door het verdrag werd een ideale basis gecreëerd voor het
aantrekken van holdings en beleggings-, financierings- en royalty-maatschappijen.331
Het verdrag was nog geen vijf jaar oud toen de VS liet weten het verdrag te willen wijzigen.

Herziening belastingverdrag met Verenigde Staten
In oktober 1960 gaven de Amerikanen te kennen het verdrag te willen herzien.332 Tijdens
besprekingen die volgden in maart en april 1962 tussen delegaties van het Antilliaanse en
Amerikaanse ministerie van Financiën stelden de Amerikanen dat ze van plan waren het
verdrag te beëindigen omdat de verdragsvoordelen werden gebruikt door niet-ingezetenen van
de Antillen, wat niet strookte met het verdrag. De Amerikanen wezen daarbij op de vele
beleggingsmaatschappijen van niet-ingezeten die op de Antillen waren gevestigd.333 Het
Amerikaanse ministerie van Financiën was verder bezorgd over het verdragsgebruik door
Amerikaanse ondernemingen en burgers én door Zuid-Amerikanen die ontwikkelingshulp van
de VS via Antilliaanse beleggingsmaatschappijen belegden in de VS.334 Of het verdrag nog
voor 1 juli 1962 zou worden opgezegd, zodat de beëindiging zou ingaan op 1 januari 1963, of
dat gekozen zou worden voor 1 januari 1964 als beëindigingsdatum, moest nog door de
Amerikanen worden besloten.335
Het volgende (fictieve) voorbeeld336 laat zien hoe het verdrag door niet-ingezeten kon
worden gebruikt. De Venezolaan J. kocht een Amerikaans aandelenpakket. Over de
dividenduitkeringen hoefde hij in Venezuela geen belasting te betalen, omdat in dat land

329

Smeets, ‘Buitenlandse ondernemingen’, 175.
Smeets, ‘Ontwikkeling van de offshore-activiteiten’, 233.
331
Smeets, ‘Ontwikkeling van de offshore-activiteiten’, 232 en 233.
332
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 520: telex van 12-12-1961 aan ambassade in Washington.
333
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 480: conceptbrief aan de Secretary of State (pag.1), die als bijlage is
gevoegd bij de brief van 14-5-1962 aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
334
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 520: memorandum van 30-3-1962 pag. 8, 9.
335
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 480: conceptbrief aan de Secretary of State (pag.1), die als bijlage is
gevoegd bij de brief van 14-5-1962 aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
336
Dit voorbeeld is ontleend aan M. J. Langer, ‘Tax Treaties creating Tax Haven situations’, in: J.C.L. Huiskamp
e.a. eds., Recourse to tax havens: use and abuse: proceedings of a seminar held in Paris in September 1980
during the 34th congress of the IFA (Deventer en Hingham MA 1981) 21-31, aldaar 22.
330

95

inkomsten uit buitenlandse bronnen werden vrijgelaten. Op een dividenduitkering van
100.000 dollar moest J. dan elk jaar 30 % bronbelasting betalen in de VS, dus 30.000 dollar.
Door tussenschakeling van een Antilliaanse offshorevennootschap kreeg hij recht op het
verdragstarief van 15 %. Dat betekende dat hij nog maar 15.000 dollar hoefde te betalen in de
VS. Op de Antillen gold dan wel een offshoretarief337 van 2,7 % voor hem, wat neerkwam op
2.700 dollar. J. bespaarde daardoor op jaarbasis 30.000 dollar minus 17.700 (15.000 + 2.700)
= 12.300 dollar ofwel 12,3 %. De constructie is weergegeven in diagram 5.

Diagram 5 Tussenschakeling Curaçaose offshorevennootschap bij dividenduitkering
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Belegging
70.000 $
dividend

Belegger uit Venezuela

85.000 $
dividend

Belegging

Offshore NV op Curaçao

82.300 $
dividend

Belegging

Belegger uit Venezuela

De Antillen stelden in een aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken verstuurde
brief dat er geen sprake was van oneigenlijk gebruik van het verdrag. Ze wezen erop dat niet
gekeken moest worden naar de herkomst van de aandeelhouders maar naar de status van de
onderneming. De beleggingsmaatschappijen waren gevestigd op de Antillen en dus ook
Antilliaans. Het zou, zo betoogden ze, toch ook niet juist zijn om Shell, waarvan de meeste
aandeelhouders niet uit Nederland kwamen, als een niet-Nederlandse onderneming aan te
merken.338 Dat argument hield natuurlijk geen stand bij de Amerikanen. Het bezwaar van de
VS was nu juist dat via het verdrag ontheffing van de Amerikaanse bronbelastingtarief van
30% werd toegekend aan aandeelhouders van Antilliaanse offshorevennootschappen die daar
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duidelijk geen recht op hadden. Het ging er de VS niet om of de vennootschap al dan niet een
‘Antilliaans karakter’ had.
Ook voerden de Antillianen in de eerdergenoemde brief aan dat door een verdragseinde de
offshore-activiteiten sterk zouden verminderen. Dat zou de Antilliaanse economie aantasten,
werkloosheid veroorzaken en minder inkomsten voor de Antilliaanse overheid betekenen. De
circa 1 miljoen dollar aan belastinginkomsten die in 1960 van beleggingsmaatschappijen
werden ontvangen, zouden door een verdragsbeëindiging wegvallen. Dat zou op een totaal
aan belastinginkomsten van 30 miljoen dollar een onoverkomelijk verlies betekenen. Een en
ander zou politieke instabiliteit kunnen veroorzaken aldus de brief. In de brief werd er ook op
gewezen dat de VS volgens berekeningen van de Antilliaanse belastingdienst zo’n 3 tot 4
miljoen dollar minder aan bronbelasting inde door de lagere tarieven waarop de Antilliaanse
beleggingsmaatschappijen aanspraak maakten via het belastingverdrag.339 De argumentatie
komt er dus eigenlijk op neer dat opzegging van het verdrag politieke instabiliteit zou
veroorzaken op de Antillen. De VS zou dat kunnen voorkomen voor zo’n 3,5 miljoen dollar.
Strookte die stellingname met de feiten?
De door de Antillen aangevoerde bedragen van 1 en 30 miljoen betreffende respectievelijk
belastinginkomsten i.v.m. de beleggingsmaatschappijen en totale belastinginkomsten zijn
vermoedelijk correct, gezien de in tabel 14 opgenomen bedragen. Zijn de door de Antillen
genoemde 3 tot 4 miljoen minder bronbelasting in werkelijkheid niet hoger? In de brief werd
niet duidelijk gemaakt waarop de Antilliaanse belastingdienst die bedragen baseerde. Voor
zover bekend verstrekte de VS ook geen cijfers. Het enige aanknopingspunt dat we hebben is
een intern Antilliaans memo.340 Daarin wordt gesteld dat in 1960 voor 573 miljoen dollar was
belegd in de VS via Antilliaanse beleggingsmaatschappijen. Een belegd vermogen van 573
miljoen dollar zou zonder verdragsvoordelen belast worden met 30 % bronbelasting dus met
172 miljoen. Als we er van uit gaan dat de 573 miljoen met het gereduceerde tarief van 15 %
werden belast, dan zou dat 86 miljoen bronbelasting opleveren voor de VS. Een en ander zou
betekenen dat de VS dus 86 miljoen dollar minder aan bronbelasting inde door de lagere
tarieven waarop de Antilliaanse beleggingsmaatschappijen aanspraak maakten via het
belastingverdrag. Het ziet er dus naar uit dat de 3 tot 4 miljoen dollar die de Antilliaanse
belastingdienst noemde er ver naast zit.
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Waarom betoogden de Antillen dat door een verdragseinde politieke instabiliteit zou kunnen
ontstaan, en hoe geloofwaardig en effectief was die argumentatie? Ongetwijfeld speelden de
Antillen daarmee in op de in de VS ontstane angst, dat meer Caribische landen de Cubaanse
politieke omwenteling van 1959 zouden navolgen. Het idee daarbij was dat ten gevolge van
een verdragsopzegging de Antilliaanse economie zou worden aangetast, de werkloosheid zou
toenemen en de Antilliaanse overheid minder belastinginkomsten zou krijgen. Grote
ontevredenheid zou volgen en daardoor zou de kans toenemen dat politieke partijen die een
radicale politieke omwenteling wilden aan de macht zouden komen. Later zullen we zien dat
de Antillen die argumentatielijn keer op keer gingen hanteren. Nog afgezien van het feit dat er
geen tekenen waren dat Antilliaanse politieke partijen radicale omwentelingen voorstonden,
klopte ook de stellingname dat de economie zou worden aangetast niet met de feiten. De
offshore-activiteiten waren namelijk in 1960 nog relatief beperkt. De Antillen konden dan ook
alleen maar wijzen op een belastingverlies van zo’n 3 %.341 Dat cijfer zal natuurlijk geen
indruk hebben gemaakt op de VS.
Op advies van een aantal New Yorkse advocaten en een New Yorkse bankier begon de
Antilliaanse minister van Financiën O. Henriquez in maart 1963 de onderhandelingen te
vertragen teneinde tijd te winnen om bij het State Department (het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken) de politieke aspecten van de zaak te kunnen aankaarten.342 Dat de
Antillen zich tot het State Department wilden richtten met hun ‘politieke’ verhaal is niet
verwonderlijk. Het ging namelijk om een belastingverdrag en daarover gingen twee
ministeries: financiën en buitenlandse zaken. Financiën baseerde zijn besluiten vooral op
belastingtechnische overwegingen, terwijl het State Department gevoeliger was voor politieke
argumentaties.
Ook het NHM-trustkantoor adviseerde om de besprekingen te vertragen, in ieder geval tot
na 1 juli 1963. Op die manier zou een eventuele opzegging door de VS pas per 1 januari 1965
effectief worden.343
De toegepaste vertragingstactiek had echter niet het beoogde effect, want op 6 juni 1963 liet
de Amerikaanse onderhandelaar schriftelijk weten dat de onderhandelingen al veel te lang
hadden geduurd en dat het verdrag zou worden opgezegd als de Antillen niet voor 20 juni
hadden ingestemd met de verdragswijzigingsvoorstellen van de VS.344 Voor het blok gezet,
341
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liet de Antilliaanse regering op 18 juni aan de Amerikaanse onderhandelaar weten akkoord te
gaan met de Amerikaanse voorstellen.345
Op grond van de VS-voorstellen werden uitbetalingen naar de Antillen in de vorm van
dividend, rente en royalty in beginsel onderworpen aan 30 % bronbelasting in de VS. Het
oude regime bleef echter van toepassing indien alle aandelen van een vennootschap in het
bezit waren van natuurlijke personen gevestigd op de Nederlandse Antillen of in Nederland,
of van rechtspersonen gevestigd in Nederland. Krachtens dat ‘oude regime’ werd, zoals eerder
beschreven, door de VS geen bronheffing op rente- en royalty betalingen naar de Antillen
toegepast, terwijl dividenduitkeringen met 15 % werden belast. Verder werd bepaald dat de
VS geen bronheffing op uitgekeerde rente of royalty’s zou toepassen als die uitkeringen op de
Antillen met 24-30 % werden belast in plaats van het offshoretarief van 2,4-3 %.346 Het
gewijzigde verdrag trad per 1 januari 1965 in werking.347
De Antillen behielden een verdrag door akkoord te gaan met de Amerikaanse voorstellen.
Maar de gebruikersgroep van het ‘oude regime’ werd feitelijk beperkt tot in Nederland
gevestigde natuurlijke en rechtspersonen, immers het zal nauwelijks zijn voorgekomen dat
alle aandelen van een vennootschap in het bezit waren van natuurlijke personen die op de
Antillen waren gevestigd.
Daar kwam nog bij dat in de VS en de Antillen al eerder overeengekomen nadere
uitvoeringsregels werden opgesteld, die de VS zekerheid moesten geven dat de nieuwe
verdragsbepalingen zouden worden nageleefd. Krachtens die regels waren Amerikaanse
withholding agents bij uitbetalingen aan een Antilliaanse vennootschap van dividend, rente of
royalty verplicht 30 % bronbelasting in te houden, tenzij de inspecteur van belastingen van de
Antillen een verklaring had verstrekt waaruit bleek dat alle aandelen van die vennootschap in
het bezit waren van ingezetenen van de Nederlandse Antillen of van Nederland of uitsluitend
van Nederlandse vennootschappen. Als zou blijken dat in de VS te weinig belasting was
ingehouden, dan moesten op de Antillen gevestigde bankiers en administratiekantoren, die als
tussenpersoon waren opgetreden bij de ontvangsten, alsnog tot inhouding van het ontbrekende
bedrag overgaan.348 Formeel gezien bood het verdrag veel minder mogelijkheden.
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Geen wonder dus dat het HBU-trustkantoor Fides rekening hield met een eventueel vertrek
van een aantal beleggingsmaatschappijen en dat het NHM-trustkantoor begin 1964 een
onderzoek liet instellen naar de mogelijkheden die Jamaica bood voor vennootschappen die
niet langer konden profiteren van het belastingverdrag met de VS.349
Het zwakke punt in de hele opzet was de verklaring die de inspecteur van belastingen van
de Antillen moest verstrekken dat alle aandelen in het bezit waren van rechthebbenden op de
verdragsvoordelen. Omdat de meeste beleggingsmaatschappijen slechts aandelen aan toonder
verstrekten350 kon de inspecteur in die gevallen niets verifiëren.
De zwakke opzet zou later ook moeilijkheden veroorzaken. Zo vroeg de VS in 1983 in
verband met een onderzoek naar de rechtmatigheid van toegekende verdragsvoordelen in een
bepaald geval nadere gegevens van de Antillen. De Antilliaanse gevolmachtigd minister gaf
in zijn antwoord op dat verzoek aan: dat de Antilliaanse belastinginspecteur al had verklaard
dat recht op dat verdragsvoordeel bestond, dat de Antillen ten gevolge van het ‘aandelen aan
toonder’ systeem meestal niet wisten wie de uiteindelijke eigenaar (beneficial owner) was en
dat het aangepaste belastingverdrag van 1965 ook niet eiste dat de Antillen die informatie
had.351 Kennelijk verstrekte dus de Antilliaanse fiscus de verklaringen zonder eigenlijk te
weten dat er recht was op de verdragsvoordelen.
Waarom de VS geen bepaling in het verdrag had laten opnemen die de verdragsvoordelen
uitdrukkelijk uitsloot voor beleggingsmaatschappijen die met aandelen aan toonder werkten,
is niet duidelijk. Ook is onduidelijk waarom de Amerikanen net als de Britten enkele jaren
later niet weigerden om de verdragsvoordelen toe te kennen aan vennootschappen waarvan
alle aandelen in handen waren van ingezetenen van de Antillen. Groot-Brittannië stond dat
toen niet toe, omdat ze beducht waren dat niet-ingezetenen van de Antillen op die manier van
de verdragsvoordelen zouden profiteren.352
De VS liet zo een soort achterdeur open (Antillean window) waardoor later een
spectaculaire groei mogelijk zou worden van het aantal Antilliaanse offshorevennootschappen
(met aandeleneigenaren uit derde landen) die gebruik maakten van het belastingverdrag. Een
mogelijke verklaring is dat de VS vond dat de omvangrijke investeringen via de Antilliaanse
beleggingsmaatschappijen belangrijker waren dan het bronbelastingverlies. Een indicatie in
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die richting vormt de redelijk ruime overgangstermijn353 die de Verenigde Staten ongevraagd
in hun voorstellen had opgenomen. Die ‘generositeit’ van de Amerikanen werd toen
toegeschreven aan het ongunstige effect dat een plotselinge terugtrekking van de omvangrijke
investeringen via de Antilliaanse offshorevennootschappen ($ 630 miljoen354 in 1961 en circa
$ 1 miljard355 in 1963) op de toch al ongunstige Amerikaanse betalingsbalans zou hebben.356
Hoe dan ook, het gebruik van het verdrag door Antilliaanse offshorevennootschappen bleef
toenemen en pas in 1979 liet de VS de Antilliaanse regering weten opnieuw onderhandelingen
te willen openen over herziening van het belastingverdrag. De VS wilde toen onder meer
bereiken dat gegevens over de uiteindelijke eigenaren van offshorevennootschappen zouden
worden verstrekt.

Belastingverdrag met Groot-Brittannië
Begin 1952 verzocht de Antilliaanse regering om toetreding tot het belastingverdrag tussen
Nederland en Groot-Brittannië.357 De uitbreiding kwam tot stand in maart 1957 met
terugwerkende kracht tot 1 januari 1953.358 Het hele proces had dus zo’n vijf jaar geduurd. Dit
Brits-Antilliaanse verdrag359 was minder belangrijk voor de Curaçaose offshore dan het
Amerikaans-Antilliaanse verdrag.360
Via een nota lieten de Britten in mei 1968 aan de Antillen weten dat ze het verdrag
ingrijpend wilden wijzigen. De nota gaf onder meer aan dat de Britten holdings van de
verdragsvoordelen wilden uitsluiten en regelingen betreffende bronbelasting op dividenden
wilden wijzigen. Tevens verzochten ze actuele informatie over de Antilliaanse fiscale
wetgeving en maakten kenbaar bereid te zijn rechtstreeks met de Antillen over technische
details te overleggen. Tenslotte vroegen ze de Antillen om een reactie over de in de nota
geformuleerde Britse voorstellen.361
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NHM-Amsterdam, dat naar aanleiding van de onderhandelingen rond het belastingverdrag
een onderhoud had op het Nederlandse ministerie van Financiën, kreeg daar te horen dat de
onderhandelingen geheel door de Antillen zouden worden gevoerd. Het was van groot belang
dat getracht zou worden om met Groot-Brittannië tenminste een regeling te treffen zoals die
door de Antillen met de VS was overeengekomen, omdat anders relaties (waaronder C&A)
die belangrijke vermogenswaarden op de Antillen hadden ondergebracht, die zouden
terugtrekken, aldus NHM-Amsterdam. Het NHM-trustkantoor in Willemstad werd verzocht
de onderhandelingen nauwkeurig te volgen en indien nodig opnieuw te overleggen met de
Antilliaanse fiscale autoriteiten.362
Nadat de Britten in december 1968 kenbaar hadden gemaakt snel te willen gaan
onderhandelen en wederom nadrukkelijk het standpunt van de Antilliaanse regering vroegen
ten aanzien van de Britse voorstellen van mei 1968, liet de Antilliaanse regering pas in
februari 1969 weten, dat onder meer een uitvoerig onderzoek van de Britse voorstellen tot
vertraging van de beantwoording had geleid. De Antillen stelden verder dat de Britse
voorstellen een flinke achteruitgang betekenden en deden een aantal tegenvoorstellen.363
Een van de Britse voorstellen was om Antilliaanse offshorevennootschappen op wie het
gereduceerde Antilliaanse offshoretarief van toepassing was, van de verdragsvoordelen uit te
sluiten. De Antillianen stelden op hun beurt onder meer voor om de verdragsvoordelen toch
toe te kennen aan vennootschappen waarvan alle aandelen in handen waren van ingezetenen
van de Antillen. De Britten verwierpen dat laatste voorstel omdat ze beducht waren dat nietingezetenen van de Antillen op die manier van de verdragsvoordelen zouden profiteren. 364
Wat de Amerikanen dus bij de herziening van hun verdrag met de Antillianen toestonden,
namelijk verdragsvoordelen voor vennootschappen waarvan alle aandelen in handen waren
van ingezetenen van de Antillen, werd door de Britten geweigerd.365
Kennelijk geïrriteerd door de vertragingstactiek van de Antillen werd de verdragsuitbreiding
in juni 1969 door Groot-Brittannië opgezegd.366

362

NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13883: brief van 19-6-1968 aan het NHM-trustkantoor in Willemstad.
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 579: brief van 30-12-1968 aan de Gevolmachtigd Minister van de
Antillen en brief van 17-2-1969 aan de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken.
364
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 579: pag. 1en 3 van ongedateerde notitie die werd opgesteld ten
behoeve van de onderhandelingen met Groot-Brittannië en brief van 17-2-1969 aan de Nederlandse Minister
van Buitenlandse Zaken, pag. 1.
365
De verdragsvoordelen kwamen hiervoor aan de orde bij de bespreking van het Amerikaans-Antilliaanse
belastingverdrag.
366
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 579: brief van 2-6-1969 aan de Nederlandse Minister van
Buitenlandse Zaken.
363

102

Op Antilliaans verzoek werden in november 1969 onderhandelingen geopend met de Britten
over een nieuw verdrag.367 Tijdens de onderhandelingen bleek dat de Britten weigerden om
aan de Antillen dezelfde verlagingen en vrijstellingen van Britse bronbelastingen toe te
kennen, als die Nederland had gekregen. De weigering had betrekking op dividenden, rentes
en royalty’s die vanuit Groot-Brittannië aan op de Antillen gevestigde holdings, beleggingsen octrooimaatschappijen werden uitbetaald. De Britten stelden dat de zeer lage Antilliaanse
offshorebelastingtarieven belastingvermijding mogelijk maakten.368 Ondanks de concessies
die de Antillen moesten doen, lieten de onderhandelingsresultaten nog voldoende ruimte over
voor de Curaçaose offshore. De verwachting werd dan ook uitgesproken dat er een redelijke
kans bestond dat het merendeel van de betrokken maatschappijen hun vestiging op Curaçao
zouden prolongeren.369 Het nieuwe verdrag kwam tot stand in juli 1970.370
Resumerend kunnen we stellen dat de vertragingstactiek van de Antillen tijdens de
onderhandelingen alleen maar contraproductief werkte, terwijl de latere concessiebereidheid
het verdrag uiteindelijk redde.

Belastingverdragen met Denemarken en Noorwegen
De Antilliaanse regering liet in september 1957 aan Nederland weten dat ze zo spoedig
mogelijk toe zouden willen treden tot het Nederlands-Deense belastingverdrag.371
Onderhandelingen die volgden resulteerden in de totstandkoming van het Deens-Antilliaanse
verdrag in oktober 1961. Krachtens de bepalingen van dat verdrag konden op de Antillen
gevestigde offshorevennootschappen slechts een beroep doen op de verdragsvoordelen als ze
werden ‘geleid en bestuurd’ vanuit de Antillen. Over die laatste eis merkte de Antilliaanse
jurist M. Ellis op, dat veel van de Antilliaanse offshorevennootschappen wel niet aan die eis
zouden voldoen.372 Ellis drukte zich hier vrij terughoudend uit, want bij Antilliaanse
offshorevennootschappen ging het feitelijk altijd om brievenbusfirma’s die per definitie
vanuit andere landen werden bestuurd. Kennelijk zag Denemarken er ook op toe dat de eis
werd nageleefd, want er werd nauwelijks gebruik gemaakt van het verdrag.373
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De Antillen maakten medio 1971 kenbaar toe te willen treden tot het NederlandsNoorweegse belastingverdrag.374 Na onderhandelingen kwam het Noorweegse-Antilliaanse
verdrag tot stand in december 1973 met terugwerkende kracht tot en met januari 1972.375
Ondanks het feit dat het verdrag niet dezelfde beperkende bepalingen kende met betrekking
tot Antilliaanse offshorevennootschappen, zoals het verdrag met Denemarken, werd er in de
praktijk nauwelijks gebruik van gemaakt.376

Medio jaren zeventig hadden de Antillen dus belastingverdragen met vier landen: de VS,
Groot-Brittannië, Denemarken en Noorwegen. Daarvan was dat met Amerika verreweg het
belangrijkste. Er was echter ook een andere zeer belangrijke regeling tot stand gekomen met
Nederland, die veel weg had van een belastingverdrag: de BRK.

Belastingregeling Koninkrijk
De wettelijke voorschriften die de fiscale betrekkingen tussen Nederland, de Antillen en
Suriname regelden, waren neergelegd in afzonderlijke wetgevingen van die landen en
verspreid over een groot aantal artikelen in verschillende wetten. 377 In oktober 1954 deelden
de Antillen aan Nederland mee dat ze op korte termijn besprekingen wilden beginnen om een
algemene regeling tot stand te brengen (die de naam BRK zou krijgen) voor de onderlinge
fiscale betrekkingen.378
De Antillen maakten al in 1954 duidelijk dat ze in de BRK een bepaling wilden opnemen
waarmee dividenden die vanuit Nederland naar de Antillen werden uitgekeerd vrijgesteld
werden van Nederlandse dividendbelasting.379 Nederland had bezwaren tegen die vrijstelling,
omdat daarmee, via de ‘vergaande belastingfaciliteiten in de Antillen, (…) belastingvlucht uit
Nederland mogelijk zou worden.’380 Tijdens onderhandelingen werd van Nederlandse zijde
gesteld dat het noodzakelijk was dat Nederland autonoom kon ingrijpen als de belastingvlucht
naar de West ‘onaanvaardbare afmetingen zou aannemen.’ De moeilijkheid bij de BRK was
dat het ging om een Rijkswet die, in tegenstelling tot een belastingverdrag, niet kon worden
374
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opgezegd. Het was dus volgens de Nederlandse onderhandelaar niet mogelijk eenzijdig een
ongewenste situatie te beëindigen omdat altijd instemming van de Antillen nodig was. In de
Rijkswet moesten daarom autonome bevoegdheden worden ingebouwd teneinde ‘mogelijke
excessen’ te kunnen elimineren, aldus de Nederlandse onderhandelaar.381
De Antilliaanse onderhandelaar vreesde dat door het opnemen van een dergelijke bepaling
in de Rijkswet andere landen, waaronder de VS, zouden gaan denken dat er iets aan de hand
was met de Antilliaanse beleggingsmaatschappijen. Van Nederlandse zijde werd daar tegenin
gebracht dat de Amerikaanse fiscus ‘niet gek’ was en kennelijk nog geen aanleiding zag om er
tegen op te treden. ‘De motieven daarvoor kunnen van velerlei aard zijn, (…) min of meer
papieren constructies als deze beleggingsmaatschappijen bestaan slechts “par tolérance.”’382
De Nederlandse delegatie sloeg de spijker op de kop met die opmerking. De opmerking kan
ook naar Nederland worden doorgetrokken, want net als de VS was ook Nederland ‘niet gek’.
Net als bij het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag konden Antilliaanse papieren
constructies (brievenbusmaatschappijen) alleen maar een rol spelen omdat Nederland dat
tolereerde.
De onderhandelingen resulteerden uiteindelijk in een ontwerp waarin dividendvrijstelling en
een opzeggingsmogelijkheid voor die vrijstelling werden opgenomen. Op grond van artikel 11
lid 3 BRK konden dividenden vrij van Nederlandse dividendbelasting naar de Antillen
worden overgemaakt, indien de Antilliaanse vennootschap voor tenminste 25 %
aandeelhouder was van het Nederlandse lichaam dat het dividend verschuldigd was. 383 Met
artikel 11 lid 4 van het ontwerp werd de mogelijkheid gecreëerd tot gedeeltelijke opzegging
van de BRK met betrekking tot de dividendheffing.384 Daarnaast werden dermate veel
opzeggingsmogelijkheden in het ontwerp opgenomen, dat daardoor feitelijk de hele BRK
opgezegd kon worden. De opzegtermijn voor al die gevallen bedroeg twee kalenderjaren
volgend op het jaar waarin de opzegging plaatsvond.385 De BRK trad in werking op 1 januari
1965.386
Al met al een merkwaardige situatie. Nederland stond dus via de BRK feitelijk
belastingvlucht toe, maar wilde alleen een handvat om in te grijpen als die vlucht te groot
werd. De BRK werd, net als het belastingverdrag met de VS, een van de hoekstenen van de
Curaçaose offshore en droeg in aanzienlijke mate bij aan de groei van de offshore-activiteiten.
381
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Het bankgeheim en rulings vormden twee andere belangrijke pijlers van de Curaçaose
offshore.

Bankgeheim en rulings
De Antillen kenden geen wettelijk bankgeheim, maar in de praktijk gaven de
bankengemeenschap en trustkantoren geen informatie zonder opdracht daartoe van een
Antilliaanse rechter, het was dan ook een zelfopgelegd bankgeheim. Verzoeken om
inlichtingen van buitenlandse autoriteiten werden geweigerd, tenzij de klant instemde. Bij dat
geheimhoudingsbeleid beriep men zich op het strafrecht waarin opzettelijke schending van de
geheimhoudingsplicht, die was verbonden aan beroepsuitoefening, strafbaar werd gesteld.
Daaronder viel alle verkregen informatie waarvan men redelijkerwijs kon weten dat die
vertrouwelijk van aard was.387
In het eerste hoofdstuk zagen we dat een van de kenmerkende eigenschappen van een OFC
geheimhouding was. Bij de Curaçaose offshore kwam die geheimhouding niet alleen tot
uiting bij het bankgeheim maar ook bij geheime rulings.
Volgens fiscalist Damian Leo werden rulings voor de eerste keer op Curaçao toegepast in
1967. Hij werkte bij de Inspectie der Belastingen toen notaris Smeets daar kwam voor de
eerste rulings op offshoregebied.388 Met rulings konden de Antillen fiscale voordelen
toekennen die niet in de wetgeving vast lagen. Zo konden problemen met verdragspartners
worden vermeden, zoals het volgende voorbeeld laat zien.
De Antilliaanse regering aarzelde jarenlang, vanaf medio 1955 tot en met 1960, over het al
dan niet invoeren van wetgeving inzake foreign trade companies. Het ging daarbij om
ondernemingen die werden opgericht ten behoeve van niet-ingezetenen die handel dreven
buiten het land van vestiging, waarbij de goederen fysiek niet in het land van vestiging
kwamen.389 Die ondernemingen zouden dan voor 9/10 deel van belastingheffing worden
vrijgesteld.390 De aarzelingen manifesteerden zich in juli 1955 toen de regering bekend
maakte dat wetgeving op het gebied van de foreign trade companies enkele principiële
moeilijkheden met zich mee bracht, die mettertijd aan de Staten zouden worden
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H.C. Beers, An introduction to the financial system of the Netherlands Antilles (Willemstad 1980) 85; Hagen
1989, Offshore Banking, 149; Staten van de Nederlandse Antillen 2002-2003, Landsverordening toezicht
trustwezen MvT pag. 2.
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Amigoe/Ñapa, 20-8-1994.
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Bron: Cijntje, Belastingen in de Antillen, 52. Cijntje gebruikte overigens de benaming OffshoreTradingvennootschappen in plaats van foreign trade companies.
390
Maandblad voor de Handel en Nijverheid van Curaçao, 10e jaargang nr. 1, opgenomen in Amigoe, 7-7-1955.
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voorgelegd.391 Nederland ontraadde de wetgeving, de Antilliaanse minister van Financiën
werd in april 1957 medegedeeld dat plannen inzake foreign trade companies op bezwaren van
de VS zouden kunnen stuiten, die konden stellen dat een dergelijke faciliteit niet strookte met
het belastingverdrag.392 Toen in maart 1960 door een Statenlid aan de minister werd gevraagd
of er wetgeving kwam betreffende foreign trade companies, antwoordde de minister: ‘Op het
gebied van de wetgeving met betrekking tot de “foreign trade companies” dienen wij zeer
voorzichtig te zijn. Wat is het geval met deze maatschappijen? Zij vestigen zich hier en doen
transacties in het buitenland, terwijl de belasting alhier geheven wordt. Hier is het gevaar
groot dat in andere landen de belasting wordt ontdoken, waardoor de betrokken maatschappij
tot een “paper-company” zal verworden. Als b.v. een transactie gedaan wordt tussen New
York en Caracas of Bogotá, zal voor de winsten alhier belasting betaald moeten worden,
terwijl er in New York geen belasting zal worden betaald ingevolge het verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting. Hiermede moeten we erg voorzichtig zijn en zorgen dat
we ons niet in de vingers snijden. Op een gegeven ogenblik zouden de Verenigde Staten
kunnen zeggen: “Maar zover kunnen wij niet gaan.” Het gevolg zou dan weer kunnen zijn dat
het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting ongedaan zou worden gemaakt. Wij hebben
deze zaak momenteel nog steeds in studie en willen onze voelhorens uitstrekken om te zien op
welke wijze deze moeilijkheden ondervangen kunnen worden. T.z.t. zullen wij dus met
voorstellen ter zake komen.’393 Wetgeving betreffende foreign trade companies is er niet
gekomen op de Antillen. Wel werden aan de vennootschappen waar het om ging via
(geheime) rulings fiscale voordelen toegekend.394 Rulings zouden een essentiële bijdrage395
gaan leveren aan de totstandkoming van het succes van de Curaçaose offshore.
Met rulings werden op korte termijn moeilijkheden met verdragspartners voorkomen, omdat
het voor die partners moeilijk was om vast te stellen of die geheime besluitvorming al dan niet
strijdig was met een onderling verdrag. Uiteindelijk lekte natuurlijk veel van zo’n rulingbeleid
toch wel uit. De verdragspartners konden dan de Antillen om informatie vragen. Of zoals
Nederland eind jaren tachtig deed,396 aangeven dat de BRK zou worden aangepast als zou
blijken dat bepaalde rulings botsten met BRK-bepalingen.
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We zagen dat geleidelijk, soms met horten en stoten, wetgeving, belastingverdragen en de
BRK tot stand kwamen met de bedoeling om offshorevennootschappen aan te trekken.
Langzamerhand lukte dat ook (zie de toestroom van die vennootschappen in grafiek 3). Die
groeiende stroom vennootschappen had ook een omvangrijkere offshore-infrastructuur
(trustkantoren, offshorebanken en professionals) tot gevolg. Tegelijkertijd lokte die steeds
uitbreidende offshore-infrastructuur steeds meer klanten.

§ 2 Groeiende offshore-infrastructuur
Net als het faciliteringsraamwerk werd ook de offshore-infrastructuur geleidelijk aan groter.
Hoe de elementen van die infrastructuur (trustkantoren, offshorebanken en professionals) tot
stand kwamen gaan we nu per element nader bekijken.

Trustkantoren
Het grootste deel van de bekende/belangrijke397 trustkantoren die in Willemstad in de periode
tot de take-off rond 1975 werden opgericht kwam voor rekening van Nederlandse instellingen.
De trustkantoren werden opgericht door Nederlandse banken (NHM, PHP, HBU, Nationale
Handelsbank en ABN), Curaçaose notarissen (A. Smeets en J. Schiltkamp) en Curaçaose
banken (Henriquez & Edward Co. en MCB). De genoemde Curaçaose banken zouden later
geheel of gedeeltelijk in Nederlandse en Canadese handen komen.
Omdat de NHM het initiatief nam tot oprichting van het Curaçaose OFC en er in slaagde de
Curaçaose elite over te halen om speciale wetgeving in te voeren zullen we hierna allereerst
een aantal activiteiten van dit kantoor toelichten. De NHM vestigde in 1950 het eerste
trustkantoor op Curaçao, dat begin 1951 met haar werkzaamheden begon.398 De NHM deed
veel moeite om het nieuwe trustkantoor onder de aandacht van haar zakenrelaties te brengen.
Circulaires werden aan Nederlandse relaties verstuurd399 en de Antilliaanse en Nederlandse
pers ingelicht.400 Verder brachten de directeur en een lid van de raad van bestuur van het
trustkantoor in februari 1951 een bezoek aan New York om het trustkantoor onder de
aandacht van de New Yorkse financiële kringen te brengen.401 Het trustkantoor versterkte
397
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Amigoe, 28-2-1951; NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13876 en 13888.
401
NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13888: verslag van bespreking op 20-2-1951 in New York; brief van 21-21951 aan de NHM in Amsterdam; resumé van besprekingen in New York in de periode van 19 tot 24-2-1951.

108

haar positie doordat het F. Jas, oud-President van het Antilliaanse Hof van Justitie en exwaarnemend Gouverneur van de Antillen, medio 1951 opnam in de raad van bestuur van het
NHM-trustkantoor.402
In een aantal gevallen ontstonden er tussen het NHM-trustkantoor en notaris Smeets
moeilijkheden die werden veroorzaakt door de dubbele rol van Smeets ten opzichte van de
NHM: hij was enerzijds de huisnotaris en anderzijds als trustkantoor-eigenaar403 een
concurrent. De NHM overwoog nog om Smeets niet meer als notaris te gebruiken als hij zijn
concurrerende activiteiten niet zou staken, maar zag daar van af vanwege de belangrijke
positie die Smeets innam en de voor de NHM belangrijke know-how die Smeets bezat.404 In
plaats daarvan handhaafde de NHM de positie van Smeets als huisnotaris wel, maar gunde
voortaan meerdere zaken aan notaris E. Henriquez.405 Dat de NHM Smeets niet wilde missen
had ook te maken met de sterke onderhandelingspositie die hij had opgebouwd; vanaf het
begin was hij betrokken bij het ontwerpen van de relevante offshorewetsontwerpen, verder
had hij een groot internationaal netwerk van zakenrelaties en als ex-Statenlid een grote
politieke invloed. Bovendien werd hij in 1963 benoemd tot plaatsvervangend gouverneur406
van de Antillen.407 Daar kwam nog bij dat hij een invloedrijke, bloeiende notariële praktijk
had.
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NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13876: mededelingen in Beurs- en Nieuwsberichten van 14-6-1951 en
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Uit de schaarse gegevens valt af te leiden dat de offshore-activiteiten van het NHMtrustkantoor geleidelijk groeiden. Eind 1957 waren er in totaal 16 beleggingsmaatschappijen
opgericht door het trustkantoor.408
We zagen hiervoor dat een van de redenen dat de NHM overging tot vestiging van een
trustkantoor, nog voordat de Antilliaanse wetgeving was aangepast, te maken had met de
vrees dat een plaatselijke groep het initiatief zou nemen een trustkantoor op te richten. Die
vrees was zeker niet ongegrond, want al medio 1951 richtte MCB een trustkantoor op.409
Daarna volgde de lokale bankiersfirma, Edwards, Henriquez & Co, die in augustus 1951 de
E.H.C. Trustmaatschappij oprichtte in Willemstad.410 De NHM nam in december 1951 een
belang van 50 % in de bankiersfirma. De ABN, ontstaan in 1964 als een fusie tussen de NHM
en de Twentsche Bank, verhoogde dat belang in 1968 tot 100 %.411
Nadat J. Sandberg, firmant van de Nederlandse bankfirma Heldring en Pierson, medio 1951
een bezoek had gebracht aan Willemstad, werd in 1952 door Pierson & Co. en Heldring &
Pierson412 gezamenlijk een trustkantoor opgericht op Curaçao.413 Verder richtte notaris
Smeets in 1953 een eigen trustkantoor op.414
Na de inwerkingtreding van het belastingverdrag met de VS in 1955 namen de offshoreactiviteiten toe, zie het stijgend aantal offshore-ondernemingen in grafiek 3. Die groei
weerspiegelde zich in de oprichting van nieuwe trustkantoren.
In augustus 1956 werd door de HBU in Willemstad het trustkantoor Fides opgericht. De
HBU besloot tot die oprichting, nadat in een interne notitie van september 1955 uitvoerig was
beschreven welke mogelijkheden de totstandkoming van het Antilliaans-Amerikaanse
belastingverdrag met zich mee zou brengen.415 Mede door bemiddeling van HBU-kantoren in
Zuid-Amerika ontving Fides vanaf 1965 meerdere opdrachten uit Zuid-Amerikaanse
landen.416 De dienstenafzet van Fides groeide vanaf de oprichting zoals tabel 10 laat zien.
408
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Tabel 10 Aantal nv’s (van vaste relaties) waaraan Fides diensten leverde.
Jaar
56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
Aantal
5
7
15
25
32
40
45
55
65
Bron: ABN AMRO, Fides, 4189: verslagen over de boekjaren 1956/1957 t/m 1967/1968.

65/66
75

66/67
85

67/68
95

Door de Nationale Handelsbank werd, via de volle dochteronderneming Nationale Trust
Maatschappij, in 1958 het trustkantoor Nationale Trustmaatschappij (Nederlandse Antillen)
opgericht. Omdat de Nationale Handelsbank in 1961 werd overgenomen door de Rotterdamse
bank, die in 1965 opging in de Amsterdam-Rotterdam Bank, werd uiteindelijk de AMRO
eigenaar van dit trustkantoor.417
Door de ABN werd in oktober 1968 het trustkantoor ‘Trustmaatschappij van de Algemene
Bank Nederland’ opgericht in Willemstad.418 De ABN besloot in 1971 tot samenvoeging van
de 20 dochtermaatschappijen419 op de Antillen die onder haar waren komen te vallen. Na de
consolidatie bleven drie trustkantoren nog onder eigen naam opereren: het ABN-trustkantoor,
het NHM-trustkantoor en Fides.420
Van Curaçaose zijde kwamen er ook nieuwe spelers bij. Notaris Smeets die al in 1953 een
eigen trustkantoor had opgericht, opende in 1958 de Curaçao Corporation Company en in
1958 de Netherlands Antilles Corporation Company. De drie kantoren werden in 1966
samengebracht in wat zou uitgroeien tot het grootste trustkantoor van Willemstad: Curaçao
International Trust Company (Citco).421 J. Schiltkamp, een andere Curaçaose notaris, kwam in
1966 ook met een eigen trustkantoor: de Corporate Trust N.V.422
Naast de trustkantoren met een Nederlandse en Curaçaose achtergrond kwam er ook nog
een Canadese speler bij in 1970. In dat jaar verwierven de Canadese Bank of Nova Scotia en
de Amsterdamse bank Mees & Hope ieder een belangrijk aandeel in de MCB. Bij de
overname van Mees & Hope door de ABN in 1975 werd het pakket aandelen van Mees &
Hope in de MCB overgedaan aan Nova Scotia. Daardoor kwam de MCB voor bijna de helft in
handen van de Canadezen.423
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Een opmerkelijk verschijnsel was de oprichting van dochterondernemingen door trustkantoren
zelf of door de moedermaatschappij. Een van de beoogde doelen daarbij was inperking van
aansprakelijkheid.424 Zorgen over aansprakelijkheid waren er voortdurend, hierna een
voorbeeld. Naar aanleiding van problemen met een klant, kwam het NHM-kantoor eind 1958
tot de conclusie dat directievoering over een Antilliaanse vennootschap, zonder ook de
boekhouding te doen, alleen verantwoord was voor als betrouwbare bekende relaties. Gesteld
werd dat directievoering zonder boekhouding civielrechtelijke risico’s met zich mee bracht:
de directie zou grove nalatigheid kunnen worden verweten.425 Aansprakelijkheidsrisico’s
zouden later (in het begin van de 21e eeuw) een van de oorzaken zijn waardoor grotere banken
hun trustkantoren zouden afstoten.
De volgende gevallen laten zien dat dochterondernemingen werden opgericht met het oog
op speciale klantengroepen, verdragsvoordelen en fiscale constructies.
Via de HBU-dochter Fides werd door de HBU medio 1960 de NV Beleggingsmaatschappij
Mutua in Willemstad opgericht teneinde beleggingsklanten in Buenos Aires en Montevideo
te kunnen bedienen.426
In januari 1965 werd in Willemstad door de HBU de ‘Effecten Administratiemaatschappij
HBU’ opgericht, met als doel om ook na de wijzigingen van het belastingverdrag met de VS,
die in januari 1965 van kracht werden, fiscale voordelen krachtens dat verdrag te kunnen
blijven ontvangen. Op grond van de uitvoeringsregels van de verdragswijzigingen moest de
Antilliaanse fiscus voortaan verklaringen427 afgeven over op de Antillen gevestigde
beleggingsmaatschappijen die verdragsvoordelen claimden. Gevreesd werd dat die
verklaringen niet zouden worden verstrekt omdat Europese banken de beleggingen
verzorgden. Als voorzorgsmaatregel werden daarom effectendepots bij banken en brokers in
de VS, die op naam stonden van de HBU, overgeboekt naar de nieuwe ‘Effecten
Administratiemaatschappij HBU’.428 De vrees was formeel natuurlijk gefundeerd. Maar in de
praktijk werden de verklaringen vrij soepel verstrekt, ook in gevallen waarin niet was vast te
stellen of er recht was op de verdragsvoordelen.429
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De HBU richtte430 in juli 1965 de dochtermaatschappij Interamerican Trade and
Development Corporation Willemstad (ITD) op, teneinde bepaalde Zuid-Amerikaanse
financiële stromen die ze eerst om belastingtechnische redenen via Genève liet lopen,
voortaan via Curaçao, dat betere fiscale mogelijkheden bood, te geleiden.431 Voor haar
operaties verwierf ITD belangen in Argentijnse en Liechtensteinse firma’s.432

Offshorebanken
Tot 1972 nam het aantal offshorebanken langzaam toe. In de periode 1972 t/m 1975 steeg dat
aantal veel sterker zoals te zien is in tabel 11. Diezelfde snellere toename deed zich voor bij
het aantal offshore-ondernemingen dat zich in Willemstad vestigde (zie grafiek 3). Meer
offshore-ondernemingen betekende zeer waarschijnlijk ook meer behoefte aan de diensten
van offshorebanken.
Tabel 11 Aantal offshorebanken op Curaçao, 1965-1975
Jaar
Aantal

1965
1

1969
2

1971
3

1972
5

1973
8

1974
12

1975
14

Bron: Beers, financial system, 105-112.

Tabel 12 Herkomstlanden van Curaçaose offshorebanken, situatie 1975
Land van herkomst
1967
Nederland
1967
Italië
Australia
Canada
Frankrijk
StaStatenGrmmm
Mexico
mBBrittBrittanieIta
Verenigde Staten
lië
Totaal

aantal
7
2
1
1
1
1
1
14

Bron: Beers, financial system, 105-112.

De Curaçaose offshorebanken waren nagenoeg allemaal in handen van buitenlandse banken.
De herkomstlanden zijn aangegeven in tabel 12. Opvallend is dat de helft van de

belastingverdrag.
Formeel gezien werd er geen nieuwe onderneming opgericht, maar was er sprake van naams- en
statutenwijziging van de eerder verworven Socsa NV.
431
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1-1-1965 t/m 30-6-1966.
432
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offshorebanken een Nederlandse achtergrond hadden en dat tien van de veertien uit Europa
kwamen. Ook bij de trustkantoren zagen we die Nederlandse dominantie.
We brengen allereerst de dominantie van de Nederlandse banken in kaart. De NHM nam
zoals we zagen eind 1951 een belang van 50 % in de Curaçaose bankiersfirma Edwards,
Henriquez & Co. Daarmee kon het NHM-trustkantoor haar offshore betalingsverkeer in eigen
hand houden.433 Omdat de ABN uiteindelijk alle aandelen van Edwards, Henriquez & Co
verwierf, kwam de offshorebank van de Curaçaose firma midden jaren zestig volledig in
handen van de ABN.434
Vijf Nederlandse banken richtten in de jaren zeventig offshorebanken op in Willemstad.
Dat gebeurde onder meer door F. van Lanschot Bankiers (1971), Slavenburg’s Bank (1974)
en Mees & Hope (1975).435 Een andere offshorebank was ook van een bekende Nederlandse
bank: Pierson, Heldring & Pierson (PHP). Die bank had weliswaar in 1952 al een vergunning
verkregen voor offshore bankieren, maar begon pas met die activiteiten in 1975.436
Over Curaçaose offshorebanken met een niet-Nederlandse achtergrond zijn alleen wat
gegevens beschikbaar over een Italiaanse en Canadese bank. Bij de Italiaanse bank gaat het
om Lavoro Finance and Banking Corporation, die in 1972 twee offshorebanken oprichtte in
Willemstad. Bij de vergunningsaanvraag gaf Lavoro te kennen dat ze bancaire diensten wilde
verlenen aan buiten Italië gevestigde bedrijven en dochterondernemingen van Italiaanse
industrieën.437 De Canadese Bank of Nova Scotia richtte in 1974 een offshorebank op in
Willemstad.438 Zoals we hiervoor al zagen hadden de Canadezen al sinds 1970 toegang tot de
Curaçaose offshoremarkt, omdat ze in dat jaar mede-eigenaar werden van de MCB.

Professionals
Op Curaçao waren in 1968 vier notariskantoren gevestigd, waaronder die van A. Smeets en J.
Schiltkamp, de twee laatsten hadden daarnaast ook ieder een eigen trustkantoor zoals we al
zagen.439 Aangetrokken door de stijgende vraag naar fiscale adviezen, die ontstond door de
groeiende offshore-activiteiten, vestigden zich belastingconsulenten en registeraccountants in
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Willemstad. Eind 1968 waren er drie accountantsmaatschappen gevestigd in Willemstad: Van
Dien, Van Uden, Besançon, Koppenberg & Co, verder Klynveld, Kraayenhof & Co en
tenslotte Moret en Oudheusden.440 Loyens en Volkmaars (belastingadviseurs) kwamen in
1970.441 Allen Nederlands, wat eigenlijk niet zo verwonderlijk is: de Antilliaanse wetgeving
was in de Nederlandse taal en onder de klanten en dienstverleners bevonden zich veel
Nederlanders.
Aangetrokken door de mogelijkheden die de Curaçaose offshore-infrastructuur bood in
combinatie met de wetgeving en fiscale verdragen vestigden zich een groeiend aantal
offshore-ondernemingen in Willemstad.

§ 3 Offshore-ondernemingen
De grote toestroom van offshoremaatschappijen begon na de totstandkoming van het
Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag in 1955. Het begon met beleggingsmaatschappijen.
In de tweede helft van de jaren zestig volgden steeds meer financieringsmaatschappijen.
Daarna kwamen in de jaren zeventig de onroerendgoedmaatschappijen. Omdat de
offshoremaatschappijen die zich op Curaçao vestigden dat via een Antilliaanse nv deden,
zullen we eerst even stilstaan bij de procedures die daarbij kwamen kijken.

Procedure oprichting nv
De oprichting van een nv op de Antillen moest via een notariële akte door tenminste twee
personen geschieden, die zich eventueel via een machtiging konden laten vertegenwoordigen.
De akte diende in het Nederlands te worden gesteld, wat extra vertaalkosten met zich mee kon
brengen, maar de aandelencertificaten mochten in een andere taal worden gedrukt.442
Een offshore nv had net als een onshore nv een vestigingsvergunning nodig, bovendien
moest een offshore nv een deviezenvergunning hebben. Achtergrond van de kort na de
Tweede Wereldoorlog ingevoerde vestigingsvergunning was het beperken van een toevloed
van Europese Nederlanders naar de Antillen, die toen een hoger welvaartsniveau hadden dan
Nederland. De vergunning werd verleend door het bestuurscollege van het eilandgebied
Curaçao als de nv zich op dat eiland wilde vestigen. Dat college kreeg daarbij advies van de
Procureur-Generaal nadat een antecedentenonderzoek was verricht. Verder moest de Kamer
440
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van Koophandel advies uitbrengen, waarbij met name werd gekeken of de nieuwe vestiging in
de betreffende branche marktverstorend zou werken, of dat de concurrentie onaanvaardbaar
zou toenemen. In de praktijk werd volgens de Curaçaose oud-notaris E. Joubert met
betrekking tot offshore nv’s geen enkel onderzoek verricht.443 De vraag dringt zich op
waarom dat niet gebeurde. Allereerst mag duidelijk zijn dat offshorevennootschappen buiten
de Antilliaanse economie stonden en daarom geen enkele bedreiging vormden voor de
gevestigde ondernemingen. Verder zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld dat de
offshoresector en het Curaçaose overheidsapparaat beseften dat potentiële offshoreklanten
niet hielden van allerlei vragen en onderzoeken met betrekking tot hun achtergronden.
Discretie en zo weinig mogelijk regulering zijn nu eenmaal de troeven van een OFC.
Om voor een vestigingsvergunning in aanmerking te komen moest tenminste een van de
directeuren van een nv ingezetene van de Antillen zijn, maar dat kon voor offshore nv’s ook
een op de Antillen gevestigde rechtspersoon zijn. In de praktijk belastten de trustkantoren zich
met de directievoering.444 De nv werd als rechtspersoon erkend als een verklaring van geen
bezwaar van de minister van Justitie was ontvangen. De afgifte van die verklaring kon enkele
weken duren, wel waren er mogelijkheden om die procedure in speciale spoedeisende
gevallen te versnellen. Verder kon een onderneming tijdelijk handelen als ‘nv in oprichting’
hangende de afgifte van de verklaring van geen bezwaar. In die periode waren dan de
vertegenwoordigers van de nv, gewoonlijk medewerkers van trustkantoren, persoonlijk
aansprakelijk.445 De offshore nv kon gaan functioneren nadat een deviezenvrijstelling was
toegekend. De vrijstelling werd verleend onder de voorwaarden dat de onderneming
uitsluitend buiten de Antillen werkzaam zou zijn en geen activiteiten zou ontplooien ten
behoeve van ingezetenen van de Antillen.446 Tot eind 1971 werd die vrijstelling toegekend
door de deviezencommissie, daarna deed de BNA dat.447 In de praktijk werd de vrijstelling
voor offshorevennootschappen vanaf 1955 vrij soepel verstrekt.448 Het ambtelijke apparaat
verleende dus op dit punt alle medewerking bij de opbouw van de Curaçaose offshore.
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Beleggingsmaatschappijen
Na de inwerkingtreding van het belastingverdrag met de VS in 1955 vestigden zich steeds
meer beleggingsmaatschappijen in Willemstad die gebruik wilden maken van de voordelen
die dat verdrag bood. We zagen hiervoor al in het fictieve voorbeeld van de Venezolaanse
belegger J. dat door inschakeling van een Curaçaose offshorevennootschap ruim 12 % minder
Amerikaanse bronbelasting betaald hoefde te worden.
In het begin waren het vooral beleggingsmaatschappijen voor vermogens van Europese
particulieren die werden opgericht. Kort daarna waren het voornamelijk mutual funds449 die
afkwamen op de verdragsvoordelen.450
Een van de eerste mutual funds dat naar Curaçao kwam, was de Hollandse Overzee
Beleggingsmaatschappij, die in 1955 te Willemstad werd opgericht door de Hollandse
Overzee trust, die in dat fonds zijn Amerikaanse beleggingen had ondergebracht. Het fonds,
dat dus vanaf het begin gebruik kon maken van het belastingverdrag met de VS, had eind
1958 participaties uit 69 verschillende landen.451
Aanvankelijk wilde het NHM-trustkantoor nog niet over schakelen naar mutual funds. Zo
liet het trustkantoor begin 1958 aan een relatie die wilde deelnemen in een mutual fund weten,
dat deelname met grote bedragen in die fondsen niet aan te bevelen was. Er was geen markt
voor die participatiebewijzen en verder ontbrak elke zeggenschap over de keuze van de
beleggingen, terwijl dat laatste nu juist een van de attracties van een particuliere
beleggingsmaatschappij was, aldus het trustkantoor.452 Uiteindelijk kon de NHM ook niet
meer heen453 om de mutual funds. Dat blijkt onder meer uit de besprekingen die in november
1966 werden gevoerd met de Britse bank Warburg & Co. inzake een op Curaçao op te richten
beleggingsmaatschappij (de New York Offshore Fund). Dit mutual fund zou zich richten op
beleggingen in Amerikaanse effecten en was bedoeld voor Europese beleggers. Het NHMtrustkantoor zou daarbij niet alleen de oprichting van het fonds, maar ook de
domicilieverlening, directie en administratie (waaronder belastingaangifte) verzorgen. Zaken
als beleggingsadviezen en waarde-berekeningen zouden door anderen worden verzorgd.454
449

Ter herinnering, zoals al in een noot beschreven in het eerste hoofdstuk, mutual funds zijn
beleggingsmaatschappijen met meerdere aandeelhouders, die met name tot doel hebben het behalen van
koerswinsten. Ze worden beheerd door vermogensbeheerders die het geld van de aandeelhouders beleggen in
onder meer aandelen en obligaties. Bronnen: Coopers & Lybrand Dijker Van Dien, De Nederlandse Antillen,
19; http://www.wallstreetweb.nl, geraadpleegd 25-5-2017.
450
Smeets, ‘Ontwikkeling van de offshore-activiteiten’, 234 en 249 noot 5.
451
Amigoe, 2-9-1959.
452
NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13879: brief van 14-3-1958 aan het NHM-trustkantoor in Willemstad.
453
Wanneer het NHM-trustkantoor voor de eerste keer mutual funds in Willemstad ging beheren is niet te
traceren in de geraadpleegde dossiers.
454
NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13883: brief van 23-11-1966 aan het NHM-trustkantoor in Willemstad.

117

Het aantal mutual funds in Willemstad bleef toenemen, zo kwamen in 1974 twee fondsen
van de bekende Amerikaanse speculant G. Soros naar Curaçao: het Soros Fund nv en Soros
Overseas nv.455 Verder presenteerde de Nederlandse Robeco groep medio 1974 aan beleggers
het nieuwe rendementsfonds Rorento, dat zich om fiscale redenen op Curaçao ging vestigen.
Voor Nederlandse beleggers zou volgens de verstrekte gegevens met het Rorento systeem een
groot voordeel te behalen zijn in vergelijking met andere beleggingsvormen.456
Wat waren die voordelen? Allereerst had een op Curaçao gevestigd fonds natuurlijk het
voordeel dat inkomende rente en dividend uit andere jurisdicties tegen het offshoretarief van
2,4-3 % werden belast. Daar kwam nog bij dat op grond van de BRK dividenduitkeringen
vanuit Nederland naar de Antillen niet belast werden, terwijl rente-uitbetalingen Nederland al
zonder meer heffingsvrij konden verlaten. In het volgende (fictieve) voorbeeld457 kunnen we
zien hoe het Rorentofonds de heffingen van de Nederlandse fiscus op dividenduitkeringen
vanuit de Curaçaose Rorentovennootschap naar Nederlandse beleggers drastisch wist te
verlagen. Uitgangspunt is een Nederlandse belegger B. die zelf fl. 100.000 belegde in 9
procent obligaties en in het 70 procent inkomstenbelastingtarief viel. Over de ontvangen rente
van fl. 9.000 moest hij dan fl. 6.300 aan de Nederlandse fiscus afdragen. Zelf hield hij fl.
2.700 over (situatie A in diagram 6). B. besloot die fl. 100.000 in het rendementsfonds
Rorento te beleggen, hij kreeg dan allereerst een dividend van 3,6 procent,458 dus fl. 3.600.
Daarvan ging 70 % naar de fiscus (fl. 2.520) en zelf kreeg hij fl. 1.080. Daarnaast ontving hij
nog een belastingvrij stockdividend459 van 5,4 % ofwel fl. 5.400 (situatie B in diagram 6). Met
de Rorento-variant ontving hij dus in totaal fl. 6.480 in plaats van de fl. 2.700 als hij zelf
belegde. Een voordeel van liefst 140 procent.
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Diagram 6 Voordelen van rendementsfonds Rorento
A

B

fl. 100.000 rechtstreeks
belegd tegen 9%

fl. 100.000 belegd via
Rorento Curaçao ook 9%

fl. 9.000

fl. 9.000

Fiscus fl. 6.300

B. zelf fl. 2.700

Rente fl. 3.600

Fiscus fl. 2.520

Stockdividend fl. 5.400

B. zelf fl. 1.080

B. zelf fl. 5.400

B. zelf in totaal fl. 6.480
0

Financieringsmaatschappijen
In de tweede helft van de jaren zestig werden steeds meer financieringsmaatschappijen
opgericht in Willemstad.460 Het ging meestal om dochterondernemingen van grote
Amerikaanse concerns die tot taak hadden leningen af te sluiten op de Eurodollarmarkt.461
Het volgende (fictieve) voorbeeld462 laat zien dat Amerikaanse ondernemingen goedkoper
op de Eurodollarmarkt konden lenen door inschakeling van een offshorevennootschap in
Willemstad. Uitgangspunt is het Amerikaanse bedrijf F. dat 100.000 dollar wilde lenen op de
Eurodollarmarkt tegen een rente die toen tien procent was. Het probleem dat ontstond was dat
na inhouding van de Amerikaanse bronbelasting de kapitaalverschaffers maar zeven procent
rente kregen. Dus na een jaar maar 7.000 dollar. De Amerikaanse belastingdienst (IRS) hief
namelijk 30 procent op de uitgekeerde rente van 10.000 dollar (situatie A in diagram 7).
Geen enkele kapitaalverschaffer zou die lage rente hebben geaccepteerd. Om concurrerend te
blijven moest F. daarom een rente betalen van 14,3 procent (is 14.300 $). Daarvan kreeg de
IRS 30 procent (is 4.300 $) en de kapitaalverschaffer 10.000 $ (situatie B in diagram 7). Geld
lenen op de Eurodollarmarkt zou daardoor erg duur worden. Het begin 1965 in werking
getreden gewijzigde Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag bood een oplossing. In de VS
werd, zoals we hiervoor zagen, geen bronbelasting toegepast op uit de VS ontvangen rente als
die op de Antillen met 24-30 % werd belast in plaats van het offshoretarief van 2,4-3 %. Zo
460
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op het eerste gezicht zou dat niet veel uitmaken, maar bedacht moet worden dat de Curaçaose
offshorevennootschap van het Amerikaanse bedrijf zelf ook rente moest betalen over de
lening op de Euromarkt. De Antilliaanse belastinginspecteur kon op aanvraag een ruling
verstrekken waardoor de betaalde rente als kosten in mindering konden worden gebracht op
de ontvangen rente uit de VS. De ruling bepaalde dan doorgaans dat de nettowinst gelijk werd
gesteld aan één procent van het door de offshorevennootschap geleende bedrag. Dat
betekende dat op de Antillen 300 dollar winstbelasting was verschuldigd. (De ‘nettowinst’
van 1.000 dollar werd namelijk belast met 30 procent463). De totale kosten voor F. bedroegen
dan 10.300 dollar (situatie C in diagram 7). Een koopje dus vergeleken met de 14.300 dollar
als rechtstreeks op de Euromarkt werd geleend.

Diagram 7 Tussenschakeling Curaçaose offshorevennootschap bij geldlening
A

B

Onderneming in VS
leent 100.000 $ en
betaalt 10% rente
3.000 $

7.000 $ (7%)

IRS
Eurodollarmarkt
IRS
Totale kosten 10.000 $
(Lening lukte niet)

C

Onderneming in VS
leent 100.000 $ en
betaalt 14,3% rente
4.300 $

IRS

Onderneming in VS
leent 100.000 $ en
betaalt 10% rente

10.000 $ (10%)
10(8%)

Eurodollarmarkt

Totale kosten 14.300 $
(Lening lukte, maar hoge kosten)

300 $

10.000 $ (10%)

Curaçao

Eurodollarmarkt

Totale kosten 10.300 $
(Lening lukte, lage kosten)

Ook veel niet-Amerikaanse financieringsmaatschappijen vestigden zich in Willemstad. De
aantrekkelijke 1 % ruling gold namelijk voor alle offshore financieringsvennootschappen.
Curaçaose financieringsdochters hadden in 1969 in totaal al zo’n 800 miljoen dollar op de
Eurodollarmarkt geleend.464 Niet zo verwonderlijk dus dat het NHM-trustkantoor eind jaren
zestig begon met het inlichten van haar potentiële klanten en relaties in de VS en Europa over
de

gunstige

mogelijkheden

die

Curaçao

bood

voor

het

vestigen

van

financieringsmaatschappijen ten behoeve van leningen op Eurodollarmarkt.465 In 1972 hadden
onder andere de volgende concerns een financieringsmaatschappij op Curaçao: Siemens,
Apeo Oil, Leasco World Trade, Shell, Rio Tinto-Zinc, Tenneco, Unexcelled, Tyco
463
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Laboratories, Deer & Co., Griffen Industries, PanAm, ITE-Imperial Corporation, Marriott,
American Brands, General Mills en Sperry Rand.466

Onroerendgoedmaatschappijen
In de jaren zeventig vestigden zich op Curaçao veel offshore beleggingsmaatschappijen
waarin Amerikaans onroerend goed was ondergebracht. Amerikaans onroerend goed was toen
voor buitenlandse beleggers vrij aantrekkelijk, dollars waren goedkoop en de opbrengsten
hoog.467 Dat veel van die beleggingen via Curaçaose offshorevennootschappen verliepen,
kwam omdat kapitaalwinsten die ontstonden bij de verkoop van dat onroerend goed niet in de
VS en ook niet op de Antillen werden belast.468 Volgens het Amerikaans-Antilliaanse
belastingverdrag werd de opbrengst van Amerikaans onroerend goed alleen in de VS belast.
In Amerika kon men jaarlijks kiezen of de opbrengsten op netto- of bruto-basis werden belast.
Doorgaans koos men voor de netto methodiek. Dat betekende dat belast werd tegen de
normale vennootschapsbelastingtarieven, maar ook dat onkosten zoals rente en afschrijvingen
mochten worden afgetrokken. In het jaar waarin het onroerend goed werd verkocht koos men
dan voor de bruto methode. Het belastingtarief was dan 30 %, maar winsten die ontstonden
door de verkoop waren onbelast.469
Toen de ABN in Nederland medio 1969 werd benaderd door een Amerikaanse onderneming
die op Curaçao een onroerend goed beleggingsfonds wilde oprichten, had de ABN nog geen
ervaring op dat gebied. Het ging voor de ABN om de eerste aanvraag; omdat werd verwacht
dat er spoedig meerdere aanvragen zouden komen, werd het trustkantoor in Willemstad
verzocht de wetstechnische bepalingen terzake te beoordelen. Ook werd het trustkantoor
gevraagd een fiscalist op Curaçao aan te bevelen die hierover zou kunnen adviseren,
aangezien de Amerikaanse onderneming daarom had verzocht.470
In 1974, toen het ABN-trustkantoor inmiddels al had bemiddeld bij het vestigen van
Amerikaanse onroerendgoedfondsen op Curaçao (onder andere bij de American Land
Holding NV ) had het trustkantoor de nodige expertise opgebouwd die het in staat stelde over
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Bank- en Effectenbedrijf juli/augustus 1973 pag. 284/285, bijlage bij ABN AMRO, ABN International, 4273:
memorandum van 7-1-1974.
467
Algemeen Dagblad, 17-10-1978; Smeets, ‘Ontwikkeling van de offshore-activiteiten’, 241.
468
Op de Antillen werden overigens ook de huuropbrengsten van het onroerend goed niet belast. De
onroerendgoedvennootschappen leverden daarom geen winstbelasting op voor Curaçao. Bron: Smeets,
‘Ontwikkeling van de offshore-activiteiten’, 242, 243.
469
Ellis, ‘Buitenlandse ondernemingen, commentaar’, 192; NRC-Handelsblad, 24-4-1976; Smeets,
‘Ontwikkeling van de offshore-activiteiten’, 242.
470
NL-HaNA, NHM, 2.20.01, inv.nr. 13883: brief van 12-8-1969 aan het ABN-trustkantoor in Willemstad; brief
van 12-8-1969 aan het ABN-kantoor in New York.
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te gaan tot wervingsactiviteiten op dit gebied. Zo verschaften twee functionarissen van het
ABN-trustkantoor, tijdens een gesprek met Newsweek in 1974 over een artikel inzake het
beleggen in onroerend goed door buitenlanders in Florida, informatie over de mogelijkheden
die Antilliaanse offshorevennootschappen daarbij boden.471
In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat in de tweede helft van de jaren zeventig in
Willemstad sprake was van een enorme toeloop van onroerendgoedmaatschappijen. Dat
leverde zo veel transacties op voor de offshoresector dat notaris Schilkamp in 1976 opmerkte
‘we doen bijna niets anders.’472
Nu we in beeld hebben gebracht wat voor soort offshore-ondernemingen naar Willemstad
kwamen, gaan we in de volgende paragraaf onder meer na wat de gevolgen waren van de
aanhoudende groei voor Curaçao.

§ 4 De Curaçaose offshore
Omvang, concurrentiepositie en betekenis voor Curaçao
In deze paragraaf geven we een antwoord op drie vragen betreffende de behandelde periode
(1951 t/m 1975). Wat kunnen we zeggen over de offshore-omvang in Willemstad? Hoe
verhield zich de Curaçaose offshore-omvang tot die bij de naaste Caribische concurrenten?
Welke voordelen ontleende Curaçao aan de offshore?

Omvang van de Curaçaose offshore
Er is geen sluitende methodiek om de omvang van de offshore-activiteiten in een OFC te
bepalen. We kunnen slechts afgaan op enkele factoren. Daar komt nog bij dat getalsmatige
gegevens over de Curaçaose offshore, zeker in de periode tot en met 1975, vrij schaars zijn.
Er zijn drie factoren die een redelijke indruk geven van de offshore-omvang op Curaçao. De
deviezenontvangsten, het aantal offshore-ondernemingen en de winstbelastingafdrachten van
de offshorevennootschappen. Bij de deviezenontvangsten gaat het om de vergoedingen die de
offshoresector ontving voor geleverde diensten aan het buitenland. Voor de periode tot en met
1975 zijn geen gegevens beschikbaar van die deviezeninstroom. Omdat in de daaropvolgende
periodes daarover wel gegevens voorhanden zijn, zullen we in het volgende hoofdstuk wat
dieper ingaan op die deviezenontvangsten.
Het aantal offshore-ondernemingen als maatstaf van de offshore-omvang heeft zijn
beperkingen. Het kan gaan om heel grote actieve vennootschappen met een flinke omzet,
471
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ABN AMRO, ABN Trustcompany, 6389: pag. 7,9 van verslag van 5-9-1974 inzake bezoek aan New York.
Het Vrije Volk, 24-4-1976.
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maar ook om kleine slapende ondernemingen. Voor de periode tot de take-off zijn de aantallen
maar voor een beperkt aantal jaren beschikbaar, daarna voor bijna elk jaar.
De door de offshore-ondernemingen afgedragen winstbelasting geeft ook niet altijd een
goed beeld. Ofschoon er sprake was van een nominaal offshoretarief van 2,4-3 %, kon de
effectieve belasting veel lager uitvallen doordat via rulings allerlei kosten in rekening konden
worden

gebracht.

Daardoor

waren

aanzienlijke

verschillen

mogelijk

tussen

offshorevennootschappen. Verder waren onroerendgoedvennootschappen, zoals we al zagen,
vrijgesteld van winstbelasting. Gegevens over de winstbelastinginkomsten zijn vanaf het jaar
1967 voor elk jaar beschikbaar, daarvoor alleen maar voor 1954, 1960 en 1963.
Grafiek 3 Aantal offshore-ondernemingen en winstbelasting, 1951-1975
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De toename van de offshore-activiteiten na de totstandkoming van het AmerikaansAntilliaans belastingverdrag in 1955 komt goed tot uiting in grafiek 3. De afgedragen
winstbelasting (linkerschaal) en het aantal offshore-ondernemingen (rechterschaal) bleven
vanaf dat jaar beide sterk stijgen. Wat verder opvalt in die grafiek is de forse stijging van het
aantal ondernemingen in de periode 1972-1975. Op Curaçao werd met betrekking tot het jaar
1975
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Financieel Economisch Maandblad (FEM) van november 1975, geciteerd in Amigoe, 9-12-1975.

123

offshorevennootschappen.474 Door de toenemende aantallen traden schaalvoordelen op. Ook
was er sprake van agglomeratievoordelen door het groeiende netwerk van trustkantoren,
offshorebanken en professionals. Door al die elementen werd rond 1975 een kritische massa
bereikt, daarmee was de opbouwfase achter de rug en was de take-off voltooid.
Welke factoren veroorzaakten de sterke groei waardoor de take-off rond 1975 kon
plaatsvinden? Duidelijk is dat die groei grotendeels valt toe te schrijven aan de komst van
steeds meer beleggings- financierings- en onroerendgoedmaatschappijen naar Willemstad om
het volle Amerikaanse bronbelastingtarief van 30 % te ontwijken en andere fiscale voordelen
te behalen. Opmerkelijk is dat de forse groei samenviel met een sterke expansie die optrad op
de Euromarkt (zie eerste hoofdstuk). Die expansie schreven we toe aan meerdere factoren. De
belangrijkste daarvan waren het einde van het Bretton Woods systeem (1971-1974) omdat
daardoor de internationale kapitaalstromen toenamen, en de snelle stijging van de olieprijzen
in 1973-1974 waardoor grote overschotten bij de olie-exporterende landen ontstonden. Een
bijkomende factor was dat in 1974 kapitaalcontroles werden afgeschaft in de VS. Omdat de
sterke expansie op de Euromarkt en de sterke groei van de offshore-activiteiten op Curaçao
gelijktijdig optraden zullen de genoemde factoren hoogst waarschijnlijk ook gelden voor de
Curaçaose offshore. Die veronderstelling wordt gesteund door het feit dat in Willemstad veel
financieringsmaatschappijen

werden

opgericht

ten

behoeve

van

leningen

op

de

Eurodollarmarkt.
We hebben nu de omvang van de Curaçaose offshore-activiteiten in beeld gebracht en
gezien dat er sprake was van een sterke groei. Was dat ook het geval bij andere OFCs in het
Caribisch gebied?

Offshore-omvang bij andere Caribische OFCs
Om een indruk te krijgen van de concurrentiekracht van het Curaçaose OFC zullen we per
periode de offshore-omvang van het Curaçaose OFC vergelijken met die van de volgende
naaste concurrenten in het Caribisch gebied: de Bahama’s, Barbados, Bermuda, de Britse
Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden. We gaan dan de aantallen offshoreondernemingen, banken en verzekeringsondernemingen met elkaar vergelijken. Ook worden
de totale activa van de offshorebanken per jurisdictie met elkaar vergeleken. Op die manier
krijgen we een beeld bij welke centra de offshore-activiteiten toenemen, ongeveer gelijk
blijven of afnemen. Niet al de genoemde vergelijkingen kunnen voor elke periode worden
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gemaakt, daarvoor ontbreken te veel gegevens. Zo zijn voorafgaande aan 1967 geen gegevens
beschikbaar. Ook zijn in het derde en vierde hoofdstuk, die de periode t/m 1987 behandelen,
geen vergelijkingen gemaakt met Barbados en de Britse Maagdeneilanden, omdat die
jurisdicties pas in een latere periode actief werden als OFC. In de vergelijkingen ontbreken
ook Bermudaanse offshorebanken, omdat die in Bermuda niet475 waren toegestaan.
Op de Kaaimaneilanden en Curaçao trad in de periode tot de take-off een flinke groei op voor
wat betreft het aantal offshore- ondernemingen en banken (zie tabel 13). Bij de Bahama’s
daarentegen stagneerde de toename van het aantal offshore-ondernemingen, terwijl het aantal
offshorebanken afnam (zie tabel 13). Die stagnatie en daling op de Bahama’s kunnen worden
toegeschreven aan de onrust die in beleggerskringen ontstond rond de onafhankelijkheid die
de Bahama’s van de Britten kregen in 1973. De gelijktijdige groei die bij de Kaaimaneilanden
optrad476 moet grotendeels worden toegeschreven aan het feit dat veel offshoreondernemingen van de Bahama’s naar de Kaaimaneilanden verhuisden.
Tabel 13 Aantal offshore- ondernemingen en banken op Curaçao, de Bahama’s, Bermuda en
de Kaaimaneilanden, 1967-1975
Aantal offshore-ondernemingen

1967
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Curaçao
1.250

Bahama’s

Bermuda

12.000

1.700

Kaaiman

1.350

Curaçao

2

1.500
1.950

2.000
2.500
3.500
6.000

2.900

Aantal offshorebanken

14.000

3
5
8
12
14

Bahama’s
200
210
260
300
315
330
320
300
280

Kaaiman

35
50
80
130
180
190

Bronnen: ABN AMRO, ABN Trustcompany, 6389: rapport van 13-5-1974 inzake bezoek aan de
Kaaimaneilanden; Freyer en Morriss, ‘Creating Cayman’, 25; Hagen 1990, Offshore Banking’, 112; Hudson,
Globalization, Regulation and Geography, 162; Johns, Tax Havens and Offshore Finance, 197; M.J. Langer,
Foreign Tax Havens (New York 1973, 2e druk) 373; The Banker, volume 121 (1971) 513, 517; The Banker,
volume 122 (1972) 539; gegevens over de op Curaçao gevestigde offshorebanken zijn te vinden bij Beers,
financial system, 105-112; voor gegevens over de op Curaçao gevestigde offshore-ondernemingen zie bijlage 1.
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Doggart, Tax Havens, 172.
Hudson, Globalization, Regulation and Geography, 196-199; J.S. Little, Euro-Dollars: the Money-Market
Gypsies (New York 1975) 131; The Banker (december 1979) 59.
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De voorgaande paragrafen lieten zien dat de offshore-activiteiten sterk toenamen op Curaçao
en dat de overheid daardoor steeds meer winstbelasting inde. Waren er nog meer voordelen
die al die activiteiten met zich meebrachten?

Betekenis van de offshore voor Curaçao
Het belang van de offshore voor Curaçao kan aan de hand van drie elementen worden
vastgesteld. De winstbelasting die wordt afgedragen, de werkgelegenheid en de bijdrage aan
het Bruto BBP.
Bij de winstbelastinginkomsten is niet alleen de absolute waarde van belang, maar ook het
aandeel in de totale overheidsinkomsten. Daarom zullen we voor elke periode proberen na te
gaan welk aandeel (in %) de winstbelastinginkomsten vertegenwoordigden. Dat aandeel kon
worden bepaald in de periode van 1969 t/m 2009. Daarvoor en daarna ontbraken de
benodigde gegevens om de vergelijking te maken. Naast de winstbelastinginkomsten werd
ook de Nederlandse ontwikkelingshulp steeds belangrijker voor de Curaçaose overheid.
Daarom zullen we ook van die hulp het aandeel in de totale overheidsinkomsten in beeld
brengen. Het bleek mogelijk om dat aandeel bij benadering te bepalen voor de periode van
1976 t/m 2009. Omdat uiteindelijk al die winstbelasting werd opgebracht door de offshoreondernemingen zullen we ook nagaan hoeveel winstbelasting de gemiddelde onderneming
opbracht. Dat geeft dan ook meteen een idee hoe de gemiddelde onderneming zich
ontwikkelde.
Er zijn vrij weinig gegevens met betrekking tot de werkgelegenheid. Over de hele periode
van 1951 t/m 2013 is maar voor acht jaar bekend hoeveel arbeidsplaatsen de Curaçaose
offshore bood, namelijk 1961, 1978, 1979, 1981, 1985, 1991, 2002 en 2011. Een aantal zaken
rond de werkgelegenheid zullen we in het volgende hoofdstuk toelichten. In de periode die het
volgende hoofdstuk omvat (1976 t/m 1987) ontstaat namelijk een beter beeld van de
werkgelegenheid, omdat daar voor vier jaar cijfers beschikbaar zijn.
Voor de periode tot de take-off ontbreken een aantal gegevens die nodig zijn om bij
benadering te bepalen hoe groot de bijdrage van de offshore-activiteiten aan het BBP was.
Omdat die gegevens wel beschikbaar zijn voor de periodes daarna, zullen we in het volgende
hoofdstuk uiteenzetten hoe die bijdrage wordt bepaald.

In de periode tot de take-off werd de winstbelasting die de offshorevennootschappen
opbrachten steeds belangrijker voor Curaçao. In 1969 was al 1/6 deel van de totale
overheidsinkomsten afkomstig van de offshore-ondernemingen (zie tabel 14). Ten tijde van
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de take-off rond 1975 was dat zelfs meer dan een kwart. Veel werk leverden de offshoreactiviteiten niet op, in 1961 was er werk voor ongeveer 100 personen.477
Tabel 14 Aandeel winstbelastinginkomsten (in %) van de totale
overheidsinkomsten op Curaçao in miljoenen NAf, 1969-1975
Jaar
Totale overheidsinkomsten
Winstbelasting (offshore)
Aandeel offshore winstbelasting (%)

1969
51
8
16

1971
77
14
18

1973
93
26
28

1975
177
47
27

Bronnen: De totale overheidsinkomsten bij Haan, Antilliaanse Instituties, 111; Voor gegevens inzake
winstbelasting zie brongegevens in bijlage 1.

De gemiddelde offshore-onderneming bracht gaandeweg steeds meer winstbelasting op (zie
grafiek 4). In 1960 ging het om zo’n 3.200 NAf per onderneming, dat was in 1975 bij de
take-off gestegen naar 16.200 NAf.478 Dat betekende dat gemiddeld genomen de offshoreondernemingen groter werden. De stijging zal ongetwijfeld zijn toe te schrijven aan
beleggings- en financieringsvennootschappen omdat onroerendgoedvennootschappen waren
vrijgesteld van winstbelasting.

Grafiek 4 Winstbelasting (NAf) per offshore-onderneming, 1960-1975
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NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 520: memorandum van 30-3-1962 pag. 7.
De Antilliaanse gulden (NAf) was gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De koers was 1,88 NAf per US $,
In december 1971 werd de koers gewijzigd in 1,79 NAf per US $. Bron: Beers, ‘Geld-, Bank- en
Kredietwezen’, 189.
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In dit hoofdstuk stelden we vast dat de opbouw van het OFC in 1951 begon met de invoering
van wetgeving betreffende deelnemingsvrijstelling. Daarna volgde in 1952 wetgeving
waardoor vennootschappen die als beleggings- of holdingmaatschappij fungeerden maar 1/10
van het normale winstbelastingtarief hoefden te betalen. Om fiscale verliezen tegen te gaan
hadden Antilliaanse ingezetenen geen recht op dat lage tarief. Die afscherming (ringfencing)
was een innovatie. De Antillen waren de eerste jurisdictie die een dergelijke uitsluiting
toepaste. Na 1952 kwam door allerlei oorzaken zo’n vijf jaar lang geen nieuwe
offshorewetgeving tot stand. Wetsontwerpen werden meerdere keren herzien, vertraagd
ingediend, ingetrokken of uiteindelijk niet ingediend. Zo werd het ontwerp betreffende
octrooiholdingmaatschappijen twee keer gewijzigd en vertraagd ingediend voordat het eind
1957 van kracht kon worden. Die twee wijzigingen zijn toe te schrijven aan tegengestelde
standpunten van onder meer Shell, de NHM en Philips over vrijlatingsbepalingen in dat
ontwerp. De vertraging trad naar alle waarschijnlijkheid op omdat de Antillen de
onderhandelingen over het belastingverdrag met de VS niet wilden verstoren. Het risico
bestond dat de VS zich zou storen aan nieuwe fiscale wetgeving nog voor het verdrag was
afgesloten.
Voorgenomen wetgeving om vrijstellingen van successiebelasting voor niet-ingezetenen
mogelijk te maken kwam niet tot stand. Bezwaren van Shell speelden daarbij een rol. Ook
kwam het niet tot wetgeving betreffende foreign trade companies. De Antilliaanse regering
was bang dat de VS dan het belastingverdrag zou opzeggen. Dat probleem voorkwam men
door de beoogde fiscale voordelen via rulings op individuele basis toe te kennen aan foreign
trade companies. Rulings werden een van de pijlers van de Curaçaose offshore. Op die
manier konden fiscale voordelen worden toegekend, terwijl fricties met verdragspartners
werden vermeden. Geheimhouding was een andere pijler. Een wettelijk bankgeheim bestond
niet op de Antillen, maar in de praktijk gaf de offshoresector geen informatie zonder vonnis
van een Antilliaanse rechtbank. Een ander cruciaal element voor de Curaçaose offshore was
het zwakke of ontbrekend toezicht. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting toen bij de wetgeving
inzake toezicht op banken geen enkele vorm van toezicht op offshorebanken werd
geïntroduceerd.
Het succes van de Curaçaose OFC is vooral te danken aan het belastingverdrag met de VS
en de BRK. Op grond van het in 1955 tot stand gekomen verdrag met de Amerikanen werden
rente- en royaltybetalingen vanuit de VS naar de Antillen vrijgesteld van de Amerikaanse
bronheffing van 30 %, de heffing op dividenduitkeringen werd 15 %. Na de inwerkingtreding
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van het verdrag namen de offshore-activiteiten sterk toe op Curaçao. In Willemstad werden
steeds meer offshorevennootschappen opgericht die gebruik maakten van de lagere
bronheffingen die het verdrag mogelijk maakten. Al in 1960 gaf de VS te kennen het verdrag
te willen herzien, onder andere omdat de verdragsvoordelen waren gebruikt door nietingezetenen van de Antillen, wat niet strookte met het verdrag. Na een poging van de
Antillianen om de onderhandelingen die volgden te vertragen, dreigden de Amerikanen met
verdragsopzegging als de Antillen niet instemden met hun voorstellen. De Antillen hadden
weinig keus en gingen akkoord met de voorstellen. Het resultaat was dat de uitbetalingen van
dividend, rente en royalty naar de Antillen voortaan met 30 % bronbelasting in de VS werden
belast. Het oude regime bleef gelden indien alle aandelen van een offshorevennootschap in
het bezit waren van natuurlijke personen gevestigd op de Antillen of in Nederland, of van
rechtspersonen gevestigd in Nederland. Ook werd bepaald dat de VS geen bronheffing op
uitgekeerde rente of royalty’s zou toepassen als die uitkeringen op de Antillen met 24-30 %
werden belast in plaats van het offshoretarief van 2,4-3 %. Opvallend is dat de Amerikanen
geen bepaling in het verdrag lieten opnemen die de verdragsvoordelen uitsloot voor
offshorevennootschappen die met het aandelen aan toonder systeem werkten. Door dat
systeem was het immers onmogelijk om na te gaan of de aandeelhouder recht had op de
voordelen. Ook opvallend is het feit dat de VS de verdragsvoordelen toekende aan
vennootschappen waarvan alle aandelen in handen waren van ingezetenen van de Antillen. De
Britten weigerden dat enkele jaren later, ze wilden niet het risico lopen dat niet-ingezetenen
van de Antillen op die manier van de verdragsvoordelen zouden profiteren. Mogelijk vonden
de Amerikanen de omvangrijke investeringen via de Antilliaanse beleggingsmaatschappijen
belangrijker dan het verlies aan bronbelasting.
De BRK trad in werking in 1965 en regelde de fiscale betrekkingen tussen Nederland en de
Antillen. Vanuit Nederland naar de Antillen uitgekeerde dividenden waren op grond van de
BRK-bepalingen vrijgesteld van Nederlandse dividendheffing. De Antillen hadden
aangedrongen op die nul-heffing. Nederland was echter bezorgd dat door die vrijstelling
belastingvlucht uit Nederland zou optreden. Daarom werd een opzeggingsmogelijkheid in de
BRK opgenomen die Nederland kon gebruiken indien de belastingvlucht ‘onaanvaardbare
afmetingen zou aannemen.’ In feite stond Nederland dus belastingvlucht toe, maar wilde wel
ingrijpen als die vlucht te groot werd.
Het belastingverdrag dat in 1957 tot stand kwam met Groot-Brittannië was niet zo
belangrijk voor de Curaçaose offshore. Nadat de Engelsen hadden laten weten het verdrag te
willen herzien volgde de inmiddels vertrouwde vertragingstactiek van de Antillianen. Dat
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veroorzaakte kennelijk zo veel irritatie bij de Britten dat verdragsopzegging volgde. Nieuwe
verdragsonderhandelingen leidden tot een verdrag dat minder mogelijkheden bood.
Na de totstandkoming van het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag in 1955 namen de
offshore-activiteiten

sterk

toe.

Steeds

meer

beleggings-

financierings-

en

onroerendgoedmaatschappijen kwamen naar Willemstad. Het aantal trustkantoren en
offshorebanken groeide en meer professionals vestigden zich op Curaçao. Daardoor traden
schaal- en agglomeratievoordelen op en werd een kritische massa bereikt, met als gevolg dat
de take-off van de Curaçaose offshore rond 1975 kon plaatsvinden.
De voordelen van de offshore-activiteiten voor Curaçao waren duidelijk. In 1975
bedroegen de inkomsten uit winstbelasting ruim een vierde deel van de totale
overheidsinkomsten. Verder leverde de offshore een beetje werkgelegenheid op.
De band met Nederland was essentieel. De belastingverdragen met de VS en GrootBrittannië en de BRK waren alleen mogelijk dankzij die band. Trustkantoren waren voor een
groot deel in handen van Nederlandse banken (ABN, Amro, HBU, NHM en PHP). Veel
accountantskantoren en belastingadviseurs hadden een Nederlandse achtergrond. Ook werden
veel offshorevennootschappen opgericht voor de talrijke Nederlandse klanten. Nederlandse
bedrijven hadden een sterke invloed op het wetgevingsproces. De octrooiwetgeving werd op
verzoek van Philips ingevoerd, terwijl ook de NHM en Shell een aanzienlijke invloed op deze
wetgeving hadden. C&A, de NHM en Shell oefenden invloed uit op de wetgeving betreffende
successiebelasting

voor

niet-ingezetenen.

Ook

bij

de

onderhandelingen

over

belastingverdragen was de lobby door Nederlandse bedrijven aanwezig. Bij het verdrag met
de VS waren dat bijvoorbeeld Unilever en het accountantsbureau Kraayenhof en bij de
herziening van het verdrag met Groot-Brittannië trad de NHM op ten behoeve van C&A.
In de opbouwperiode was de samenwerking tussen staat en offshoresector goed. De staat
voerde maatregelen en wetgeving in die de sector nodig vond.
De belangrijkste endogene factoren achter de groei waren de speciale wetgeving, de
belastingverdragen479 met de VS en Groot-Brittannië, de BRK,480 het zwakke toezicht, de
geheimhouding, de rulings en de goede samenwerking tussen staat en offshoresector. De
belangrijkste exogene factoren die bijdroegen aan de groei waren de Amerikaanse
bronbelasting en de groeiende Euromarkt.
479

De belastingverdragen met de VS en Groot Brittannië beschouwen we als een endogene factor. Welswaar was
formeel de tussenkomst van Nederland nodig om ze af te sluiten, maar ze kwamen op initiatief van de
Antillen tot stand.
480
Ook de BRK beschouwen we als een endogene factor, de regeling kwam op verzoek van de Antillen tot
stand.
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Hoofdstuk 4 Succes en neergang 1976 t/m 1987
De periode die we in dit hoofdstuk behandelen loopt van de take-off tot de opzegging door de
VS van het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag in 1987. Kenmerkend voor deze
periode, is dat de Antillen langdurig onderhandelden over maatregelen die de VS en
Nederland wilden nemen. Vanaf het begin tot het einde van de onderhandelingen namen de
Curaçaose offshore-activiteiten spectaculair toe. Daarna zakten ze in. Allereerst beschrijven
we de maatregelen die genoemde landen namen. Daarna bespreken we de groei van de
offshore-infrastructuur. Aansluitend brengen we de aard van de offshore-ondernemingen die
zich in Willemstad vestigden in beeld. Vervolgens behandelen we de omvang van de
Curaçaose offshore en die van de directe concurrenten in het Caribische gebied. We
beëindigen het hoofdstuk met een beschrijving van de voordelen die de offshore Curaçao
bood.

§ 1 Maatregelen van Nederland en de VS
De grootste negatieve impact op de Curaçaose offshore had ongetwijfeld de afschaffing van
de Amerikaanse bronbelasting in 1984. De Antillen stonden feitelijk machteloos en
probeerden via gelobby in de VS de afschaffing tegen te houden. De door Nederland
afgedwongen BRK-herziening van 1986 had ook een negatieve invloed op de Curaçaose
offshore. Het enige wat de Antillen daartegen in stelling konden brengen was het traineren
van de onderhandelingen. De verdragsopzegging door de VS in 1987 had negatieve gevolgen
voor de offshore-activiteiten. De Amerikanen boden wel een sterk gewijzigd verdrag aan,
maar de Antillen wezen dat af. De reparatiewetgeving die Nederland in 1980 invoerde was
niet specifiek gericht tegen de Curaçaose offshore, maar eerder een maatregel waarmee
Nederland belastinglekken naar het buitenland wilde dichten. De Antillen konden alleen maar
protesteren tegen die wetgeving, die waarschijnlijk weinig negatieve invloed had op de
offshore. We beginnen met de Nederlandse maatregelen, die van de VS bezien we daarna.

Reparatiewetgeving
Eind 1978 ging de Nederlandse ministerraad akkoord met een ontwerp wetswijziging op het
gebied van de inkomstenbelasting, met als citeertitel ‘reparatiewetgeving.’ Het ontwerp
beoogde fiscale uitwijkmogelijkheden via juridische constructies tegen te gaan.481 De regering

481

Nederlands Dagblad, 28-11-1978.
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diende de wetgeving begin maart 1979 in.482 Een van de voorstellen was om het bestaande
fictieve rendement483 van buitenlandse beleggingsinstellingen van 3,6 % te verhogen naar 6
%, omdat volgens de regering het rendement van de betreffende beleggingen meestal hoger
lag dan het fictieve rendement van 3,6 %.484 Verhoging van het fictieve rendement zou
betekenen dat Nederlandse ingezetenen die aandelen bezaten van op de Antillen gevestigde
beleggingsmaatschappijen voortaan op basis van het 6 % tarief zouden worden aangeslagen in
Nederland.485 Robeco en de Antilliaanse regering keerden zich tegen het ontwerp.
Volgens Robeco zou de wetgeving negatieve gevolgen hebben voor haar op de Antillen
gevestigde Rorentofonds. K. Gaarlandt, de directiesecretaris van Rorento, stelde dat vanaf het
moment dat staatssecretaris A. Nooteboom eind 1978 aangaf dat hij plannen had om het
rendement van dit soort beleggingen op 6 % te stellen, de waarde486 van het fonds met 500
miljoen gulden was gedaald. Verder betoogde Gaarlandt dat de aandeelhouder dankzij de
opzet van Rorento in combinatie met het nog geldende fictieve tarief van 3,6 %, nog maar net
de geldontwaarding kon voorblijven. Wanneer de fiscus een groter deel zou opeisen ging dat
niet langer op. Gaarlandt wees er verder op dat door de beoogde tariefsverhoging, de kans
bestond dat een aanzienlijk deel van het geld dat bij beleggingsfondsen als Rorento terecht
kwam zou verdwijnen in het zwarte circuit. De fiscus zou dan niets meer krijgen, aldus
Gaarlandt.487
Hoe sterk zijn de argumenten die Gaarlandt hanteerde? Ongetwijfeld werd het Rorentofonds
minder aantrekkelijk, maar in welke mate? Laten we om daarvan een idee te krijgen het
eerder besproken fictieve voorbeeld van de voordelen die het fonds bood aanpassen.
Uitgangspunt is dan weer de Nederlandse belegger B. die zelf fl. 100.000 belegde en in het 70
procent inkomstenbelastingtarief viel. In het eerdere voorbeeld gingen we uit van een
belegging in 9 procent obligaties. Die 9 procent was voor 1974 (het jaar waarin het fictieve
voorbeeld was gesitueerd) vrij gangbaar. In 1978 was dat rendement echter lager488 en moeten
we eerder uitgaan van 7,9 %. Over de ontvangen rente van fl. 7.900 moest B. fl. 5.530 aan de
Nederlandse fiscus afdragen.
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Kamerstukken II 1978/79, 15 516 nr. 1.
De betekenis van het begrip fictief rendement is hiervoor besproken toen de fiscale voordelen van het
rendementsfonds Rorento aan de orde kwam in het vorige hoofdstuk.
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Beers, financial system, 76.
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van de beurswaarde of het ingelegd vermogen.
487
Het Vrije Volk, 11-10-1979.
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Zelf hield hij fl. 2.370 over (situatie A in diagram 8). Bij belegging in het Rorentofonds
keerde Rorento nu de verplichte 6 procent dividend uit, dat wil zeggen fl. 6.000. De fiscus
kreeg daarvan fl. 4.200 en B. zelf fl. 1.800. Daarnaast ontving B. nog een belastingvrij
stockdividend van fl. 1.900 (situatie B in diagram 8). Door de Rorento-opzet ontving hij dus
in totaal fl. 3.700 in plaats van de fl. 2.370. Een voordeel dus van ruim 55 procent. Vrij
aantrekkelijk dus, maar wel stukken lager dan het eerdere voordeel van 140 procent.
De gemelde daling bij het fonds van fl. 500 miljoen, of het nu de beurswaarde betreft of het
ingelegd vermogen, klinkt op een totaal belegd vermogen van fl. 3,2 miljard489 vrij
aannemelijk. Beleggen in het fonds bleef weliswaar aantrekkelijk, maar leverde per saldo toch
beduidend minder op door de verhoging van het fictieve rendement.
Het argument van Gaarlandt dat de aandeelhouder door de wetswijziging niet eens de
inflatie zou kunnen compenseren, snijdt duidelijk geen hout. Met een voordeel van 55 % ten
opzichte van een belegger die zelf belegt, was de toenmalige inflatiedrempel makkelijk te
nemen. Over het argument dat de maatregel zou bevorderen dat een aanzienlijk deel van de
beleggers naar het zwarte circuit zouden vertrekken, kunnen we kort zijn. De mogelijkheid
van belastingontduiking stond altijd open.

Diagram 8 Voordelen rendementsfonds Rorento met fictief rendement van 6 %.
A

B

fl. 100.000 rechtstreeks
belegd tegen 7,9%

fl. 100.000 belegd via
Rorento Curaçao ook 7,9%

fl. 7.900

fl. 7.900

Fiscus fl. 5.530

B. zelf fl. 2.370

Rente fl. 6.000

Fiscus fl. 4.200

Stockdividend fl. 1.900

B. zelf fl. 1.800

B. zelf fl. 1.900

B. zelf in totaal fl. 3.700
0

Het Antilliaanse interim-kabinet Pourier protesteerde in september 1979 bij de Nederlandse
regering tegen de voorgenomen wetgeving.490 In oktober stuurden de Antilliaanse Staten een
brief aan de Tweede Kamer, waarin ze onder meer stelden dat de voorgenomen wetgeving
489
490

Het Vrije Volk, 11-10-1979.
Amigoe, 29-9-1979.
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weliswaar tegen alle buitenlandse beleggingsinstellingen was gericht, maar dat vooral de
Antillen werden getroffen, omdat ze bijzonder in trek waren bij de Nederlandse beleggers.
Door de wetgeving zouden daarom naar schatting 375 Antilliaanse offshorebedrijven moeten
liquideren, dat zou een derving aan winstbelasting betekenen van circa NAf 15 miljoen. Ook
zou er werkgelegenheid verloren gaan. Een ander gevolg van de wetgeving, en de daardoor
veroorzaakte tekorten, was volgens de brief de kans op sociale onrust ‘met alle gevolgen van
dien’. De Antilliaanse Staten wezen er in brief ook op dat Nederland vooraf geen overleg had
gevoerd met de Antillen over de wetgeving. Dat was in strijd met de toezegging uit 1974 van
de toenmalige Nederlandse staatssecretaris van Financiën J. van Rooijen, die inhield dat
Nederland tijdig overleg zou voeren met de Antillen als maatregelen wezenlijke NederlandsAntilliaanse belangen zouden kunnen raken. Het achterwege laten van overleg vooraf was
volgens de Staten ook in strijd met artikel 37 van het Statuut dat bepaalde dat de landen van
het Koninkrijk zoveel mogelijk overleg plegen omtrent alle aangelegenheden waarbij de
belangen der landen zijn betrokken. Verder stelde de brief dat Nederlandse ontwikkelingshulp
het financieel nadeel voor de Antillen weliswaar kon opvangen, maar dat was voor de
Antillen niet aantrekkelijk omdat de afhankelijkheid van Nederland daardoor groter werd,
bovendien zou de helft van die hulp moeten worden terugbetaald.491 Hoe reëel waren de
Antilliaanse argumenten?
Allereerst de niet onderbouwde schatting dat zo’n 375 Antilliaanse offshorebedrijven
zouden verdwijnen en het daaraan gekoppelde jaarlijkse winstbelasting verlies van NAf 15
miljoen. Gemiddeld zou zo’n bedrijf dus NAf 40.000 aan belasting binnenbrengen. Het zou
dan natuurlijk gaan om Nederlandse beleggingsvennootschappen die zouden vinden dat hun
activiteiten in Willemstad niet meer loonden. We weten dat er in 1978 zo’n 6.900
offshorevennootschappen op Curaçao gevestigd waren die in totaal NAf 77 miljoen
winstbelasting opbrachten.

Dus gemiddeld NAf 11.200 per vennootschap. Mocht het

inderdaad zijn gegaan om 375 vennootschappen, dan lijkt de claim van NAf 15 miljoen, in het
licht van de gegevens aan de hoge kant, maar het zou kunnen dat het ging om
beleggingsfondsen die per fonds vrij veel winstbelasting opbrachten. Verder is bekend492 dat
in het Antilliaanse Rorentofonds NAf 2,5 miljard belegd was, en dat het fonds daardoor een
winstbelasting van NAf vier miljoen493 afdroeg. De vier miljoen van Rorento vormde dus
491

Kamerstukken II 1979/80, 15 516 nr. 9, brief van de voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen.
Het Vrije Volk, 11-10-1979.
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Die bewering van Rorento is vrij geloofwaardig op grond van de volgende schatting. Stel dat Rorento over
het belegde vermogen van NAf 2.500 miljoen een rendement behaalde van 8 % en daarover een
winstbelasting van 2 % afdroeg. Dan komen we uit op die vier miljoen.
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meer dan een kwart van de geclaimde derving van 15 miljoen, ook dat zou kunnen, het was
een groot fonds. Maar waarom zouden de vennootschappen vertrekken? We zagen al in het
voorbeeld van het Rorentofonds dat beleggen via Curaçao voor Nederlanders aantrekkelijk
genoeg bleef. Bovendien gold de maatregel ook voor beleggingen van Nederlanders via
andere OFCs, dus vrees voor vertrek naar andere centra vanwege de Nederlandse maatregel
hoefde de Antillen niet te hebben.
Over het argument dat de werkgelegenheid zou afnemen kunnen we kort zijn, de offshore
bracht weinig werkgelegenheid. Verderop in dit hoofdstuk zullen we zien dat de
offshoresector in 1978 aan 460 werknemers werk bood, terwijl er toen 6.900
offshorevennootschappen waren. Een werknemer bediende dus gemiddeld zo’n 15
vennootschappen. Met het geclaimde vertrek van 375 beleggingsmaatschappijen zouden dus
maar 25 arbeidsplaatsen verdwijnen.
De verwijzing naar het mogelijke ontstaan van sociale onrust komt overeen met de
argumentatie van de Antilliaanse regering tijdens de onderhandelingen over herziening van
het belastingverdrag met de VS in 1962. Toen zeiden de Antillen dat een verdragseinde
politieke instabiliteit kon veroorzaken. Ook in dit geval waren er geen tekenen die daar op
wezen.
Het argument dat Nederland vooraf overleg had moeten voeren was vrij reëel, het vond dan
ook steun in de Twee Kamer. De Nederlandse staatssecretaris van Financiën A. Nooteboom
stelde aanvankelijk dat de toezegging die Van Rooijen deed geen betrekking had op de
voorgenomen wetswijziging en dat artikel 37 niet werd geschonden.494 Leden van de Tweede
Kamer vonden echter dat de argumentatie van Nooteboom te formeel was. Ze betoogden dat
overleg misschien niet letterlijk verplicht was op grond van artikel 37, maar dat de geest van
het artikel wel degelijk overleg noodzakelijk maakte. Ze drongen dan ook aan op overleg met
de Antillen in dergelijke situaties.495
Eind oktober 1979 begonnen in Den Haag besprekingen met de Antillen over de
reparatiewetgeving.496 De Antillen verzochten de belastingmaatregel uit te stellen of een
overgangsperiode in te stellen van enkele jaren, Nooteboom wees dat af.497 De Antilliaanse
delegatie liet vervolgens weten een schadevergoeding te eisen als Nederland vasthield aan de
wetgeving.498 Kennelijk had die stellingname succes, want de Nederlandse vicepremier H.
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Wiegel maakte eind november bekend dat de regering bereid was, na een uitvoerig beraad in
de Rijksministerraad, de Antilliaanse regering enkele jaren achtereen een schadevergoeding
toe te kennen. De hoogte en duur van die vergoeding moesten volgens Wiegel in nader
overleg met de Antillen worden bepaald. De behandeling van de wetgeving in de Tweede
Kamer zou verder gewoon door gaan.499
Nooteboom had inmiddels al bekend gemaakt dat eventuele compensatie buiten de
ontwikkelingshulp500 zou vallen.501 Begin december nam de Tweede Kamer de
reparatiewetgeving aan502 en in juni 1980 de Eerste Kamer.503
Tijdens vervolgbesprekingen sprak men af dat een werkgroep van Nederlandse en
Antilliaanse deskundigen zou worden ingesteld die de omvang en de duur van de compensatie
moest vaststellen. De Antilliaanse regering stelde dat de schade ongeveer 40 miljoen NAf
was, 25 miljoen aan deviezenverlies en 15 miljoen aan minderopbrengsten winstbelasting.
Volgens Nooteboom was de schade ‘beduidend lager’.504 De Antillen voerden dus hier naast
het al eerder ter sprake gekomen winstbelastingverlies van 15 miljoen ook nog eens 25
miljoen aan deviezenverlies op. Klopte dat bedrag? Uit gegevens blijkt (zie ook grafiek 6) dat
de deviezeninstroom ten gevolge van de offshore-activiteiten in 1978 in totaal NAf 65 miljoen
bedroegen en het jaar daarna 72 miljoen. In plaats van verlies een toename.
Eind 1980 kwam naar buiten dat Nederland geen compensatie wilde toekennen, omdat de
Antilliaanse regering de hoogte van de schade niet had laten berekenen. Daardoor konden de
onderhandelingen over de hoogte en duur van de compensatie niet beginnen. Medio 1985
meldde de Nederlandse staatssecretaris van Financiën H. Koning dat de Antilliaanse regering
de schadeberekening nog niet had overlegd.505 Dat is niet zo verwonderlijk, de schade was
moeilijk vast te stellen, omdat de winstbelastinginkomsten die de offshore opbracht, net als de
deviezeninstroom, enorm gegroeid waren (zie grafiek 6). Er zijn ook geen aanwijzingen dat
beleggingsmaatschappijen vertrokken na invoering van de wetgeving. Het Rorentofonds bleef
tot 2013 in Willemstad. De reparatiewetgeving had dus waarschijnlijk maar weinig negatieve
invloed op de Curaçaose offshore-activiteiten. De herziening van de BRK die Nederland
afdwong had echter wel een sterk negatief effect op de Curaçaose offshore.
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Herziening BRK
De omvang van de belastingvlucht die Nederland mogelijk had gemaakt,506 door invoering
van een nultarief voor dividenden in de BRK, was kennelijk niet langer acceptabel. In februari
1981 liet F. van der Stee, de Nederlandse minister van Financiën, zijn Antilliaanse
ambtgenoot dan ook weten, dat herziening van de BRK onvermijdelijk was.507 Hoe groot was
die belastingvlucht?
Er zijn geen gegevens over hoeveel de Nederlandse fiscus misliep door de onbelaste
dividenduitstroom uit Nederland naar Curaçao. Door een schatting kunnen we daarvan wel
een idee krijgen. We nemen aan dat de driekwart van de dividenduitstroom (zie tabel 15) voor
rekening kwam van doorstroomdividenden (uit andere landen dus via Nederland naar
Willemstad) en het resterende kwart voor rekening van bedrijven die ‘normaalgesproken’ (dus
zonder BRK) in Nederland dividendbelasting zouden moeten betalen. Verder gaan we uit van
het toenmalige dividendtarief van 25 %. Ter wille van de eenvoud (het gaat tenslotte om een
schatting) houden we geen rekening met andere mogelijkheden om de heffing in Nederland te
ontwijken. Zeker een deel van de bedrijven die namelijk eerst geen dividendbelasting
betaalden en daarna met 25 % zouden zijn geconfronteerd, kozen vermoedelijk een route via
een ander OFCs om de heffing te ontlopen. Om een beeld te krijgen van de betekenis van de
gemiste belasting, vergelijken we die geschatte belastingderving en de Nederlandse
ontwikkelingshulp richting Curaçao met elkaar (zie grafiek 5). We zien dat vanaf het midden
van de jaren zeventig de gemiste dividendbelasting in Nederland sneller steeg dan de hulp. In
1980 was de derving al een kwart van de hulp en in 1981 was de gemiste belasting zelfs al
groter. De gemiste belasting in 1981 was 114 miljoen gulden.508 (Namelijk 25 %
dividendbelasting over een kwart van de dividenduitstroom die 1.821 gulden bedroeg).
Hoeveel winstbelasting stond daar voor Curaçao tegenover in 1981? In dat jaar stroomde
1.821 miljoen vanuit Nederland naar Willemstad. De Nederlandse gederfde belasting had
betrekking op een kwart daarvan dus 456 miljoen. Aangenomen dat het effectieve
winstbelastingtarief zo’n 1 % was, dan inde Curaçao over die 456 miljoen een bedrag van
rond de 5 miljoen. Al met al een merkwaardige situatie. Nederland miste in 1981 een geschat
bedrag van circa 114 miljoen dividendbelasting, waardoor Curaçao 5 miljoen winstbelasting
inde, en tegelijkertijd gaf Nederland 103 miljoen aan ontwikkelingshulp. Hoe de
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verhoudingen precies lagen zullen we vermoedelijk nooit weten, maar duidelijk is wel dat de
situatie uit de hand begon te lopen.
We hebben tot nu toe alleen gekeken naar wat de Nederlandse fiscus misliep. Maar de
doorstroomdividenden, die 1.365 miljoen bedroegen in 1981, veroorzaakten natuurlijk in
andere landen ook fiscale verliezen. Die belastingderving bedroeg 341 miljoen, als we
gemakshalve aannemen dat die landen ook een tarief van 25 % hanteerden. Nederland werd
dan ook onder druk509 gezet door die landen om de BRK aan te passen.
Dat Van der Stee juist medio 1981 de Antillen liet weten dat herziening van de BRK nodig
was, is niet toevallig. De dividenduitstroom510 uit Nederland naar de Antillen nam namelijk
vooral in 1980 en 1981 sterk toe (zie tabel 15).
De Nederlandse belastinginspectie kwam al eerder in actie. Al vanaf de tweede helft van
1980 onderzocht de inspectie gevallen waarbij in Nederland geregistreerde ondernemingen
een offshoredochter hadden in Willemstad. In een aantal gevallen concludeerde ze dat de
werkelijke leiding van de vennootschappen zich in Nederland bevond en dat de bedrijven
daarom in Nederland belastingplichtig waren. De inspectie baseerde zich daarbij op het
toenmalige artikel 34 lid1b van de BRK. Ze legde naheffingen op en weigerde vrijstelling van
dividendbelasting te verlenen.511 Ze had dit natuurlijk al eerder kunnen doen, de wettelijke
mogelijkheden waren er en dat Curaçaose brievenbusondernemingen vanuit andere
jurisdicties werden geleid was voor niemand een geheim. Kennelijk was de belastingvlucht uit
Nederland en via Nederland naar Curaçao vóór 1980 niet alarmerend genoeg.
Tabel 15 Dividendstroom uit Nederland naar Curaçao en Nederlandse hulp aan
Curaçao in miljoenen Nfl, 1974-1981
Jaar
Dividendstroom
Ned. hulp aan Curaçao

1974
12
37

1975
52
42

1976
72
33

1977
43
36

1978
146
49

1979
141
66

1980
331
83

1981
1821
103

Bronnen: Dividenduitstroom: Kamerstukken II 1991/92, 22 300 IXB nr. 41, Brief van de Staatssecretaris van
Financiën, bijlage 2; Hulp aan Curaçao: Haan, Antilliaanse Instituties, 199, 204, 205. Aangenomen daarbij is
dat de hulp aan Curaçao 49 % was van de totale hulp aan de Antillen, dat was de vaste verdeelsleutel vanaf
1982. Gemakshalve is die verhouding ook in de jaren daarvoor toegepast. Aan het einde van dit hoofdstuk
besteden we ook aandacht aan die hulp.
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Grafiek 5 Belastingderving in Ned. en hulp aan Curaçao in miljoenen Nfl, 1974-1981
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Bron: hulp aan Curaçao zie tabel 15

In het verlengde van de actie van de belastingdienst vroeg het Nederlandse ministerie van
Financiën in november 1981 en in april 1982 aan de Antilliaanse minister van Financiën
inlichtingen over een aantal Antilliaanse offshorebedrijven. Wat precies werd gevraagd is niet
helemaal duidelijk, maar het draaide naar alle waarschijnlijkheid om512 inlichtingen waarmee
Nederland juridisch kon bewijzen dat de werkelijke leiding van die offshorebedrijven zich in
Nederland bevond. Het ging onder meer over drie offshorebedrijven die in 1981 in totaal voor
maar liefst 1.120 miljoen gulden aan dividenden uit Nederland ontvingen. Op een totaal
vanuit Nederland aan Curaçao uitgekeerde dividenden van 1.820 miljoen (zie tabel 15) in
1981 was dat meer dan 60 procent. ‘Deze

cijfers illustreren voldoende de huidige

onaanvaardbare situatie’ stelde het inlichtingenverzoek van april 1982 dan ook.513
Om te voorkomen dat de Antillen de onderhandelingen over de aanpassing van de BRK en
de beantwoording van het fiscale inlichtingenverzoek van november 1981 op de lange baan
gingen schuiven hield Van der Stee druk op de ketel. Begin november liet hij zijn Antilliaanse
ambtgenoot weten dat hij in december 1981 nadere besprekingen wilde houden en dat hij dan
ook tegelijkertijd antwoord wilde hebben op het inlichtingenverzoek.514 Toen er in februari
1982 nog geen Antilliaanse reactie was ontvangen op de brief van november 1981, lichtte
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Dat het daarom ging valt af te leiden uit het Antilliaanse antwoord op het inlichtingenverzoek. Bron: NLHaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100:brief van 27-5-1982 aan het Nederlandse Ministerie van Financiën.
513
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brieven van 9-11-1981 en 2-4-1982 aan de Antilliaanse
Minister van Financiën.
514
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 9-11-1981 aan de Antilliaanse Minister van Financiën.
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Van der Stee zijn Antilliaanse ambtgenoot in, dat Nederland voorbereidingen trof om de BRK
(gedeeltelijk) op te zeggen.515 In maart liet de Antilliaanse gevolmachtigd minister aan Van
der Stee weten dat onderhandelingen516 met de VS volledig beslag legden op de beperkte
stafcapaciteit van de Antillen, en dat een gedeeltelijke opzegging van de BRK de
onderhandelingspositie Antillen tegenover de VS zou verzwakken.517
Hierop volgde in april een ultimatum van Nederlandse zijde, wanneer voor 1 juni 1982 geen
inlichtingen zouden zijn ontvangen m.b.t. de in de brief van november 1981 genoemde
gevallen, zou men aannemen dat samenwerking op het gebeid van inlichtingenverstrekking
niet mogelijk was, waardoor partiële opzegging onvermijdelijk was.518
Op 27 mei 1982, net op tijd voor de door Nederland gestelde deadline, reageerde de
Antilliaanse minister van Financiën per brief op het inlichtingenverzoek van november 1981.
In een bijlage519 verstrekte hij de door Nederland gevraagde gegevens. De minister stelde dat
beantwoording van het verzoek vanwege de complexiteit enige tijd op zich had laten wachten.
Verder wees de minister op artikel 37 van de BRK op grond waarvan de Antillen alleen maar
verplicht520 waren gegevens te verstrekken als daarvoor geen uitgebreid onderzoek nodig was.
Maar zo betoogde de minister, in het belang van een goede samenwerking met het
Nederlandse ministerie van Financiën was aan de belastingplichtigen gevraagd gegevens te
verstrekken. Die waren met uitzondering van enkele jaarstukken door de betreffende
ondernemingen verstrekt aldus de minister. Aan het einde van zijn brief merkte hij op dat het
bijzonder moeilijk was om aandeelhouders van de ondernemingen te identificeren bij het
aandelen aan toondersysteem.521 Omdat we niet weten wat Nederland precies vroeg en ook
niet weten welke gegevens de Antillen verstrekte kunnen we niet beoordelen in hoeverre
gevraagde gegevens ontbraken. De opmerking van de Antilliaanse minister over ontbrekende
jaarstukken en de aandelen aan toonder maakt in ieder geval wel duidelijk dat niet al het
gevraagde werd verstrekt.
515

NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 9-2-1982 aan de Antilliaanse Minister van Financiën.
De Antillen onderhandelden al vanaf 1979 met de VS over een door de Amerikanen gewenste herziening. Die
onderhandelingen worden verderop in dit hoofdstuk besproken.
517
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 9-3-1982 aan de Nederlandse Minister van Financiën.
518
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 2-4-1982 aan de Antilliaanse Minister van Financiën.
519
De bijlage is niet in het betreffende archief aangetroffen.
520
De toen geldende BRK-bepalingen verplichtten de Antillen niet tot het verstrekken van gegevens van banken
en andere financiële instellingen of van gegevens waarvoor uitgebreid onderzoek nodig was. Bron: NLHaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: notitie van 29-9-1982 van directie internationale fiscale zaken aan
de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën; Het toenmalige artikel 37 lid 4 van de BRK luidde: Het land
waaraan het verzoek is gedaan, is niet verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken welke slechts zouden
worden verkregen door middel van uitgebreide onderzoekingen. Bron: Kamerstukken II 1962/63, 7181, nr. 2
pag. 12.
521
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 27-5-1982 aan het Nederlandse Ministerie van
Financiën.
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In juni 1982 verstrekte de Antilliaanse minister van Financiën gegevens die betrekking
hadden op het Nederlandse inlichtingenverzoek van april 1982.522 Het ging om twee
Antilliaanse offshorevennootschappen, Barrick Investments en Cambrusa Mining die volgens
Nederland in 1981 samen523 560 miljoen gulden aan dividenden uit Nederland ontvingen. Uit
de gegevens die de Antillen verstrekte valt op te maken dat de aandeelhouders van Barrack
Investments gevestigd waren op de Kaaimaneilanden met als adres P.O. Box 268. In
letterlijke zin dus een brievenbusonderneming op de Kaaimaneilanden met een
(brievenbus)dochter in Willemstad. De directievoering was in handen van een van de
trustkantoren van de ABN524 namelijk Fides. De activiteiten en de structuur van de Barrickgroep waren volgens de minister ‘in detail besproken met de Inspecteur der
Vennootschapsbelasting te Amsterdam.’ Bij Cambrusa Mining kwam iets meer duidelijkheid
over wie de aandeelhouders waren, namelijk Northgate Patino Mines uit Toronto en Patino
Antilles, kennelijk een dochter van de eerste. Het ABN-trustkantoor deed de directievoering.
Van beide ondernemingen werden jaarstukken bijgevoegd.525 Omdat uit de geraadpleegde
dossiers niet naar voren kwam wat Nederland had gevraagd kunnen we niet beoordelen of alle
gevraagde gegevens werden verstrekt. Op het oog ging het om vrij formele gegevens waar de
Nederlandse belastingdienst vermoedelijk weinig aan had.
In de onderhandelingen die enige tijd daarna volgden drong Nederland aan op wijziging van
de BRK op twee punten. Allereerst, het inlichtingenartikel 37, dat zoals we zagen weinig om
het lijf had, aanpassen in de richting van de tekst van artikel 26 van het OESO-modelverdrag.
Dat laatste artikel had niet526 de beperkingen van het toenmalige artikel 37.
Verder wilde Nederland een bronbelasting invoeren op uitgaande dividenden naar de
Antillen. Dat zou een oplossing bieden voor het verlies aan dividendinkomsten voor de
Nederlandse fiscus én de omvang van de doorstroomdividenden uit derde landen beperken.
Een in te voeren bronbelasting zou dan 25 % kunnen bedragen, namelijk het toenmalige tarief
van de dividendbelasting, of een tarief dat lag tussen het nultarief van de BRK en die 25 %.
Een tweetal ambtelijke notities527 van het ministerie van Financiën brachten in kaart wat de
522

NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 25-6-1982 aan de Nederlandse Minister van Financiën
met als bijlage een brief van 14-6-1982 aan het Ministerie van Financiën in Den Haag.
523
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 2-4-1982 aan de Antilliaanse Minister van Financiën.
524
Ter herinnering, de ABN had toen dit speelde drie trustkantoren, het ABN-trustkantoor, het NHMtrustkantoor en Fides.
525
Die jaarstukken waren niet aanwezig in de betreffende dossiers.
526
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: pag. 3 van een notitie behorende bij brief van 10-11-1982 aan
de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën.
527
NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: notitie behorende bij brief van 10-11-1982 aan de Nederlandse
Staatssecretaris van Financiën; interne notitie van 29-7-1982 van de directie internationale fiscale zaken van
het Ministerie van Financiën.
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voor- en nadelen waren van een aantal percentages. De notities verwierpen 25 %, want
daarmee zouden Nederlandse belangen worden geschaad. ‘Nederland is namelijk mede door
het bestaan van de Antillenroute een financieel knooppunt geworden en bij het eenzijdig
opleggen van een bronheffing van 25 % zouden de daaraan verbonden voordelen
(vennootschapsbelasting, winst- en werkgelegenheid bij banken e.d.) vervallen.’ In de notities
werd niet aangegeven hoeveel die voordelen bedroegen, maar duidelijk is wel dat de belangen
van de Nederlandse financiële en fiscale industrie een grote rol speelden bij de
beleidsoverwegingen. De notities vonden verder dat er bij 5 % niet veel schade zou optreden,
daar stond tegenover dat de buitenlandse klachten niet veel zouden afnemen. Een percentage
van 7,5 zou wel wat schade opleveren maar er zouden wel buitenlandse klachten blijven. Bij
10 % zou een kritische grens worden bereikt volgens de notities, de Antillenroute zou deels
blijven bestaan, maar van verdere groei zou geen sprake meer zijn, wel zouden de
buitenlandse klachten verstommen.
Vanzelfsprekend stonden de Antillen afwijzend tegenover de Nederlandse voornemens. Ze
konden hooguit de onderhandelingen vertragen, wat ze dan ook probeerden, en een aantal
argumenten aanvoeren om Nederland van de plannen af te houden. Zo stelde de Antilliaanse
minister van Financiën in een schrijven528 aan zijn Nederlandse ambtgenoot dat de BRK was
uitgegroeid tot een hoeksteen van de offshoresector en dat die sector op korte termijn kon
groeien en een bijdrage leveren aan bestrijding van de werkloosheid. Verder betoogde hij dat
de sector een zeer belangrijke bijdrage leverde aan de overheidsinkomsten. Op het
werkgelegenheidsargument zullen we verder niet meer ingaan, maar de minister had wel
gelijk toen hij beweerde dat de offshore op korte termijn kon groeien. Die groeide zelfs meer
dan de minister had durven hopen. (zie grafiek 6 die een goed beeld geeft van de spectaculaire
groei vanaf het jaar 1980). De minister had ook gelijk op het punt van de
overheidsinkomsten. De op de offshore gebaseerde winstbelastinginkomsten vormden in 1980
ruim 20 % van alle Curaçaose overheidsinkomsten, dat was in 1986 gestegen naar meer dan
50 % (zie tabel 23). Maar dat was zeker niet volledig toe te schrijven aan de mogelijkheden
die de BRK bood, de groei werd naar alle waarschijnlijkheid grotendeels mogelijk door het
belastingverdrag met de VS. Maar het wijzen op de hoge winstbelastinginkomsten had ook
een ander aspect, die waren namelijk toe te schrijven aan de belastinginkomsten die andere
landen misliepen. We zagen al bij de bespreking van de dividendstromen dat Nederland in
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NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: ongedateerde brief aan de Nederlandse Minister van Financiën.
Gelet op de context gaat het vermoedelijk om een brief van begin juni 1981.
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1981 een geschat bedrag van circa 114 miljoen gulden dividendbelasting miste waardoor
Curaçao zo’n 5 miljoen winstbelasting kon innen.
Een ander argument dat de Antillen aanvoerden was dat Nederland goed verdiende aan de
Antillenroute. De Antilliaanse minister van Financiën somde529 de volgende voordelen op
voor Nederland. Vennootschapsbelasting, kapitaalbelasting en arbeidsplaatsen (notarissen,
accountants, banken, belastingadviseurs en trustkantoren). De bewering was correct, het
Nederlandse ministerie van Financiën hield daar ook rekening mee zoals we al zagen. Alleen
moest Nederland ook rekening houden met belastingverliezen in eigen land en de klachten
van verdragspartners over doorstroomdividenden naar de Antillen. Het mag duidelijk zijn dat
de aangevoerde argumenten Nederland niet weerhielden de eigen koers te volgen.
Uiteindelijk bereikten Nederland en de Antillen, na onderhandelingen, in oktober 1983 een
akkoord over aanpassing van het inlichtingenartikel 37 van de BRK. Daarbij zou het OESOmodelverdrag als leidraad dienen.530 Op dit punt had Nederland dus gekregen wat het wilde.
Tijdens vervolgbesprekingen in april 1984 kwam een akkoord tot stand over de invoering
van een bronheffing. Dividenduitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen zouden dan niet
meer onder het nultarief vallen, maar voortaan met 7,5 % worden belast, wat gevoegd bij de
Antilliaanse belastingheffing van 3 % een totale heffing van 10,5 % zou betekenen. Indien de
Antillen 5,5 % zouden heffen, dan zou de Nederlandse heffing verlaagd worden naar 5 %,
waarmee de totale heffing ook op 10,5 % zou uitkomen. Verder zou de geldigheidsduur van
de gewijzigde BRK op minimaal vijf jaar worden gesteld.531 Van de door Nederlandse
ambtenaren eerder besproken percentages van 5, 7½ en 10 kwam men dus uiteindelijk uit op
7½% voor de BRK, waarbij was ingeschat: wel wat schade voor de sector, terwijl de
buitenlandse klachten zouden blijven. Nederland koos dus (uit eigenbelang) voor het
voortbestaan van de Antillenroute, daarbij de mogelijke klachten van verdragspartners in
verband met laag belaste doorstroomdividenden voor lief nemende.
De Nederlandse regering diende in november 1984 het Rijkswetsontwerp tot wijziging van
de BRK in, waarin de bepalingen van de eerder gesloten akkoorden waren opgenomen.532
Voor de behandeling van de BRK-wijzigingen in de Tweede Kamer ging een uitgebreide
Antilliaanse delegatie naar Den Haag: vijf Statenleden, ambtelijke adviseurs en
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NL-HaNA, Fin / IFZ, 2.08.5229, inv.nr. 100: brief van 7-7-1982 aan het Nederlandse Ministerie van
Financiën.
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Nederlandse Staatscourant, 11-10-1983.
531
Nederlandse Staatscourant, 12-4-1984.
532
Kamerstukken II 1984/85, 18 747 nr. 1, nr. 2, nr. 3 pag. 5-9 en 14.
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vertegenwoordigers van de offshoresector.533 Op 4 juni 1985

maakte het Antilliaanse

Statenlid Lopez Henriquez gebruik van zijn spreekrecht tijdens de Kamerdebatten over het
wetsvoorstel, hij deed een dringend beroep op de Kamer om de looptijd te stellen op tien
jaar.534
Het PvdA Kamerlid Kombrink drong ettelijke malen aan bij staatssecretaris Koning op een
evaluatie van de nieuwe BRK na vijf jaar. Pas in de derde termijn van de debatten op 6 juni
was Koning daartoe bereid.535 Tijdens hetzelfde debat diende het Antilliaanse Statenlid
Markes een amendement in waarin hij voorstelde de looptijd van de gewijzigde BRK op acht
jaar te stellen.536 De Tweede Kamer nam het amendement van Markes aan, nadat ze even
daarvoor het wetsontwerp had goedgekeurd.537 De Nederlandse regering diende op 13 juni
1985 een gewijzigd voorstel in, om de looptijd conform de motie Markes, van vijf naar acht
jaar te brengen.538 Het wetsontwerp werd op 3 december 1985 zonder stemming door de
Eerste Kamer aangenomen en op 1 januari 1986 van kracht. Op de Antillen werd in de
winstbelasting wetgeving de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor een tarief van 5,5 %
in plaats van het normale offshoretarief van 2,4 tot 3 %.539
Op de wetgeving kwamen meerdere commentaren. Zo merkte de PvdA-fractie in de Tweede
Kamer op dat de aantrekkelijkheid om rentes, royalty’s en dividenden via Nederland en de
Antillen te laten lopen nauwelijks verminderde, omdat voor rentes en royalty’s niets
veranderde en het nieuwe tarief voor dividenden nog zeer aantrekkelijk bleef ten opzichte van
de gangbare 25 %.540 De Antillenroute bleef inderdaad nog aantrekkelijk voor
dividendstromen, dat was uiteindelijk ook de bedoeling van de Nederlandse regering. Een
ander deel van de Antillenroute, waar we tot nu toe geen aandacht aan schonken, bleef
inderdaad ongewijzigd intact zoals de PvdA opmerkte. Via Nederland liep namelijk een
omvangrijke rente- en royaltystroom onbelast richting de Antillen. Nederland kende namelijk
geen bronbelasting541 op rente en royalty’s. Die stromen542 naar de Antillen waren dus niet
gebaseerd op de BRK-mogelijkheden.

533

Amigoe, 11-5-1985; 27-5-1985.
Kamerstukken II 1984/85, 18 747, Handelingen, 4-6-1985, pag. 5401.
535
Kamerstukken II 1984/85, 18 747, Handelingen, 6-6-1985, pag. 5530.
536
Kamerstukken II 1984/85, 18 747 nr. 15 en 19.
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Kamerstukken II 1984/85, 18 747, Handelingen, 6-6-1985, pag. 5533.
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Kamerstukken I 1984/85, 211/ 18 747 Gewijzigd voorstel van Rijkswet pag. 4.
539
Kamerstukken I 1985/86, 8e vergadering 3 december 1985 pag. 228; S.R. Vanenburg en A. Kattouw, Het
Nieuw Fiscaal Raamwerk op de Nederlandse Antillen. De Antillen als nieuwe vestigingsplaats voor de
internationale financiële dienstensector (z.p. 2002) 15.
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Kamerstukken II 1984/85, 18 747 nr. 4 pag. 2-3.
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Kamerstukken II 1982/83, 17 522 nr. 30, pag. 28.
542
Helaas zijn, voor zover bekend, geen gegevens voorhanden over de omvang van die rente- en royaltystromen.
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Het volgende voorbeeld543 laat zien hoe voordelig de Antillenroute kon zijn op het gebied
van royaltystromen. Uitgangspunt is de firma V. die een patent exploiteert. De vergoeding
die V. ontvangt voor gebruik van het patent in Zweden (royalty’s) bedraagt 100.000 gulden.
Dat bedrag wordt in Nederland belast met 48 % vennootschapsbelasting, V. houdt dan 52.000
gulden over. Daarbij is aangenomen dat de royalty’s onbelast naar Nederland kunnen stromen
vanwege een Zweeds-Nederlands belastingverdrag. Om de belastingafdracht te reduceren en
de royalty’s beschikbaar te hebben in een OFC zet de firma, na ingewonnen fiscaal advies,
een constructie op (zie diagram 9). Eerst wordt een Antilliaanse offshoreholding opgericht,
daarna een Nederlandse dochter daarvan en de laatste krijgt een dochter in Zwitserland die de
exploitatie van het patent in handen heeft. Vanwege het Zwitsers-Zweedse belastingverdrag
kunnen de royalty’s onbelast doorstromen naar Zwitserland dat 8 % winstbelasting heft.
Vervolgens stromen de royalty’s onbelast door Nederland naar de Antillen (op grond van het
Nederlands-Zwitserse belastingverdrag en de Nederlandse wetgeving). In Willemstad
tenslotte een heffing aan de hand van het offshoretarief dat we gemakshalve op 3 % stellen.
Uiteindelijk houdt de firma V. dus het aanzienlijk hogere bedrag van 89.240 gulden over.
Diagram 9 Antillenroute voor royalty’s

V. krijgt fl. 52.000

V. krijgt fl. 89.240

fl. 89.240
Nederland 48 % heffing
Antilliaanse holding
fl. 100.000
fl. 92.000
Royalty’s uit Zweden
Nederlandse dochter

fl. 92.000

Zwitserse dochter
fl. 100.000
Royalty’s uit Zweden

543

Dit voorbeeld is een bewerking van een voorbeeld van De Kam in Betalen is voor de dommen, 65, 66.
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Een ander interessant commentaar kwam van een van de belangrijkste belastingadviesbureaus
in Nederland, dat liever ongenoemd wilde blijven. In een artikel in Elseviers Weekblad van 21
april 1984 betoogde dat bureau, dat men er rekening mee hield, dat de effectieve totale
dividendheffing als gevolg van de wetgeving wel mee zou vallen. Cruciaal daarbij was dat op
de Antillen belasting werd geheven over de nettowinst, zodat allerlei onkosten in mindering
gebracht konden worden op de dividend uitkeringen. Dat zou dan kunnen resulteren in een
effectieve Antilliaanse heffing van circa 2,5 % in plaats van de overeengekomen 5,5 %. De
totale Nederlandse en Antilliaanse heffing zou dan circa 7,5 % bedragen, namelijk 5 % plus
2,5 %, in plaats van 10,5 %. In het laatste hoofdstuk zullen we zien dat de Antillen
ruimschoots onder de voorgeschreven heffing van 5,5 % gingen zitten. Wat het adviesbureau
zag aan mogelijkheden voor de Antillen om onder de 5,5 % te heffen, moet het Nederlandse
ministerie van Financiën ook beseft hebben. Op papier een totale inhouding van 10,5 %, wat
enigszins acceptabel was naar de Nederlandse verdragspartners, maar in de praktijk
belemmerde een lager totaal percentage de Antillenroute minder.
De in 1986 ingevoerde wetgeving had een grote invloed op de dividendstroom vanuit
Nederland naar Curaçao (zie tabel 16 en de grafiek in bijlage 2).
Tabel 16 Dividendstroom uit Nederland naar Curaçao (in miljoenen Nfl) met resulterende
winstbelasting op Curaçao (in miljoenen NAf), 1980-1987
Jaar
Dividendstroom (Nfl)
Nfl per NAf 1,00
Dividendinstroom (NAf)
Resulterende winstbel. (NAf)
Totale winstbelasting (NAf)
% van totale Curaçaose winstbel.

1980
331
1,13
293
3
101
3

1981
1821
1,4
1300
13
121
11

1982
603
1,5
402
4
194
2

1983
1701
1,6
1063
11
300
4

1984
6816
1,8
3787
38
360
11

1985
12273
1,85
6634
66
390
17

1986
1708
1,35
1265
13
460
3

1987
560
1,15
487
5
380
1

Bronnen: voor dividenden, Kamerstukken II 1991/92, 22 300 IXB nr. 41, Brief van de Staatssecretaris van
Financiën, bijlage 2; totale winstbelasting zie brongegevens bij bijlage 1. Omrekenkoers van Nfl naar NAf in
Haan, Antilliaanse Instituties, 177.

De piek in 1984 en 1985 is ongetwijfeld toe te schrijven aan het feit dat men nog snel wilde
profiteren van het nultarief. In 1986 toen het nieuwe tarief gold, nam de stroom af naar het
niveau van 1983, om daarna nog verder te dalen. Die dividendinstroom leverde Curaçao
natuurlijk behoorlijk veel winstbelasting op. Om daarvan een beeld te krijgen is een
berekening gemaakt met als uitgangspunt dat het effectieve winstbelastingtarief 1 % was. Het
resultaat is weergegeven in tabel 16. We zien dat door de instroompiek in 1985 de
resulterende winstbelasting meer dan een zesde deel vormde van de totale winstbelasting. Dat
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had veel hoger kunnen zijn, want door een koersstijging van de Antilliaanse gulden ten
opzichte van de Nederlandse gulden, die samenviel544 met de piek van de dividendinstroom,
viel de winstbelasting lager uit. Het resultaat van de invoering van de heffing was uiteindelijk
dat de dividendstroom uit Nederland naar Curaçao niet langer toenam en in de jaren negentig
ruim onder het niveau van 1981 bleef (zie grafiek in bijlage 2). De groeimogelijkheden die er
dus voor de Curaçaose offshore bestonden via de dividendroute werden dus in de kiem
gesmoord.

Resumerend kunnen we stellen dat de belastingvlucht die Nederland mogelijk had gemaakt,
door de invoering van een nultarief in de BRK voor dividenduitkeringen vanuit Nederland
naar de Antillen, uit de hand begon te lopen. Niet alleen belastingverlies in Nederland maar
vooral die bij verdragspartners dwongen Nederland om de BRK te herzien. De Antillen
hadden eigenlijk weinig keuze, Nederland kon de BRK immers (gedeeltelijk) opzeggen. De
enige troef die de Antillen hadden, was de mogelijkheid de onderhandelingen te vertragen.
Die troef werd volop gebruikt. Nederland probeerde met de afgedwongen BRK-herziening de
eigen financiële en fiscale industrie zoveel mogelijk te sparen. De invoering van een heffing
op de dividenduitkeringen naar de Antillen betekende dat de dividendstroom niet meer
toenam. De groeimogelijkheden van de Curaçaose offshore werden op dit punt de pas
afgesneden. Andere delen van de Antillenroute hadden geen last van de BRK-aanpassing. De
rente- en royaltystromen richting Curaçao werden niet gehinderd door een Nederlandse
bronheffing.
Alles bij elkaar hadden de BRK-onderhandelingen zo’n vijf jaar geduurd en uit eigen belang
ontzag Nederland de Antillenroute, en dus de Curaçaose offshore, enigszins. De
onderhandelingen met de VS over door de Amerikanen gewenste aanpassingen van het
Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag duurden daarentegen negen jaar en Washington
ontzag de Curaçaose offshore geenszins.

Amerikaans-Antilliaans belastingverdrag en de Amerikaanse bronbelasting
Door gebruik van het belastingverdrag tussen de VS en de Antillen was het mogelijk minder
of helemaal geen Amerikaanse bronbelasting te betalen. De bronbelasting en het verdrag
waren daarom hoekstenen van de Curaçaose offshore. Nadat het Amerikaanse ministerie van
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Financiën de Antilliaanse regering in juni 1979 liet weten545 het verdrag te willen herzien,
volgde een lange periode van onderhandelingen. In die periode namen de VS en de Antillen
besluiten die de toekomst van de Curaçaose offshore voor een belangrijk deel bepaalden.

Onderhandelingen over aanpassing belastingverdrag
Om een aantal redenen wilden de Amerikanen aanpassing van het verdrag.546 De belangrijkste
daarvan was dat ze treaty shopping wilden tegengaan. Treaty shopping, een begrip dat in de
jaren tachtig steeds meer in de mode kwam, kunnen we definiëren als een vorm van
verdragsmisbruik waarbij een inwoner van een derde staat zich toegang verschaft tot een
verdragsvoordeel dat niet voor deze persoon is bedoeld.547 Met name het gebruik van de
verdragsvoordelen voor de aankoop van Amerikaans onroerend goed548door buitenlanders
was voor de VS aanleiding om een verdragsaanpassing te eisen. Op de Antillen was men al
enige tijd bang dat de VS de verontwaardiging, die daar eind 1978 ontstond over de
speculaties van buitenlanders met Amerikaans onroerend goed, en in het bijzonder
landbouwgronden, zou aangrijpen om het belastingverdrag te herzien.549 De aankopen van
onroerend goed door buitenlanders in de VS hadden sterke prijsstijgingen van landbouwgrond
en onroerend goed tot gevolg, hetgeen onrust teweegbracht onder de lokale bevolking.550
Feitelijk was de Amerikaanse eis om een einde te maken aan treaty shopping, niet nieuw. We
zagen al bij de eerdere onderhandelingen in de jaren zestig dat de VS toen ook het gebruik
van de verdragsvoordelen door niet-ingezetenen van de Antillen, wilde tegengaan. Maar de
VS liet toen openingen in het geheel van verdragsbepalingen waardoor ingezetenen uit derde
landen het verdrag konden blijven gebruiken.
Een andere eis van de Amerikanen was dat ze betere informatie-uitwisselingsmogelijkheden
in het verdrag wilden opnemen. Daarmee wilden ze onder meer bereiken dat er meer
duidelijkheid kwam over de wie de uiteindelijke eigenaren van offshorevennootschappen
waren. Als dat duidelijk was, kwam er natuurlijk ook in een aantal gevallen meer inzicht in de
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vraag of er al dan geen recht was op de verdragsvoordelen. Met die betere informatieuitwisseling kon de VS ook belastingvlucht door Amerikaanse ingezetenen tegengaan.
Medio september 1979 besprak de Antilliaanse gevolmachtigd minister H. Henriquez de
Amerikaanse eisen met D. Rosenbloom, een onderhandelaar van het Amerikaanse ministerie
van Financiën. In dat gesprek stelde Rosenbloom dat hij per midden november een
memorandum met het standpunt van de Antilliaanse regering verwachtte over de door de VS
beoogde aanpassingen van het belastingverdrag. In een poging de onderhandelingen op de
lange baan te schuiven, liet men Rosenbloom in november weten dat het door een
bestuurswisseling op de Antillen niet mogelijk was het Antilliaanse standpunt te verstrekken.
Het besluit om die vertragingstactiek toe te passen was besproken met zowel de vertrekkende
premier M. Pourier als de komende premier D. Martina. Volgens Henriquez onderkende men
dat Rosenbloom daardoor geïrriteerd zou kunnen raken.551 De uitstelpoging mislukte, want
begin december dreigde Washington het verdrag op te zeggen als de Antillen niet binnen 30
dagen, te rekenen vanaf 3 december 1979, aan de onderhandelingstafel zouden verschijnen.552
Dat dreigement had succes, want op 17 december 1979 en 22 januari 1980 volgden
besprekingen met het Amerikaanse ministerie van Financiën. Tijdens het laatste gesprek
kreeg Rosenbloom het eerder door hem gevraagde memorandum, met het standpunt van de
Antilliaanse regering.553
In het memorandum554 gaf de Antilliaanse regering aan de Amerikaanse zorgen te delen
over het mogelijke gebruik van het verdrag door ingezetenen van de VS. Om dat gebruik
tegen te gaan, zo stelde de regering, overwoog men onder meer om de lokale directie(leden)
van offshore-ondernemingen een beëdigde verklaring te laten afleggen. Daarin zou de directie
dan verklaren dat naar hun beste weten geen ingezetenen van de VS aandeelhouder waren van
de onderneming. Een dergelijke verklaring zou weinig waarde hebben. Want met het aandelen
aan toonder systeem kenden de trustkantoren de uiteindelijke eigenaren in de meeste gevallen
ook niet. Ook zullen ze doorgaans weinig moeite hebben gedaan om de uiteindelijke eigenaar
te achterhalen, dat zou veel potentiële klanten alleen maar naar andere trustkantoren of andere
offshore-jurisdicties hebben gejaagd. De VS zou alleen maar iets hebben aan goed
onderbouwde inlichtingen over de uiteindelijke eigenaren.
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De regering gaf ook aan dat ze overwoog om de op de Antillen opererende trustkantoren
onder een vergunningenstelsel te brengen. Hierbij kunnen we ons afvragen of men dat serieus
overwoog. In het zesde hoofdstuk zullen we zien dat er pas in 2002, onder druk van
internationale organisaties, enig toezicht op de trustkantoren kwam op de Antillen.
Verder stelde de Antilliaanse regering in het memorandum dat ze vond dat het derde landen
gebruik niet strijdig was met het verdrag. Over de geldende bepalingen omtrent informatieuitwisseling merkte ze op dat die naar haar mening voldoende waren, maar men was wel
bereid over die bepalingen te praten.
In een reactie op het memorandum stelde Rosenbloom dat hij niet wilde dat de Antillen het
onderhandelingsproces traineerden en hij vroeg ze om snel met een concreet voorstel te
komen betreffende een verdragswijziging. Hij liet alvast weten het niet eens te zijn met het
Antilliaanse standpunt over treaty shopping.555
Eind januari 1980 ging een omvangrijke Antilliaanse delegatie, bestaande uit onder meer de
premier, oud-premier Pourier, de minister van Financiën en meerdere ambtenaren, naar
Washington. Met het bezoek probeerde men begrip te kweken voor de gevolgen die een
verdragsherziening zou hebben voor de Antilliaanse begroting, economie en politieke
stabiliteit. De Antilliaanse argumenten waren samengevat in een position paper dat werd
uitgereikt tijdens gesprekken die de delegatie voerde op meerdere ministeries bij de Nationale
Veiligheidsraad en met verschillende leden van het Congres.556 Het belang van de offshore
voor overheidsinkomsten en economie werd in het position paper cijfermatig onderbouwd.557
Omdat het position paper in de geraadpleegde dossiers niet is aangetroffen kunnen we dat
cijfermateriaal helaas niet beoordelen. Maar we weten wel dat een verdragsopzegging sterk
negatieve gevolgen zou hebben voor de Curaçaose begroting en economie. De Curaçaose
offshore was namelijk voor een groot deel gebaseerd op de mogelijkheden die het verdrag
bood, en in 1980 vormden de op de offshore gebaseerde winstbelastinginkomsten al ruim
twintig procent van alle Curaçaose overheidsinkomsten (zie tabel 23). Verder bedroeg de
bijdrage van de offshore-activiteiten aan de Curaçaose economie in 1980 naar schatting zo’n
11 tot 17 procent (zie tabel 25).
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Tijdens de onderhandelingen, die in maart 1980 begonnen, werd een door de Antillen
opgesteld concept belastingverdrag besproken. Op Curaçao stond een bijstandscommissie
klaar om op elk moment de Antilliaanse delegatie van de nodige informatie te voorzien.558
Vervolgonderhandelingen vonden plaats in juni 1980.559 De Antilliaanse delegatie maakte
tijdens de onderhandelingen gebruik van de diensten van twee ingehuurde Amerikaanse
adviseurs: U. Reale, een lobbyist met veel contacten in het Congres, die gecontracteerd was
door de Antilliaanse regering én T. Cole, een jurist die een directiefunctie had bekleed op het
Amerikaanse ministerie van Financiën, die gecontracteerd was door de Antilliaanse
Vereniging Offshore Belangen560 (VOB).561
Inmiddels doemde een nieuw probleem op voor de Curaçaose offshore. De voorzitter van
een Congrescommissie had namelijk een wetsontwerp ingediend dat beoogde de Amerikaanse
bronbelasting op rente af te schaffen. Volgens Henriquez stond vast dat het ontwerp was
ingediend op verzoek van het ministerie van Financiën.562 Door die afschaffing zouden de
Antilliaanse financieringsdochters van Amerikaanse bedrijven overbodig worden, omdat die
juist waren opgericht om de bronheffing op rente te omzeilen via het belastingverdrag met de
Antillen.563 Omdat de meeste op Curaçao geïnde winstbelasting afkomstig was van die
financieringsmaatschappijen,564 zou dat ook de overheidsinkomsten ernstig aantasten.
Henriquez en Reale gingen daarom in 1980 lobbyen tegen het wetsontwerp bij diverse
ministeries, senatoren en de AFL–CIO, de grootste vakbondsfederatie in de VS.565 In
november 1980 was het probleem van de afschaffing bronbelasting voorlopig van de baan.
Omdat in november een nieuw Congres werd gekozen, vervielen krachtens de regels van het
Congres, alle niet behandelde wetsvoorstellen, waaronder die betreffende de bronbelasting.566
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De Antillen begonnen de onderhandelingen weer te vertragen. Allereerst stelde men aan
Rosenbloom voor om de vervolgonderhandelingen in februari 1981 te laten plaatsvinden,
omdat de Antilliaanse regering niet eerder tijd had vanwege een bezoek van koningin Beatrix
en besprekingen met de Nederlandse regering over diverse aangelegenheden.567 Toen
Rosenbloom daarmee instemde liet Henriquez aan premier Martina weten dat de opzet was
geslaagd en dat in de tussentijd nadere plannen voor verder uitstel gemaakt konden worden.568
In januari 1981 ging Henriquez een stapje verder, hij stelde toen in een brief aan Martina,
dat getracht moest worden om de onderhandelingen van voren af aan opnieuw te laten
beginnen, dat dus voorbij gegaan moest worden aan de reeds gevoerde besprekingen. Als
argument voor die benadering zou kunnen worden aangevoerd dat de Antillen onder druk
waren gezet door de VS, aldus Henriquez.569 Het lijkt er sterk op dat Henriquez de
onderhandelingspositie van de Antillen begon te overschatten.
Waar hij wel een goed oog voor had was dat een verzoek van de IRS om fiscale inlichtingen
over een aantal op de Antillen gevestigde offshore-ondernemingen, bewust bedoeld was om
de Antillen in een moeilijke positie te manoeuvreren. Dat verzoek van juni 1980 bevatte een
aantal vragen die de Antillen niet konden beantwoorden omdat ze die gegevens
eenvoudigweg zelf niet hadden vanwege het ‘aandelen aan toonder’ systeem, en de IRS wist
dat maar al te goed.570

Het Gordon rapport
De onderhandelingspositie van de Antillen werd er niet bepaald sterker op toen de IRS in
januari 1981 het rapport Tax Havens and their use by United States Taxpayers publiceerde.
Het werd opgesteld door R. Gordon, adviseur van de IRS inzake internationale belastingen en
diende gaandeweg als leidraad voor het beleid van de Verenigde Staten ten aanzien van tax
havens.571 In het rapport adviseerde Gordon om de belastingverdragen met de Antillen en de
voormalige Britse overzeese gebieden, vanwege regelmatig misbruik, te beëindigen.572 De
hoofdstrekking van het rapport, voor zover van belang met betrekking tot de Antillen, laat
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zich als volgt samenvatten. Gordon stelde allereerst dat tax havens niet alleen werden
ingeschakeld

voor hun lage belastingen, maar ook vanwege de geheimhouding, de

anonimiteit, en de afwezigheid van deviezen controles en regulering voor banken.573 Bij het
misbruik van verdragen die de VS met tax havens had afgesloten ging het volgens Gordon om
twee groepen, ingezetenen van de VS en niet-ingezeten.
Het bleek volgens Gordon moeilijk om de omvang vast te stellen van het gebruik van het
verdragennetwerk van de VS ten behoeve van het witwassen van illegale inkomens en
belastingontduiking door inwoners van de VS. De constructies die werden aangewend
maakten gebruik van de anonimiteit die door tax havens werd verschaft, onder meer via het
gebruik van (Antilliaanse) aandelen aan toonder en het bankgeheim. Daardoor waren ook
strafrechtelijke vervolgingen in verband met de lastige bewijsvoering vrij moeizaam.574
Ook met betrekking tot de groep niet-ingezetenen kon Gordon niet aangeven hoeveel de
omvang van het verdragen-misbruik bedroeg. Wel kon hij wijzen op een aantal gegevens die
duidelijk maakten dat het om enorme bedragen ging. Zo gaf hij aan dat uit de gegevens van de
IRS bleek dat Zwitserland, Nederland en de Antillen, allen verdragslanden, in 1978 samen
40% van alle door de VS aan het buitenland

uitbetaalde dividend-, royalty- en rente-

uitbetalingen ontvingen in verband met investeringen in de VS. Dat aandeel was
buitenproportioneel hoog ten opzichte van de omvang van de economieën van die landen en
wees op het gebruik van de verdragen door inwoners van derde landen. Van alle aan het
buitenland uitbetaalde rentes ontvingen de Antillen, met haar 230.000 inwoners, maar liefst
13 %.575 Verder wees Gordon op het feit dat veel buitenlanders die investeerden in de
Verenigde Staten gebruik maakten van een tax haven.
Het bekendste op dat gebied waren zo betoogde hij, de Antillen die gebruikt werden voor
onroerend goed investeringen in de VS.576

Vervolgonderhandelingen
Tot dan toe was er sprake van dat de VS het verdrag wilde aanpassen, de aanbeveling in het
IRS-rapport om het verdrag te beëindigen, kwam hard aan bij de Antillen. Henriquez vond dat
de Antillen tijdens de komende onderhandelingen moesten benadrukken dat het wegvallen
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van het belastingverdrag gevolgen had voor de Antilliaanse economie en de politieke
stabiliteit op de eilanden.577
Het lukte de Antillen om het tijdstip van de vervolgonderhandelingen te verschuiven naar
oktober 1981, de aangevoerde argumentatie voor het uitstellen was onder meer: een bezoek
van Martina aan de VS en een conferentie in Nederland over de toekomst van de Antillen.578
De Antilliaanse delegatie die in oktober 1981 de onderhandelingen voerde bestond onder
meer uit de Antilliaanse minister van Financiën De Castro, Henriquez, Damian Leo als
vertegenwoordiger van de offshoresector op Curaçao, U. Reale en T. Cole.579 Zoals we
hiervoor zagen was laatstgenoemde tijdens de vorige onderhandelingen gecontracteerd door
de VOB, daarna werd hij door de Antilliaanse regering ingehuurd via een contract met het
advocatenkantoor (Cole & Corette) waar hij deel van uitmaakte. Voorlopig was voor de
activiteiten van dat advocatenkantoor $ 200.000 uitgetrokken door de Antilliaanse regering.580
Na afloop van de onderhandelingen stelden de VS en de Antillen in een gezamenlijke
verklaring dat er vooruitgang was geboekt en dat in februari 1982 de besprekingen zouden
worden hervat. Geen van de partijen verstrekte verder inhoudelijke mededelingen. 581 In
werkelijkheid pakten de onderhandelingen volgens Henriquez helemaal niet zo goed uit voor
de Antillen. Ruim een week na afloop van de onderhandelingen overhandigde hij een
memorandum aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het hoofd
economische planning van het Witte Huis. Daarin stelde hij dat inwilliging van de eisen van
het Amerikaanse ministerie van Financiën ‘economische en politieke chaos’ zouden
veroorzaken op de Antillen.582
Het memorandum moet gezien worden tegen de achtergrond van de zwakke
onderhandelingspositie tegenover het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dat ministerie
wilde een sterk uitgekleed verdrag of opzegging. Het enige wat de Antillen dan nog konden
proberen was andere Amerikaanse instanties er van te overtuigen dat het behoud van een voor
de Antillen redelijk verdrag nodig was om politieke instabiliteit op de Antillen en dus de
Caribische regio te voorkomen. Die instanties zouden dan hun invloed bij het ministerie van
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Financiën kunnen aanwenden. Het is zeer de vraag of de Amerikanen gevoelig waren voor die
nogal pathetisch overkomende opmerkingen over ‘economische en politieke chaos’.
In dat kader paste ook het verzoek van de Antillen aan het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken om in een diplomatieke nota aan de regering van de VS het belang van
de offshore-activiteiten voor de Antilliaanse economie uiteen te zetten. Bij het verzoek was
een concept nota gevoegd.583 Het ministerie stemde in met het verzoek en in de gevraagde
diplomatieke nota stond dat substantiële wijzigingen van het belastingverdrag een ‘staggering
blow to the economy of the Netherlands Antilles’ tot gevolg zouden hebben.584 Eerder wezen
we er al op dat de Curaçaose offshore voor een groot deel gebaseerd was op de mogelijkheden
die het toenmalige verdrag bood, en dat in 1980 de op de offshore gebaseerde bijdrage aan de
Curaçaose economie in 1980 naar schatting zo’n 11 tot 17 procent bedroegen. Dus op dat punt
overdreef de diplomatieke nota niet. Opmerkelijk is wel dat in de concept nota die de Antillen
hadden opgesteld voor Buitenlandse Zaken een tekst was opgenomen die er op wees dat bij
een ingrijpende verdragswijziging ‘the situation in the Netherlands Antilles would be
destabilized due to the economic circumstances which would undoubtedly occur.’ Die tekst
stond niet in de diplomatieke nota die Nederlandse ambassadeur in Washington aan het State
Department overhandigde. Dat wijst er op dat Nederland de verwijzingen naar instabiliteit
met een korreltje zout nam.

Het Stanford rapport
De Antillen bleven de door Henriquez aanbevolen koers volgen, namelijk benadrukken dat
het wegvallen van het belastingverdrag grote gevolgen had voor de economie en de politieke
stabiliteit op de eilanden. Kennelijk waren ze er van overtuigd dat ze er niet in geslaagd waren
Washington te overtuigen van het belang van de offshore voor hun economie. Daarom
verstrekte de Antilliaanse regering een studieopdracht aan het Amerikaanse Stanford
Research Institute (SRI) om de in het position paper opgenomen cijfermateriaal te verifiëren
en verder uit te bouwen.585 In september 1982 verscheen -het publiekelijk toegankelijkerapport van het SRI, de kosten die het SRI in rekening bracht bedroegen $ 57.340. 586 In de
Amigoe verschenen meteen artikelen die essentiële delen van het rapport bespraken en het
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belang van de offshore voor overheid en economie benadrukten.587 In november wijdde zelfs
de Financial Times een artikel aan het rapport, terwijl Elseviers Weekblad een vertaling van
dat Financial Times-artikel een paar maanden daarna publiceerde.588 Het mag duidelijk zijn
dat de Antillen nu aan iedereen die het maar wilde horen duidelijk wilde maken dat de
offshore zeer belangrijk was voor hun economie en dat die bedreigd werd omdat de VS het
belastingverdrag wilde aanpassen of beëindigen. Dat was een riskante strategie, want OFCs
zijn gebaat bij discretie, klanten van die centra worden in het algemeen niet graag
geassocieerd met OFCs die prominent in het nieuws komen. Bovendien kregen de Curaçaose
offshorepraktijken in de VS zo de volle aandacht en dat speelde tegenstanders van
belastingontwijking via OFCs in dat land natuurlijk alleen maar in de kaart.
In het rapport stelden de auteurs dat het belang van de offshore voor de Antillen/Curaçao
voornamelijk bestond uit de afgedragen winstbelasting en de gegenereerde deviezen
inkomsten. Op basis van gegevens van de BNA gaven ze bedragen over de periode van 1976
t/m 1981 met betrekking tot die winstbelasting en deviezen.589 Het rapport deed geen
uitspraak over de bijdrage die de offshore-activiteiten aan het BNP leverde.

Twijfel over verdrag op Antillen
Na afloop van de in februari 1982 hervatte onderhandelingen ondertekenden beide delegaties
een persverklaring, die stelde dat een aantal geschilpunten waren besproken en dat de
onderhandelingen in het voorjaar van 1982 verder zouden gaan.590 De delegaties maakten niet
bekend om wat voor geschilpunten het ging. Enige tijd later kwam er wel wat naar buiten
tijdens een lezing in april 1982 van Damian Leo, die als vertegenwoordiger van de
offshoresector op Curaçao lid was van de onderhandelingsdelegatie. Uit zijn uiteenzetting
bleek dat hij grote bezwaren had tegen het inlichtingenartikel dat de VS in het verdrag wilde
opnemen. Leo stelde zelfs dat de Antillen zich zouden moeten ‘gaan bezinnen op het feit of
het hebben van een verdrag nog zin’ had als de Amerikanen dat voorgestelde
inlichtingenartikel niet veranderden. ‘De vraag van al dan geen verdrag klemt des te meer
omdat een verdrag zware verplichtingen op de Antillen legt voor wat betreft de uitwisseling
van inlichtingen,’ aldus Leo. De Antillen hadden volgens Leo al aangegeven dat ze op het
gebied van informatieverstrekking in bepaalde situaties ver wilden gaan, maar niet zo ver als
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de Amerikanen wilden. ‘Anders komt de geloofwaardigheid van de Antillen als financieel
centrum op de tocht de staan.’ Tot slot concludeerde Leo: ‘Er doet zich een situatie voor dat
het hebben van geen verdrag voordeliger is’.591 Leo bracht hier tot uitdrukking dat fiscale
inlichtingenverstrekkingen aan andere jurisdicties een verzwakking van de concurrentiepositie
van een OFC kan betekenen. Veel klanten van OFCs kiezen die centra juist vanwege de
geheimhouding. Het was dus voor de Antillen belangrijk om na te gaan of de voordelen van
een herzien verdrag met de VS opwogen tegen de nadelen voor de offshore. Verderop zullen
we zien dat Leo eind 1983 een heel andere afweging maakte en vond dat de Antillen het
verdrag niet moesten opzeggen.
Het lukte de Antillen weer om de onderhandelingen te verschuiven, namelijk naar oktober
1982. Het uitstelverzoek van de Antillen, dat verwees naar verkiezingen en de aansluitende
formatie van een nieuwe Antilliaanse regering, leidde wel tot irritatie bij het Amerikaanse
ministerie van Financiën, dat nog een klemmend beroep deed op de Antillen om eerder aan de
onderhandelingstafel te verschijnen, ze wezen er op dat de onderhandelingen nu al zo’n drie
jaar hadden geduurd.592 Die verschuiving leverde de Antillen een belangrijk voordeel op, het
verdrag bleef ongewijzigd van kracht en mochten de Amerikanen het verdrag willen
opzeggen, dan had dat pas effect in 1984, omdat een opzegging vóór 1 juli moest plaatsvinden
om het verdrag aansluitend per 1 januari te kunnen beëindigen.

De Britse Maagdeneilanden
Medio 1982 kwam er weer een tegenvaller voor de Curaçaose offshore: de eenzijdige
opzegging door de VS van het belastingverdrag met de Britse Maagdeneilanden. De twee
landen onderhandelden al vrij lang over een herziening van het verdrag. Toen de
Maagdeneilanden niet bereid bleken een anti treaty shopping clausule in het verdrag op te
nemen, zegden de Amerikanen het verdrag op met ingang van 1 januari 1983. Amerikaanse
Congresleden vonden dat nu ook treaty shopping via de Nederlandse Antillen moest worden
aangepakt. De Curaçaose offshoresector was daarom bezorgd dat Washington ook het verdrag
met de Antillen zouden opzeggen.593
Die bezorgdheid is begrijpelijk, maar op de achtergrond speelde een andere factor een rol
waardoor de VS het verdrag met de Antillen niet zonder meer konden opzeggen. Gaandeweg,
dat wil zeggen tijdens de onderhandelingen met de VS, had Curaçao namelijk nagenoeg een
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monopolie als uitgifteplaats van Euro-obligaties voor Amerikaanse ondernemingen
opgebouwd. Dat monopolie verzwakte de onderhandelingspositie van Washington.594 Hoe
belangrijk Willemstad op dat punt was komt tot uiting in het feit dat de uitgifte van Euroobligatieleningen door Antilliaanse financieringsdochters van Amerikaanse ondernemingen
steeg van 1,1 miljard dollar in 1978 naar 10,3 miljard in 1982 (zie tabel 20). De Amerikaanse
regering moest dus eerst een oplossing zoeken voor al die Euro-obligatie leningen die via de
Antillen liepen voor ze tot opzegging over kon gaan.

Hervatte onderhandelingen
Na afloop van de onderhandelingen in oktober 1982 verklaarde minister De Castro dat hier en
daar wat concessies waren gedaan aan de Amerikanen, maar dat een substantieel deel van de
Antilliaanse offshore kon blijven bestaan, de schade voor de offshore was ‘duidelijk
meegevallen’. De delegaties zouden volgens De Castro in november 1982 weer in
Washington bijeenkomen voor afrondende besprekingen en de mogelijke ondertekening van
een protocol.595 Over welke punten men overeenstemming bereikte is niet bekend, daarover
werden door de Antilliaanse regering geen mededelingen gedaan.596 Toch leverde een artikel
in de Amigoe stevige kritiek op de onderhandelingen, kennelijk had een insider de krant op de
hoogte gebracht. Het bewuste artikel, dat opende met de zin ‘De Castro slaat plank mis’,
stelde onder meer dat de offshoresector verbijsterd was en het De Castro kwalijk nam dat hij
bereid was geweest zijn handtekening te zetten onder Amerikaanse voorstellen ‘die de
nekslag voor onze offshore’ zouden betekenen. Die handtekening was hem nog net op tijd
ontraden, aldus het artikel. Het ongenoegen van de sector was ook kenbaar gemaakt aan
premier Martina, volgens het artikel.597 Martina, die geen deel uitmaakte van de
onderhandelingsdelegatie,

vroeg

Henriquez

(wel

delegatielid)

om

commentaar.

Laatstgenoemde verklaarde dat de informatie, die kennelijk door onbekenden ter beschikking
aan de Amigoe was gesteld, slechts had geleid tot het ‘oppervlakkige en ongefundeerde
verwijt’ dat de Antillen zich te defensief hadden opgesteld. Henriquez adviseerde de premier
om het tot dan toe gevoerde beleid inzake de onderhandelingen te continueren.598 Duidelijk is
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dat de offshoresector599 (of een deel daarvan) een hardere koers wilde volgen tijdens de
onderhandelingen.
In samenspraak met Reale continueerde en intensiveerde Henriquez de reeds bestaande
Antilliaanse lobby in de VS waarmee men probeerde om zoveel mogelijk van het oude
verdrag te redden als mogelijk was.600 De strategie bleef gebaseerd op het benaderen van het
Witte Huis, diverse ministeries, Congresleden en instellingen om die te overtuigen dat
ingrijpende verdragswijzigingen gevolgen hadden voor de politieke stabiliteit op de
Antillen.601
De Antillen stonden niet alleen met hun lobby om het oude verdrag zoveel mogelijk intact
te laten. Ook veel grote Amerikaanse ondernemingen, die financieringsdochters op de
Antillen hadden voor hun leningen op de Euromarkt, lobbyden bij het Amerikaanse ministerie
van Financiën om de Antillean window ongemoeid te laten, omdat anders de kosten van hun
leningen sterk zouden stijgen.602
De vervolgonderhandelingen in november 1982 waren volgens de nieuwe minister van
Financiën G. de Paula hard en zakelijk. Er werd afgesproken om de volgende
onderhandelingen in januari 1983 te laten plaatsvinden. Verder stelde De Paula: ‘Er is nog
niets klaar om te ondertekenen.’603 Na bijna twee weken onderhandelen in januari 1983 in
Washington, werden de besprekingen over het verdrag opgeschort tot februari. 604 Tijdens de
hervatte onderhandelingen in februari bracht het Amerikaanse ministerie van Financiën een
voorstel in waarover de Antilliaanse delegatie na wilde denken. Er werd niet afgesproken
binnen welke tijdsduur de Antillen daarop zou moeten antwoorden.605 De formele
onderhandelingen zouden pas weer in februari 1986 worden voortgezet.
In de tussenliggende periode deden zich drie ontwikkelingen voor die invloed hadden op de
Curaçaose onderhandelingspositie en de toekomst van de offshore op het eiland:
commissiehearings in de VS, opzegging door Amerika van belastingverdragen met
voormalige Britse en Belgische kolonies en een nieuw wetsvoorstel in het Congres inzake de
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afschaffing van bronbelasting op rente. De onderhandelingen over het belastingverdrag
werden daarna eerst nog op informele basis voortgezet, totdat ze uiteindelijk stagneerden.

Hearings
Op 12 en 13 april 1983 werden hearings gehouden door een subcommissie van het Huis van
Afgevaardigden. Die commissie had ontduiking van Amerikaanse belastingen via de
Nederlandse Antillen en andere tax havens onderzocht en daar rapporten over uitgebracht. In
zijn openingstoespraak stelde de commissievoorzitter D. Barnard: ‘As to the Antilles
Government, the subcommittee will be carefully examining evidence that its system of strict
bank secrecy and anonymous or bearer share ownership of corporations and financial
accounts, together with its reported failure to cooperate with the IRS, have encouraged misuse
of the treaty for tax evasion purposes.606
De twee belangrijkste zaken die in de verslagen van de hearings en de commissierapporten
aan de orde kwamen waren treaty shopping en het verkrijgen van inlichtingen.
Uit de hearings kwam naar voren dat treaty shopping mogelijk was vanwege het gemak
waarmee personen konden claimen domicilie op de Antillen te hebben en daardoor aanspraak
maakten op de verdragsvoordelen.607 Verder wees men op de procedure rond het verkrijgen
van de verdragsvoordelen. Als iemand op de Antillen voor de verdragsvoordelen in
aanmerking wilde komen met betrekking tot inkomen dat uit de Verenigde Staten werd
ontvangen, dan moest de Antilliaanse regering via een voorgeschreven verklaring aan de
uitbetaler in de VS laten weten dat de ontvanger gedomicilieerd was op de Antillen. Na
vragen die de IRS over een aantal gevallen stelde, kwam telkens de verzekering van de
Antilliaanse autoriteiten dat de domicilies goed werden gecontroleerd. Een opgeroepen
getuige van de IRS verklaarde hierover dat er in een aantal gevallen twijfel bestond over die
verklaringen en dat daarover discussies met de Antillen ontstonden. Maar zo stelde de
getuige, het is een verklaring van hun regering en wij hebben nauwelijks mogelijkheden om
dat nader te onderzoeken.608
Hoe lastig het was om van de Antillen inlichtingen te krijgen werd aan de hand van een
aantal voorbeelden in beeld gebracht. Het ging daarbij om strafrechtelijk onderzoek waarbij
financiële transacties via de Antillen een rol speelden. Gesteld werd dat Antilliaanse
offshorevennootschappen samen met hun banken een nagenoeg absolute anonimiteit aan
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criminelen verschaften die geld uit de Verenigde Staten wilden witwassen en belasting wilden
ontduiken.609 Bij de commissiestukken was correspondentie aanwezig die samenhing met een
verzoek van de IRS en The Florida Department of Law Enforcement om inzage te krijgen in
bankrekeningen van de MCB in Willemstad. Het ging daarbij om een strafrechtelijk
onderzoek van gevallen waarbij ook het vermoeden bestond dat ten onrechte
verdragsvoordelen waren verkregen op grond van het belastingverdrag. Het verzoek tot
inzage in de bankrekeningen van zes Antilliaanse offshore-ondernemingen bereikte de MCB
via een brief van de procureur generaal van de Antillen, die verwees naar een schriftelijk
verzoek van de Amerikaanse Consul-Generaal. De MCB weigerde inzage en stelde: ‘The offshore business (…) which is of great importance for the Netherlands Antilles would be
endangered610 if the foreign investors could not rely upon confidentiality on the part of the
banks. (…) Furthermore representatives of a bank who give information about accounts and
of agreements with clients could be prosecuted on the basis of Section 285 and 286 of the
Netherlands Antilles Penal Code (…) we have expressly stated in our labour conditions that
our employees are under the obligation to maintain secrecy unless they are legally obliged to
give information to the judge. (…) article 4 of our General conditions (…) stipulates that we
shall not give information about accountants except in the case provided by Law.’611
Opmerkelijk is dat de bank zich niet alleen beriep op geheimhouding maar er ook nog eens
overbodig, maar veelzeggend, aan toevoegde dat de offshore in gevaar kwam als klanten niet
konden rekenen op geheimhouding.
Ook andere Caribische OFCs kregen te maken met de IRS die inlichtingen wilde hebben.
Dat had zelfs tot gevolg, dat de MCB haar trustkantoor Amaco in 1985 moest verkopen. Tot
die verkoop, het was een management buy out, werd besloten nadat de Canadese Bank of
Nova Scotia, de grootste aandeelhouder (49 %) van de MCB, had aangegeven dat ze uit de
offshoresector wilde stappen. Nova Scotia deed dat omdat ze problemen met de IRS kreeg die
inzage wilde hebben in de gegevens van trustkantoren en offshorebanken die Nova Scotia had
in andere OFCs, zoals Bermuda en de Kaaimaneilanden. Toen de Canadese bank dat
weigerde, met een beroep op de geheimhoudingsregelingen in die jurisdicties, volgde een
boete van de IRS. Daarna verstrekte de bank alsnog de gegevens.612
De VS kon zich dus geen toegang verschaffen tot gegevens van Antilliaanse banken. Maar
ze zorgde er wel voor dat ze toegang kreeg tot de gegevens van filialen van Amerikaanse
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banken op de Antillen. Zo luidde artikel 20 van de leveringsvoorwaarden van het filiaal van
de Amerikaanse Citibank op de Antillen: ‘The Bank will at all times maintain strict secrecy in
its relations with the client. However in the case the client is or becomes a resident or citizen
of the United States of America the bank will make such reports to the United States Tax
Authorities concerning payment of interest or other periodic income as are required by United
States laws and regulation.’613
Henriquez liet De Paula weten dat hij de stafleden van de subcommissie, waarmee hij eerder
uitvoerig had gesproken, ‘zwaar bevooroordeeld’ vond en dat ze enkel geïnteresseerd waren
‘in publiciteit’.614 De hearings, kregen veel aandacht in de Amerikaanse,615 Antilliaanse en
Nederlandse pers.616 Naar aanleiding van een frontpagina-artikel in de New York Times zond
Henriquez twee brieven aan die krant. De strekking van die brieven was dat de journalist die
het artikel schreef de informatie uit de verslagen en rapporten klakkeloos had overgenomen
en zelf de feiten niet had geverifieerd.617

Opzegging belastingverdragen door Amerika
Medio 1983 zegde de VS de belastingverdragen (18 stuks) met alle voormalige Britse en
Belgische kolonies op. Bij de directe concurrenten van Curaçao in het Caribisch gebied (de
Bahama’s, Barbados, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden) ging het
alleen om het verdrag met Barbados dat werd opgezegd. Het verdrag met de Britse
Maagdeneilanden was al opgezegd en de andere jurisdicties hadden geen verdrag met de VS.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat de verdragen werden opgezegd
omdat ze niet alleen geen weergave meer waren van de economische betrekkingen tussen de
VS en die jurisdicties, maar ook omdat een aantal van die verdragen gevoelig waren voor
misbruik. Henriquez vond dat de verdragsopzegging met Barbados voordelig was voor de
Antillen omdat daardoor de dreiging verviel dat het eiland als alternatief voor Eurodollarleningen kon worden ingeschakeld. Reale was aanzienlijk minder optimistisch over de
gevolgen voor de Antillen, hij wees er Henriquez nadrukkelijk op, dat iedereen in Washington
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zich afvroeg waarom het verdrag met de Antillen niet was opgezegd. 618 Het was ook een
wonderlijke situatie dat de VS al die belastingverdragen opzegde terwijl nou net dat verdrag
met de Antillen, waar zo veel over te doen was, intact bleef. Maar we zagen al dat de VS dit
verdrag niet kon opzeggen, omdat ze eerst een oplossing moest vinden voor de Euro-obligatie
leningen van Amerikaanse bedrijven die via de Antillen liepen.

Publieke discussie op Curaçao over het verdrag
Op Curaçao werd de toekomst van het belastingverdrag steeds meer publiekelijk besproken,
men wilde duidelijk niet meegaan met een sterk gewijzigd verdrag, ook besprak men de
mogelijkheden en consequenties van een verdragsopzegging. Zo stelde F. Heiligers, de
hoofdredacteur van de Amigoe: ‘De Antillen hebben er niet het minste belang bij dat er
wijzigingen worden doorgevoerd. Elke verandering zal een stap achteruit zijn (…) Het is
daarom een knap staaltje van onderhandelingskunst dat de Antillen de boot zolang hebben
kunnen afhouden.’619 Een bankier uit Willemstad verklaarde ten aanzien van de door de
Amerikanen geëiste verstrekking van informatie: ‘There will be an exchange of information,
to some degree, but we don’t want to go as far as providing a name and an address. We are
willing to say that someone is, for example, a Dutch or German national and not a U.S.
citizen.’620 Tijdens een lezing die Leo medio november 1983 hield, besprak hij de
mogelijkheid dat de Antillen eenzijdig de belastingverdragen zouden kunnen opzeggen om
daarna over te gaan op een nultarief voor offshorevennootschappen. Leo zelf stelde daar geen
voorstander van te zijn omdat er al zo veel zero tax havens waren, die bovendien vaak
goedkoper werkten dan de Nederlandse Antillen.621 Leo maakte dus nu een andere afweging
dan in april 1982 zoals we hiervoor zagen. Maar het interessante aan zijn opmerkingen is dat
hij al wel een weg schetste naar de toekomst van de Curaçaose offshore zonder het verdrag
met de VS. Bevrijd van de beperkingen die dat verdrag oplegden zou Curaçao dan over
kunnen stappen op een zero tax regime. Dat is ook precies wat ging gebeuren nadat de VS het
verdrag opzegde. Maar dat zero tax traject bleek vrij lastig. Het botste voortdurend met BRKbepalingen, waardoor Nederland maatregelen moest nemen.
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Amerikaanse bronbelasting
Nadat in het voorjaar van 1983 weer een wetsontwerp in het Congres was ingediend dat
beoogde de bronbelasting op rente af te schaffen, besloot de Antilliaanse regering te gaan
lobbyen tegen het ontwerp.622 De Antillen stonden niet alleen met hun lobby, Amerikaanse
financiële instellingen die Eurobonds verzorgden en bezorgd waren dat werk te verliezen
bestreden de wetgeving ook. Steun voor de wetgeving kwam van bankiers in de VS die
nieuwe mogelijkheden zagen, beide groepen hadden een keur van lobbyisten ingehuurd.623
In april 1984 ging premier Don Martina naar Washington waar hij probeerde aanname van het
wetsontwerp te voorkomen. Door inschakeling van de invloedrijke lobbyist C. Walker kon
Martina gesprekken voeren met meerdere Congresleden en ambtenaren van diverse
ministeries.624 Martina legde ook een verklaring af tijdens een hoorzitting die een commissie
van het Huis van Afgevaardigden hield op 1 mei 1984 over het wetsvoorstel. Hij betoogde
onder meer dat aanname van het wetsvoorstel de Antilliaanse economie zou aantasten en
sociale en politiek instabiliteit zou veroorzaken. Hij wees daarbij op de omvang van de
winstbelastinginkomsten die de Curaçaose offshore genereerde.625 De cijfers die hij verstrekte
over de periode 1981 t/m 1983 wijken nauwelijks af van de bedragen in tabel 23. In die tabel
zien we dat het aandeel van de offshore winstbelasting in de totale Curaçaose
overheidsinkomsten steeg van 23 in 1981 naar liefst 41 procent in 1983. Ook overdreef
Martina niet toen hij wees op het belang voor de economie, het aandeel van de offshoresector
aan het BBP626 van Curaçao steeg in dezelfde periode van zo’n 12 tot 19 procent naar 25 tot
37 procent (zie tabel 25). Aan de inmiddels bekende verwijzingen naar sociale en politieke
instabiliteit, die Martina niet onderbouwde, besteden we verder geen aandacht.
De intensieve Antilliaanse lobby trok de aandacht in de VS, er gingen geruchten rond dat
de door de Antillen ingehuurde lobbyisten met geen goud te betalen waren. Toen Henriquez
naar die kosten werd gevraagd verklaarde hij: ‘We’re too busy to count it all up’.627 Hoeveel
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de Antillen besteedden aan de lobby rond de bronbelastingwetgeving is niet duidelijk, maar er
zijn wel enkele gegevens voorhanden. De lobby tegen de bronbelastingwetgeving en de lobby
inzake het belastingverdrag liepen door elkaar heen, dus de betreffende nota’s van de
ingehuurde lobbyisten kunnen op beide zaken betrekking hebben. Walker, die een contract
had t/m 31-12-1984, bracht $ 120.800 in rekening. Cole ontving $1,4 miljoen voor de periode
juli 1982 t/m november 1984. In totaal betaalde de Antilliaanse overheid voor de activiteiten
van beiden dus zo’n $ 1,5 miljoen.628 Daarnaast werd ook Reale door de Antilliaanse regering
betaald. Droeg de Antilliaanse offshoresector (VOB) ook bij in de lobbykosten? Het enige dat
we daarover weten is dat Cole door de VOB werd betaald voordat de Antilliaanse overheid
hem inhuurde.
Ondanks het gelobby werd het wetsontwerp aangenomen en van kracht ingaande juli 1984
De vrijstelling van bronbelasting op rente werd van toepassing op leningen die waren
afgesloten na juli 1984. De vrijstelling gold niet voor leningen van voor die datum, zodat die
oude leningen nog via de Antillen zouden blijven lopen, waardoor de Antillen tot het einde
van de looptijd over die leningen nog belasting zouden blijven ontvangen. Omdat de meeste
leningen een looptijd hadden van vijf tot zeven jaar werd op de Antillen gesproken van een
gefaseerde afschaffing. Don Martina vond dat de Antillen er helemaal niet zo slecht vanaf
waren gekomen.629 De Antilliaanse politicus F. Metry daarentegen sprak van ‘het begin van
het einde van de offshoresector.’630 De overgangsmaatregel mocht dan de pijn wat verzachten,
de afschaffing van de bronbelasting was wel het begin van een periode van neergang, die
goed zichtbaar is in grafiek 6 en bijlage 1.

Stagnatie in de onderhandelingen
We zagen hiervoor dat tijdens de laatste formele onderhandelingen in februari 1983 een
voorstel door de VS was ingebracht waarop de Antilliaanse delegatie zou antwoorden. Nadat
de Antillen in mei 1983 hun standpunt over het voorstel aan de VS bekend maakten,631
volgden eerst nog informele onderhandelingen, daarna stagneerden ze. Tijdens de informele
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fase werden de besprekingen met het Amerikaanse ministerie van Financiën gevoerd door
ingehuurde Amerikaanse advocaten, waaronder Cole. In februari 1984 constateerde
Henriquez dat dit informele proces in een impasse was geraakt.632 In een poging de
onderhandelingen te hervatten legde de Antilliaanse regering op 8 juni 1984 een voorstel aan
de Amerikanen voor. In dat voorstel toonden de Antillen zich ineens bereid vergaande
concessies te doen met betrekking tot het aandelen aan toonder systeem en het
inlichtingenartikel dat de VS in het verdrag wilde opnemen. De Antillen stelden wel
voorwaarden. De eerste was dat het Congres de wetgeving die de bronbelasting op rente
afschafte niet mocht aannemen. De tweede voorwaarde bepaalde dat het Congres geen
wetgeving mocht goedkeuren waardoor minder Eurobond gerelateerde activiteiten via de
Antillen zouden lopen.633 De wetgeving betreffende de bronbelasting die de Antillen op 8 juni
(op het nippertje) wilde tegenhouden werd natuurlijk toch aangenomen, zoals we al zagen, en
in juli van kracht. Van een hervatting van de onderhandeling was zeker geen sprake. We
kunnen ons afvragen of de Antillen serieus gedacht hebben of de VS op hun voorstel zou
ingaan. Was het een pijnlijke vergissing, of zelfoverschatting?
De Antilliaanse regering bleef volgens De Paula streven naar een spoedige hervatting van
de onderhandelingen.634 De rollen waren nu omgekeerd, de VS vertraagde de
onderhandelingen. Tijdens het wetgevingsproces over de afschaffing van bronbelasting op
rente had het verdrag minder prioriteit,635 en nadat de bronbelasting was afgeschaft, nam ook
de urgentie voor de VS af, omdat de bronbelasting op rente een van de hoekstenen van het
verdragsgebruik was. De Antillen daarentegen wilden snel zekerheid, omdat er signalen
waren dat de onduidelijke toekomst tot stagnatie in de Curaçaose offshore leidde. Zo
verklaarde de directievoorzitter van PHP in april 1984 bij de presentatie van het jaarverslag,
dat de onzekerheid over wat er ging gebeuren met het belastingverdrag al enige tijd tot
stagnatie had geleid op hun trustkantoor in Willemstad. Verder stelde hij dat diverse
ondernemingen
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interesse
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voor

andere

OFCs

zoals

de

Kaaimaneilanden, Guernsey, Hong Kong en Zwitserland.’636
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Akkoord over belastingverdrag
Uiteindelijk werden op verzoek van de Amerikaanse regering in februari 1986 de
verdragsonderhandeling hervat.637 Tijdens die onderhandelingen dienden beide partijen
wijzigingsvoorstellen in en werd overeengekomen de onderhandelingen in mei 1986 voort te
zetten.638 Na een marathonzitting van bijna 24 uur bereikte men eind mei 1986 een
principeakkoord over een herzien belastingverdrag. De Antillen stemden in met een door de
VS opgesteld conceptverdrag. Het akkoord kwam pas tot stand, nadat de Amerikaanse
onderhandelaars hadden gedreigd het bestaande verdrag op te zeggen per 1 januari 1987 door
gebruik te maken van de opzeggingsmogelijkheid tot en met het einde van de maand juni.639
De Antillen kwamen met de VS overeen dat er heronderhandeld kon worden als het
Amerikaanse Congres de Tax Reform Bill aannam. In die wetgeving waren bepalingen
opgenomen die de mogelijkheden die het herziene verdrag aan de Antillen bood, zouden
inperken. Omdat normaal gesproken verdragsbepalingen prevaleren boven nationale
wetgeving, was in de Tax Reform Bill een treaty overriding clause opgenomen op grond
waarvan bepalingen van het herziene verdrag terzijde geschoven konden worden.640 Het
herziene verdrag werd begin augustus 1986 door beide partijen getekend.641 De Antillen
hoopten dat het Congres zou inzien dat de voor de Antillen schadelijke bepalingen in de Tax
Reform Bill niet meer nodig waren nu het herziene verdrag was getekend.642 Het is maar de
vraag of die Antilliaanse hoop terecht was, vermoedelijk zal die geclausuleerde acceptatie van
het herziene verdrag weinig indruk hebben gemaakt op het Congres. Het kan ook zijn dat de
Antillen intern zo verdeeld waren over het verdrag dat zo wat extra tijd werd gecreëerd
waarmee de definitieve keuze over het wel of niet accepteren van het sterk verwaterde nieuwe
verdrag kon worden uitgesteld.

Heronderhandelingen en verdragsopzegging
Toen het Congres de Tax Reform Bill met de voor de Curaçaose offshore schadelijke
bepalingen eind september 1986 aannam, verklaarde de Antilliaanse minister van Financiën
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L. Navarro dat de regering zich gingen beraden op de te volgen strategie inzake
heronderhandelingen over het belastingverdrag.643
De gekozen strategie, die al meerdere malen eerder was gehanteerd, bestond er uit om te
trachten tijdens de heronderhandelingen met het Amerikaanse ministerie van Financiën,
andere ministeries, Congresleden en instellingen ervan te overtuigen dat een redelijk verdrag
nodig was voor de stabiliteit op de Antillen. Zo werd al meteen door de Antilliaanse regering
aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken H. van den Broek verzocht of die met
zijn Amerikaanse ambtgenoot P. Shultz wilde overleggen, zodat de laatste zijn invloed kon
aanwenden bij de Amerikaanse minister van Financiën J. Baker.644 Van den Broek gaf gevolg
aan dat verzoek en sprak er eind oktober 1986 over met Shultz, die begrip toonde voor de
problemen van de Antillen en beloofde645 de aangekaarte problematiek door te geleiden naar
het ministerie van Financiën.646 Met andere woorden Shultz deed niets. Niet zo verwonderlijk
eigenlijk, men had in de VS dezelfde boodschap en klachten over mogelijke economische
problemen en politieke instabiliteit al vele malen eerder gehoord. Het wonderlijke is dat Van
den Broek tegen beter weten in, het spel meespeelde, kennelijk wilde hij niet het verwijt
krijgen dat het ook Nederland was aan te rekenen als er in de ogen van de Antillen wat mis
ging rond het verdrag.
In januari 1987 richtte Van den Broek zich weer tot Shultz, ditmaal schriftelijk, en vroeg
hem contact op te nemen met Baker, omdat gebleken was dat het ministerie van Financiën
niet bereid was tot enige concessie.647 Eind maart liet Shultz aan Van den Broek weten dat het
hoe dan ook niet de bedoeling van de VS was om de Antilliaanse fiscale industrie te
steunen.648 Naar aanleiding van laatstgenoemde brief concludeerde het Nederlandse ministerie
van Buitenlandse Zaken, dat de mogelijkheden voor bemiddeling naar Shultz nu uitgeput
waren, omdat de Amerikaanse Ministeries nu op één lijn zaten, hetgeen voorheen niet het
geval was.649
Met de opmerking dat de VS niet bereid was om via een fiscaal verdrag de Antilliaanse
offshore te steunen moet het voor de Antillen toch wel duidelijk zijn geweest dat hun strategie
gefaald had. Toch gingen ze nog even door op die weg. Waarom? Het kan zijn dat de regering
zo duidelijk wilde maken dat ze er alles aan hadden gedaan om de offshore te redden, ook al
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waren de pogingen in kwestie al bij voorbaat gedoemd te mislukken. Een andere mogelijkheid
is dat de offshoresector interne verdeeld was over het al dan niet accepteren van het verdrag.
Met het aan de praat houden van de VS tot juli bleef het oude verdrag weer een jaar in stand
en dat zou tijd geven om onderling overeenstemming te bereiken.
Eind januari 1987 voerde Don Martina een aantal besprekingen met diverse instanties en
politici in Washington, waaronder de voorzitter van de nationale veiligheidsraad. Volgens
Don Martina toonde men begrip voor de Antilliaanse problematiek. Martina verklaarde verder
dat het proces om tot onderhandelingen te komen met het Amerikaanse ministerie van
Financiën tot dan toe vrij stroef verliep.650 Nadat eerdere pogingen om in Washington nieuwe
afspraken te maken met het Amerikaanse ministerie van Financiën waren mislukt, kwam na
bemiddeling van Van den Broek eind maart 1987 te Washington een onderhoud tot stand
tussen Don Martina, Navarro en Baker. Volgens de berichtgeving was tijdens de bespreking
sprake ‘van wederzijds begrip voor de moeilijkheden’. Afgesproken werd dat Martina contact
zou houden met Baker ‘teneinde de onderhandelingen in een goede richting te leiden met de
wens die zo snel mogelijk af te ronden’.651
Tijdens besprekingen die Don Martina en Navarro eind mei 1987 te Washington voerden
met Baker, stelde laatstgenoemde een ultimatum aan de Antillen: op uiterlijk 12 juni moest de
nieuwe verdragsversie aanvaard worden, anders zou het lopende verdrag door Amerika
worden opgezegd. De Amerikanen waren hooguit bereid om vóór 12 juni Antilliaanse
voorstellen met betrekking tot ondergeschikte punten in overweging te nemen.652
De Antillen hadden wat uitstel gekregen en die tijd benut om eigenlijk tegen beter weten in
te proberen de VS te bewegen tot wat concessies. Nu moest er beslist worden. Dat was niet
makkelijk omdat de betrokken partijen op Curaçao verdeeld waren over het al dan niet
accepteren van het nieuwe verdrag. Een stroming zag weinig in het uitgeholde
belastingverdrag, de andere vond ‘een half ei nog altijd beter dan een lege dop’. 653 Van de
leden van de VOB had een grote meerderheid zich tegen acceptatie van het nieuwe verdrag
uitgesproken. Een deel van de bankinstellingen wilde toch liever een belastingverdrag met de
Amerikanen, omdat zo’n verdrag een zekere status gaf in het internationale financiële
verkeer.654 De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) sprak zich weliswaar tegen
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acceptatie van het nieuwe verdrag uit, maar sprak wel de hoop uit dat de VS bereid zou zijn
‘wat water bij de wijn te doen’ zodat de onderhandelingen heropend konden worden.655
Uiteindelijk hakte de Antilliaanse regering de knoop door. Tijdens een persconferentie op 5
juni 1987 maakte Martina bekend dat de Antillen het nieuwe verdrag met de VS niet zouden
tekenen, omdat ‘accepteren van het verdrag zoals het nu op tafel ligt voor de offshoresector
van weinig waarde is.’ Ondertekening van het verdrag zou de sector in gevaar hebben
gebracht, omdat de geformuleerde strenge regels met betrekking tot informatie-uitwisseling
een aantal klanten van de offshoresector zou afschrikken, aldus minister Navarro.656 De brief
waarin de Antilliaanse regering aan Washington liet weten dat ze niet akkoord ging met het
herziene verdrag, werd pas op 11 juni op het Amerikaanse ministerie van Financiën
ontvangen, dus nog maar net vóór de deadline van 12 juni. De gevolmachtigd minister van de
Antillen in Den Haag zei te hopen dat de Verenigde Staten het lopende verdrag niet direct
zouden opzeggen, maar nog zouden besluiten tot een nader gesprek met de Antillen.657
Opmerkelijk is dat enerzijds de Antilliaanse regering vrij uitdagend de VS pas op het
allerlaatste moment liet weten niet akkoord te gaan en dat er anderzijds nog hoop was dat de
VS terug zou komen van hun ultimatum.
Op de Antillen steeg de spanning omdat op 29 juni tegen de middag nog geen bericht van
verdragsopzegging door de Amerikanen was ontvangen, terwijl de opzegging vóór 1 juli zou
moeten plaatsvinden om het verdrag per 1 januari te kunnen beëindigen.658 De hoop dat de VS
niet zou opzeggen bleek echter tevergeefs, per brief van 29 juni 1987 werd door de VS het
belastingverdrag met de Antillen ingaande 1 januari 1988 opgezegd.659 In een persverklaring
van de Amerikaanse regering werd gesteld, dat het verdrag vanwege het derde landen gebruik
was opgezegd, waardoor een einde gekomen was aan ‘A Treaty with the World.’660

Gevolgen verdragsopzegging
Op de Europese kapitaalmarkten ontstond al vrij snel onrust over de verdragsopzegging. 661
Door de opzegging verviel de vrijstelling van de bronheffing van 30 % op via de Antillen
lopende leningen, van vóór juli 1984.662 Daardoor zouden Amerikaanse bedrijven in principe
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per 1 januari 1988 een bronheffing van 30 % moeten gaan betalen bovenop de verschuldigde
rente aan obligatiehouders. Het grootste deel van de afgesloten contracten bevatte namelijk
een bepaling waardoor de bronheffing voor rekening van de lener kwam.663
In de meeste leningen was echter ook een clausule opgenomen die bepaalde dat in geval van
bronbelastingheffing de emittent zonder boetebetaling tot vervroegde aflossing mocht
overgaan. Omdat het ging om obligaties waarvan velen een rente van 13 % uitkeerden, waren
door de rentedalingen van de twee voorafgaande jaren de koersen van die obligaties flink
gestegen.664 Bedrijven zouden de obligaties kunnen aflossen tegen de nominale waarde in
plaats van tegen de veel hogere marktwaarde. De eigenaren van de obligaties zouden daardoor
enorme verliezen oplopen.665 Het gevolg was dat de koers van een aantal leningen volledig
instortte.666
Het Amerikaanse ministerie van Financiën tilde aanvankelijk niet zo zwaar aan de verliezen
die de houders van Eurobonds door de verdragsopzegging zouden lijden, men was ervan
uitgegaan dat maar weinig van die obligaties in handen waren van Amerikanen. Dat bleek een
misrekening, ongeveer 30 % van de Eurobonds was in handen van Amerikaanse beleggers
waaronder pensioenfondsen, banken en grote verzekeringsmaatschappijen. Getroffen door de
koersverliezen protesteerden die onmiddellijk bij het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Dat ministerie liet weten dat de opzegging van het verdrag niet bedoeld was om
obligatiehouders van Eurobonds te treffen en beloofde met maatregelen te komen om de
kwestie op te lossen.667

Partiële verdragsopzegging
Medio juli 1987 maakten de Verenigde Staten bekend dat ze de opzegging van het
belastingverdrag met de Antillen gedeeltelijk ongedaan wilden maken. Volgens de bepalingen
van die gewijzigde opzegging zou de rente die de Amerikaanse bedrijven betaalden aan de
betreffende obligatiehouders ook na 31 december 1987 vrijgesteld blijven van Amerikaans
bronheffing.668 Henriquez verklaarde dat de Antillen bereid waren mee te werken aan een
oplossing met betrekking tot de onrust op de Europese obligatie markten, mits de VS de
verdragsopzegging zou herroepen. Hij dacht daarbij aan een miniverdrag dat alleen zou
opzegging van het verdrag verviel echter de vrijstelling van bronbelasting die van toepassing was op de via de
Antillen lopende leningen van voor juli 1984.
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gelden voor de getroffen Euro-obligaties, de Verenigde Staten zouden dan het lopende
verdrag, ingaande 1 januari 1989 alsnog kunnen opzeggen.669 De Antillen hadden nu een troef
in handen, de VS had de medewerking nodig van de Antillen voor een gedeeltelijk intact
blijven van het verdrag. Onderhandelingen waren daarvoor nodig en de inzet van de Antillen
was dat het verdrag ongewijzigd zou blijven tot 1 januari 1989,670 en dat daarna een beperkter
verdrag in werking zou treden.
Tijdens

besprekingen

die

volgden

over

de

voorgenomen

eenzijdige

partiële

verdragsopzegging door de VS, stelde de Antilliaanse regering dat die Amerikaanse plannen
in strijd waren met internationale regels over het unilateraal opzeggen van verdragen, die niet
zouden toestaan dat een verdrag unilateraal wordt opgezegd en dat vervolgens, eveneens
unilateraal, een deel daarvan opnieuw in werking wordt gesteld.671 De Antillen hadden wel
een punt met hun opvatting dat aan gedeeltelijke opzegging wat juridische haken en ogen
kleefden. Het Amerikaanse ministerie van Financiën bestudeerde namelijk aanvankelijk de
mogelijkheid van een gedeeltelijke opzegging, maar de staf van het ministerie kwam tot de
conclusie dat die constructie juridische bezwaren had. Toen men daarna overging tot algehele
opzegging en de protesten van de obligatiehouders en grote financiële instellingen aanhielden,
werd het hoofd juridische zaken van het ministerie geraadpleegd. Die kwam vervolgens tot de
conclusie dat een gedeeltelijke opzegging onder bepaalde voorwaarden juridisch in orde
was.672 Ook de juridische afdeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
concludeerde dat de partiële opzegging van het verdrag ‘in dit geval’ juridisch in orde was.673
Kennelijk stapten de Antillen snel over de eerdergenoemde juridische bezwaren heen, want
begin september 1987 werd met de VS overeenstemming bereikt over het gedeeltelijk in stand
blijven van het opgezegde belastingverdrag, alleen artikel 8 en de daarmee samenhangende
bepalingen die betrekking hadden op Eurobonds bleven vanaf 1 januari 1988 van kracht.674
Het was dus de Antillen niet gelukt om tijdens de onderhandelingen iets extra’s gedaan te
krijgen van de VS, de Amerikaanse voornemens werden gewoon geaccepteerd. Aan de andere
kant hadden de Antillen natuurlijk ook alle belang bij een gedeeltelijk intact blijven van het
verdrag, de langlopende Eurobonds zouden daardoor nog jarenlang via de Antillen kunnen
blijven lopen en winstbelasting opleveren.
669
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BuZa, N.A./VS, code 6/01212, 1985-1989: memo van 4-8-1987 van juridisch adviseur BuZa.
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Het gehele onderhandelingsproces overziende kan gesteld worden dat de Antillen weinig
konden inbrengen tegen de voortdurende dreiging dat de VS het verdrag zou opzeggen, alleen
wat vertragen en gelobby. Uiteindelijk was het een lastige keuze voor de Antillen, een beperkt
verdrag accepteren of voor beëindiging kiezen, beide varianten waren immers schadelijk voor
de offshore. Barbados had een heel andere keuze gemaakt, nadat de VS het onderlinge
belastingverdrag medio 1983 had opgezegd, werd eind 1984 een nieuw -aangepast- verdrag
getekend dat eind februari 1986 van kracht werd.675 Daarmee kreeg Barbados een belangrijke
concurrentievoordeel op de Antillen. Een aantal jaren later betreurden de Antillen de
opzegging. Ze probeerden zelfs tot twee keer toe (tevergeefs) weer een belastingverdrag met
de VS af te sluiten.

Weinig resterende belastingverdragen
De verdragsopzegging door de VS stond niet alleen, in juni 1986 besloot ook Denemarken het
verdrag met de Antillen ingaande 1 januari 1988 op te zeggen. De Antillen probeerden kort na
de opzegging nieuwe onderhandelingen met Denemarken aan te knopen, de inleidende
gesprekken hadden echter geen resultaat.676 Omdat van het verdrag nauwelijks gebruik werd
gemaakt had de opzegging weinig praktische gevolgen. Na de opzeggingen door de VS en
Denemarken hadden de Antillen nog maar twee belastingverdragen, een met Noorwegen en
de ander met Groot-Brittannië. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat het
laatstgenoemde land in 1989 tot opzegging overging en dat de Antillen niet meer in trek
waren als verdragspartner.

Het voorgaande liet zien dat een aantal pijlers waarop de Curaçaose offshore rustte aan het
eind van de behandelde periode waren aangetast of verdwenen. We zagen ook dat de omvang
van de offshore-activiteiten bleven toenemen tot ongeveer 1984-1986 en daarna inklapten.677
Door die sterk toenemende offshore-activiteiten tot 1984-1986, groeide tegelijkertijd ook de
omvang van de offshore-infrastructuur.

§ 2 Groeiende offshore-infrastructuur
In deze paragraaf brengen we achtereenvolgens in beeld hoe de groei zich manifesteerde bij
de trustkantoren, offshorebanken en professionals. We besteden niet alleen aandacht aan de
675
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groei, maar ook aan andere essentiële ontwikkelingen. Daarna komen de belangorganisaties
aan de orde die de groeiende offshoresector oprichtte om meer invloed te krijgen op het
gevoerde regeringsbeleid.
Trustkantoren
Het werk voor de trustkantoren moet in de onderhavige periode sterk zijn toegenomen in de
periode vanaf de take-off tot 1984-1986, want steeds meer offshore-ondernemingen vestigden
zich in Willemstad. Het aantal bij de KvK geregistreerde offshore-ondernemingen steeg van
4.000 stuks in 1976 naar 27.850 in 1984 (zie grafiek 6). Al die ondernemingen hadden de
diensten nodig van de trustkantoren.
Het ABN-trustkantoor, dat in 1979 aan 71 personen werk bood, besloot wegens aanhoudend
goede vooruitzichten tot de bouw van een nieuw kantoorpand met bijbehorend
computercentrum, de totale bouwsom werd geraamd op NAf 2 miljoen. De winst die het
ABN-trustkantoor678 genereerde, nam snel toe zoals tabel 17 laat zien. Het magere resultaat
voor 1980 t.o.v. 1979 valt grotendeels toe te schrijven aan stijgende personeelskosten in 1980.
De cijfers over 1981, die slechts betrekking hebben op de eerste helft van 1981 laten een snel
herstel zien.679

Tabel 17 Winst van het ABN-trustkantoor in NAf, 1974-1981
Jaar
Winst

1974
159.000

1975
255.000

1976
414.000

1977
779.000

1979
944.000

1980
602.000

Juni 1981
864.000

Bronnen: ABN AMRO, ABN Trustcompany, 6389: brieven van 8-6-1977 en 19-1-1978 aan de ABN in
Amsterdam; 6034: brief van 31-8-1981 aan de ABN in Amsterdam.

De NMB merkte dat steeds meer van haar klanten dochterondernemingen op Curaçao
hadden, ook werden door de klantenkring meer vragen gesteld over het oprichten van een
offshore-ondernemingen op Curaçao. Om die klanten beter te kunnen bedienen vestigde de
NMB in 1977 een trustkantoor in Willemstad. Dat trustkantoor, een joint-venture met de
Belgische Almanij-Kredietbank Groep, kreeg de benaming NMKB Trust (Curaçao).680
Over het aantal trustkantoren en hun omzet zijn nauwelijks gegevens voorhanden, bekend is
wel dat in 1979 Citco en de trustkantoren van de ABN, MCB en PHP naar schatting meer dan
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679

174

80 % van de marktomzet in handen hadden.681 Verder zouden er volgens een schatting van de
BNA, in 1987 minimaal 57 trustkantoren zijn geweest.682
Met het oog op de verdiensten van Anton Smeets, werd in aanwezigheid van de Curaçaose
gezaghebber in november 1987 het plein voor het Citco gebouw in Willemstad omgedoopt in
‘Plasa Smeets’. Voor de plechtigheid was Anton overgekomen uit Tortola683 (Britse
Maagdeneilanden) waar hij naar toe was verhuisd. Zijn notarispraktijk was overgenomen door
zijn zoon Gerard, terwijl zoon Chris president was geworden van de Citco Group.684 Anton
overleed in 1997 op 88-jarige leeftijd in Amsterdam.685
In het vorige hoofdstuk zagen we dat dochterondernemingen door trustkantoren zelf of door
hun moedermaatschappij werden opgericht voor speciale doeleinden. Hierna twee
voorbeelden met betrekking tot de onderhavige periode die laten zien dat dochters werden
gebruikt voor beleggingsdoeleinden en speciale fiscale constructies.
Door het op de Antillen gevestigde trustkantoor Fides, dat eigendom was van de ABN, werd
in 1979 de offshorevennootschap International Pyramide Holdings NV, Willemstad (IPH)
opgericht.686 Aanleiding voor de oprichting van de IPH was indiening van de
reparatiewetgeving door de Nederlandse regering in 1979. Omdat die wetgeving zou leiden
tot een hogere fiscale belasting voor Nederlandse beleggers, werd verwacht dat veel beleggers
geen particuliere kopers meer zouden vinden voor hun vaak vrij omvangrijke investeringen in
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Antilliaanse beleggingsmaatschappijen.687 Kennelijk zag de ABN hier mogelijkheden, want
door de IPH werden op vrij grote schaal aandelen opgekocht van Antilliaanse
beleggingsmaatschappijen, ook werden aandelen verworven van op Jersey gevestigde
maatschappijen.688 Het opkopen van de Jersey-vennootschappen door de IPH kwam in beeld
doordat deviezenrestricties van de Bank of England waren weggevallen, waardoor het voor de
ABN mogelijk werd de aandelen op te kopen, terwijl opkoop door de ABN op Jersey minder
aantrekkelijk was vanwege een fiscale heffing van 20 % die dat mee zou brengen.689 Eind
1980 had de IPH aandelen gekocht voor zo’n Nfl 81 miljoen en verkreeg daarmee 24
dochterondernemingen.690
De in Willemstad gevestigde offshore-onderneming ITD, ook een dochteronderneming van
de ABN, werd, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, in de jaren zestig en begin jaren
zeventig gebruikt om bepaalde Zuid-Amerikaanse financiële stromen via Curaçao te laten
lopen. Eind jaren zeventig besloot de ABN, op fiscale gronden, leningen die de ABNSingapore aan Indonesische ingezeten verstrekte voortaan via de inmiddels lege Antilliaanse
vennootschap ITD te laten lopen.691

Offshorebanken
Na de take-off groeide de offshore bankensector. Die groei is te zien in tabel 18, het aantal
offshorebanken en hun totale activa namen toe in de periode van 1976 t/m 1982 met
respectievelijk circa 175 en 600 procent. De periode 1983 t/m 1985 laat een vrij forse daling
van de activa zien, die is toe te schrijven aan een combinatie van factoren: de slepende
verdragsonderhandeling met Amerika, de afschaffing van de bronbelasting in 1984 door de
VS, de herziening van de BRK in 1985 en de in 1982 begonnen Latijns-Amerikaanse
schuldencrisis. Omdat uit een onderzoek692 naar voren kwam dat rond de 40 % van de klanten
van de Curaçaose offshorebanken uit Latijns Amerika kwam, is het vrij aannemelijk dat bij
een aantal van hen de activa daalde. Opmerkelijk is het herstel dat zich in 1986 aftekende. Bij
de offshore als geheel trad de neergang en het herstel later op (zie grafiek 6 en bijlage 1).

687

ABN AMRO, IPH, 6335: brief van 15-6-1979 van de Nationale Trustmaatschappij in Amsterdam.
ABN AMRO, IPH, 6335: brief van 11-1-1980 aan de Antilliaanse inspecteur van belastingen.
689
ABN AMRO, IPH, 6335: telex van 20-11-1979 aan ABN in Willemstad.
690
ABN AMRO, IPH, 6335: overzicht dochterondernemingen per 31-12-1980.
691
ABN AMRO, ITD, 4329: brief van 26-9-1978 aan leden directoraat buitenland; telex van 9-10-1978 aan de
ABN in Willemstad; brief van 16-2-1979 opgesteld door juridische afdeling ABN in Nederland; brief van 295-1980 aan de ABN in Willemstad.
692
Hagen 1990, Offshore Banking, 150. Het dissertatieonderzoek in kwestie wordt in het volgende hoofdstuk
uitvoerig besproken.
688

176

Tabel 18 Curaçaose offshorebanken en hun totale activa in miljarden US $, 1976-1987
Jaar
1976
1977
1978
1979
1980
Aantal
14
19
21
24
31
Activa
1,2
1,8
2,3
2,8
4,8
Bron: Hagen 1990, Offshore Banking’, 112, 114.

1981
38
7,5

1982
39
8,5

1983
39
7,8

1984
42
6,4

1985
46
5,5

1986
50
5,6

1987
51
6,6

Van de op Curaçao gevestigde offshorebanken was ongeveer de helft fysiek aanwezig, de
andere helft was gedomicilieerd bij een trustkantoor, anders gezegd de helft had geen eigen
kantoor en waren dus ‘brievenbus-banken’.693
De Curaçaose offshorebanken waren nagenoeg allemaal in handen van

buitenlandse

banken.694 De herkomstlanden van de banken worden in tabel 19 aangegeven. De eerste en
tweede plaats van respectievelijk Nederland (meer dan een derde deel) en Venezuela (meer
dan een vijfde deel) geven aan hoe belangrijk die landen waren voor de Curaçaose
offshorebanken sector. Wat verder opvalt is dat Europa de grootste leverancier was met 21
offshorebanken, gevolgd door Zuid- en Midden Amerika met 10 stuks.

Tabel 19 Landen van herkomst van de Curaçaose offshorebanken, situatie 1980
Land van herkomst
1967
Nederland
1967
Venezuela
Canada
Frankrijk
Groot Brittannië
Italië
StaStatenGrmmm
Verenigde Staten
mBBrittBrittanieIta
Abu Dhabi
lië
Australië
Brazilië
Japan
Mexico
Zwitserland
Totaal695

aantal
14
8
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
39

Bron: Beers, financial system, 78, 79, 105-112.
693
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695
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banken voor het jaar, de ander maar een. Hoe dan ook, de essentie hier is een beeld te krijgen van de landen
van herkomst, niet van het exacte aantal.
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Aangetrokken door de mogelijkheden die bestonden op Curaçao, werden door drie grote
Nederlandse banken, vrij kort na elkaar, offshorebanken opgericht in Willemstad. Door de
Amro werd eind 1976 de offshorebank Amro Bank Overseas opgericht in Willemstad.
Doelstelling van die nieuwe dochter was onder meer het aantrekken en uitzetten van
Eurodeposito’s en kredietverlening. De bedoeling was ook om de door Amro Finance
Company Ltd. Bermuda gedane zaken door Amro Overseas op Curaçao te laten verrichten.696
De NMB richtte in 1977 niet alleen een trustkantoor op, tegelijkertijd vestigde ze ook twee
offshorebanken in Willemstad, met de benamingen Nederlandsche Middenstandsbank en
NMKB Finance Company. De laatste was, net als het trustkantoor, gezamenlijk eigendom van
de NMB en de Belgische Almanij-Kredietbank Groep. De eerstgenoemde offshorebank ging
zich mede op voor de NMB nieuwe gebieden in Midden- en Zuid-Amerika richten.697
Volgens het NMB-jaarverslag over 1984 lukte het steeds beter om die voorgenomen
schakelfunctie naar Zuid-Amerika te realiseren.
De Rabobank tenslotte vestigde in 1978 een offshorebank in Willemstad.698

Professionals
In de voorgaande periode (zie vorig hoofdstuk) openden meerdere Nederlandse
belastingconsulenten en registeraccountants een kantoor in Willemstad, dat gebeurde ook in
de onderhavige periode. De Nederlandse Vokadgroep, een belastingadvieskantoor, vestigde
zich begin 1978 in Willemstad. De voorgenomen werkzaamheden bestonden uit het geven
van belastingadviezen en het verlenen van administratieve bijstand aan offshoreondernemingen. De Vokadgroep verklaarde dat ze zich onder meer op de Antillen had
gevestigd om te voorzien in de behoefte aan adviezen ten gevolge van de vooral uit Nederland
toenemende kapitaalvlucht naar de Antillen.699 De grote accountantsfirma Coopers &
Lybrand, vestigde zich in 1982 op Curaçao. De nieuwe vestiging in Willemstad ging zich
toeleggen op dienstverlening aan de offshore.700
Eind 1987 waren de meeste van de grotere op Curaçao gevestigde belastingadviesbureaus
en accountantsfirma’s afkomstig uit Nederland. Daarnaast waren ook de grote internationale
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spelers, zoals PricewaterhouseCoopers en KPMG vertegenwoordigd. Verder waren er ook een
aantal lokale accountantskantoren in Willemstad.701

Belangenorganisaties
De groeiende offshoresector wilde haar invloed op het gevoerde regeringsbeleid uitbreiden,
en met name een sterkere inbreng verkrijgen tijdens de onderhandelingen met de VS over het
belastingverdrag. Daarom werd in februari 1980, tijdens de beginfase van genoemde
onderhandelingen, op Curaçao de Vereniging Offshore Belangen (VOB) opgericht. Het
lidmaatschap van de VOB stond open voor onder meer trustkantoren, offshorebanken,
accountants, belastingadviseurs en notarissen.702 De Curaçaose offshoresector had tot dan nog
geen eigen organisatie. Wel bestond de in 1944 opgerichte Vereniging Bedrijfsleven Curaçao
(VBC) die de belangen van alle ondernemingen en ondernemers behartigde703 en dus ook
opkwam voor de belangen van de offshore.
Ofschoon offshorebanken lid mochten worden, wilden ze kennelijk toch een eigen
organisatie, want in april 1980 werd de Association of Offshore bankers in the Netherlands
Antilles (OBNA) opgericht. Aangesloten waren onder meer de offshorebanken van de ABN,
Amro, Barclays, BoA, Van Lanschot, NMB, PHP, Rabo, The Royal Bank of Canada en
Slavenburgs Bank.704
Het lukte de offshoresector ook om haar invloed op een andere manier uit te breiden. Eind
1984 werden twee vertegenwoordigers van die sector in het bestuur van de Curaçaose KvK
gekozen, waaronder L. Anthony.

Laatstgenoemde, een oud-voorzitter van de VOB en

manager bij het trustkantoor van PHP, werd begin 1985 gekozen tot vicevoorzitter van de
KvK. In januari 1986 werd hij voorzitter van de KvK, dat voorzitterschap behield hij in
1987.705
De mogelijkheden die de Curaçaose offshore-infrastructuur en -wetgeving in combinatie
met de fiscale verdragen boden lokten, tot 1985, een groeiend aantal offshore-ondernemingen
naar Willemstad.
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§ 3 Offshore-ondernemingen
Het soort offshore-ondernemingen dat zich in de onderhavige periode in Willemstad vestigde
veranderde nauwelijks ten opzicht van het eind van de vorige periode. Het ging voornamelijk
om financierings- en onroerendgoedmaatschappijen, mutual funds en offshore verzekeringen.

Gericht op de Verenigde Staten
Het aantal Antilliaanse offshorevennootschappen dat eind jaren zeventig gebruik maakte van
het belastingverdrag met de VS is niet bekend, wel is er een schatting van de Antilliaanse
regering die een beeld geeft voor welk doel die vennootschappen werden gebruikt: zo’n 65 %
voor onroerend goed investeringen in Amerika en 17 % had betrekking op
financieringsdochters van grote Amerikaanse ondernemingen.706
De aankoop van onroerend goed door buitenlanders in de VS via Antilliaanse offshoreondernemingen, die begin jaren zeventig was begonnen, had midden jaren zeventig tot veel
bedrijvigheid geleid bij de Antilliaanse offshoresector. Notaris A. Smeets stelde dat er 1978
een grote toeloop was van ‘Arabieren en ook Europeanen, die de laatste twee jaar als gekken
onroerend goed’ in de VS kochten.707
Steeds meer grote Amerikaanse ondernemingen gingen via Antilliaanse offshoredochters op
de Euro-obligatiemarkt lenen. In het begin van de jaren tachtig verwierf Curaçao nagenoeg
een monopolie als uitgifteplaats van Euro-obligaties voor Amerikaanse ondernemingen.708
Tijdens de hiervoor beschreven hearings verklaarde een van de sprekers het succes van de
Antillen met betrekking tot de Euro-obligaties als volgt: ‘I would say that they have
established all the machinery that is in place down there, the expert assistance you need. You
just go there, and have a package waiting for you. Sign here, and you are in business’709 Het
ging daarbij om leningen met een waarde van minimaal een miljoen dollar met een looptijd
tussen de 3 en 10 jaar.710 Tabel 20 laat de volumegroei van de verstrekte leningen zien.
Verder is zichtbaar dat er na 1984, als gevolge van de afschaffing van de bronbelasting op
rente in 1984, geen leningen meer werden opgenomen via de Antillen.
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Tabel 20 Uitgifte van Euro-obligatieleningen door Antilliaanse financieringsdochter van
Amerikaanse ondernemingen in miljoenen US $, 1978-1986
Jaar
Uitgifte

1978
1.100

1982
10.300

1983
5.800

1984
9.800

1985
0

1986
0

Bron: Papke, ‘One-Way Treaty with the World’, 300, 301
(over de periode van 1979 t/m 1981 zijn geen cijfers voorhanden).

Mutual funds en offshore verzekeringsmaatschappijen
Opvallend veel fondsen van bekende Nederlandse banken vestigden zich vrij kort na elkaar op
Curaçao. Zo werd het beleggingsfonds Guldenrent eind 1976 in Willemstad opgericht door
Van Lanschot.711 Toen de fiscale aantrekkelijkheid van koopsompolissen in Nederland onder
druk kwam te staan, werd in september 1978 op Curaçao door Staal Bankiers de
beleggingsmaatschappij Investrala opgericht met als doel koopsompolissen over te nemen en
om te zetten in fiscaal aantrekkelijke aandelen in Investrala.712
Eind 1978 werd door de ABN in Willemstad de beleggingsmaatschappij Algemeen
Rentefonds Antillen (Alrenta) opgericht,713 om het ABN-fonds Rentepool te vervangen. De
concurrentiepositie van de in 1967 door de ABN opgerichte Rentepool werd in 1974 verzwakt
door de oprichting van Rorento714 (van de Nederlandse Robeco groep) die in staat was
beleggers fiscale voordelen te bieden die voor Nederlandse fondsen onmogelijk waren
vanwege de gunstige fiscale mogelijkheden op Curaçao. In Nederland gevestigde
beleggingsmaatschappijen werden namelijk geconfronteerd met 25 % dividendbelasting,
terwijl er op Curaçao slechts een geringe winstbelasting verschuldigd was.715
Door ENNIA werd in 1977 een herverzekeringsdochter in Willemstad opgericht, onder de
naam Ennia Reinsurance Antilles N.V.716 In hetzelfde jaar besloot ook de Nederlandse
onderneming R. Mees & Zoonen Assurantiën een dochter op Curaçao te vestigen in verband
met de groeiende captive markt.717 Eind 1987 waren er naar schatting 60 tot 70 offshore
verzekeringsmaatschappijen gevestigd op Curaçao, veel daarvan hadden een Nederlandse
achtergrond.718
711

Vrij Nederland, 19-1-1980.
Vrij Nederland, 19-1-1980.
713
ABN AMRO, Alrenta, 9934: uittreksel handelsregister Curaçao nr. 16752.
714
Bij de reparatiewetgeving hebben we al we al kennisgemaakt met een aantal voordelen die het Rorentofonds
bood.
715
ABN AMRO, Alrenta, 4159: notitie van 14-6-1977 aan de raad van bestuur van de ABN; introductiebericht
Alrenta van december 1978.
716
Beers, financial system, 82.
717
ABN AMRO, EHC Administratiekantoor, 3225: interne notitie van 9-9-1977; brief van 16-2-1978 aan ABN
Jersey.
718
BNA, Financial Information Guide, 37.
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Nu we de aard van de offshorevennootschappen die zich in Willemstad vestigden in beeld
hebben gebracht, gaan we in de laatste paragraaf onder meer na wat de offshore betekende
voor Curaçao.

§ 4 De Curaçaose offshore
Omvang, concurrentiepositie en betekenis voor Curaçao
Net als in het vorige hoofdstuk gaan we in deze laatste paragraaf een antwoord geven op drie
vragen. Wat kunnen we zeggen over de offshore-omvang in Willemstad? Hoe verhield zich
de Curaçaose offshore-omvang tot die bij de naaste Caribische concurrenten? Welke
voordelen ontleende Curaçao aan de offshore?

Omvang van de Curaçaose offshore
In het vorige hoofdstuk hebben twee indicatoren gebruikt om een idee te krijgen van de
offshore-omvang,

namelijk

het

aantal

offshore-ondernemingen

en

de

afgedragen

winstbelasting. We kijken nu ook naar deviezenontvangsten, omdat die vanaf 1976
beschikbaar zijn. De vergoedingen die de offshoresector ontving voor geleverde diensten (van
trustkantoren, advocaten, notarissen etc.) aan het buitenland, genereerden namelijk een
inkomende deviezenstroom ten behoeve van de sector. Tegenover die instroom stond ook een
deviezenuitstroom voor onkostenvergoedingen aan buitenlandse ondernemingen voor
geleverde diensten aan die sector. De netto vergoeding, instroom minus uitstroom, vormt een
betere indicatie van de omvang van de offshore-activiteiten dan het aantal offshoreondernemingen en de ontvangen winstbelastingafdrachten. In het vorige hoofdstuk gaven we
al aan dat we bij offshorevennootschappen niet weten niet of het gaat om grote actieve
ondernemingen, of om kleine inactieve vennootschappen. Ook zagen we dat winstbelasting
geen zuiver beeld geeft omdat het toegepaste tarief kon variëren per onderneming. Daarnaast
hoefden

onroerendgoedvennootschappen

geen

winstbelasting

te

betalen.

Voor

deviezenontvangsten als indicator gelden die beperkingen niet. Slapende en kleine
vennootschappen genereren weinig deviezen en grote actieve juist veel. Vennootschappen
die zijn vrijgesteld van winstbelasting (zero tax) brengen natuurlijk geen winstbelasting op,
maar wel deviezen.

De aanhoudend sterke groei na de take-off en de neergang na 1984/1986 zijn beide zichtbaar
in grafiek 6. De sterke groei valt grotendeels toe te schrijven aan beleggings- financierings- en
onroerendgoedmaatschappijen die naar Willemstad kwamen om het volle Amerikaanse
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bronbelastingtarief van 30 % te ontwijken en andere fiscale voordelen te behalen. Verder
droeg ook de dividendstroom vanuit Nederland naar Curaçao bij aan de groei. De daling van
het aantal ondernemingen na 1984 kunnen we toeschrijven aan de afschaffing van de
Amerikaanse bronbelasting in 1984, de BRK-herziening van 1986 en de slepende
verdragsonderhandeling met Amerika. Dat bij de deviezen en winstbelastinginkomsten de
neergang pas na 1986 tot uiting komt, is mogelijk te verklaren door een na-ijl effect:
winstbelastingafdrachten en een deviezeninstroom die betrekking hebben op diensten die in
de voorgaande jaren waren geleverd.

Grafiek 6 Aantal offshore-ondernemingen, winstbelasting en deviezen, 1976-1987
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Bronnen: zie brongegevens in bijlage 1

Concurrentiepositie: offshore-omvang bij andere Caribische OFCs
Bezien we tabel 21 dan valt op dat Curaçao, voor wat betreft het aantal offshoreondernemingen, een sterkere groei doormaakte dan Bermuda en de Kaaimaneilanden en
groter werd dan de Kaaimaneilanden. Toen rond 1985 de neergang op Curaçao inzette en het
aantal offshore-ondernemingen op de Kaaimaneilanden bleef toenemen, werd Curaçao bijna
geëvenaard. Tabel 21 laat ook zien dat Curaçao op het gebied van offshorebanking een
relatief kleine speler bleef, verder valt op dat de Kaaimaneilanden op dat gebied de Bahama’s
in 1987 hadden overvleugeld. Opvallend is verder dat het offshore verzekeringswezen werd
gedomineerd door Bermuda en dat Curaçao ook op dit terrein weinig gewicht in de schaal
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legde (zie tabel 22). Uit de tabellen 21 en 22 komt verder duidelijk naar voren dat al de centra
een opmerkelijke groei lieten zien, hetgeen duidt op een sterk groeiende vraag naar
offshorefaciliteiten.
Tabel 21 Aantal offshore-ondernemingen en -banken (met hun totale activa in miljarden US
$) voor:719 Curaçao, de Bahama’s, Barbados, Bermuda en de Kaaimaneilanden 1976-1987
Offshore-ondernemingen
Curaçao

1967
1967
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

4.000
4.500
6.900

Bermuda
3.330

Kaaiman
Kaaiman
Kaaiman
7.520

12.000
25.000
25.000
27.850
25.500
22.000
20.500

17.000
5.030

18.265

Offshorebanken
Curaçao
banken activa
14
1,2
19
1,8
21
2,3
24
2,8
31
4,8
38
7,5
38
8,5
39
7,8
42
6,4
46
5,5
50
5,6
51
6,6

Bahama’s
banken activa
255 50
260 60
275 70
290 80
300 100
350 130
345 160
360 175
365 180
370 175
370 200
375 220

Barbados
banken activa

2
2
5
5
5
5
5

1,4
1,8
2,2
2,3

Kaaiman
banken activa
205 10
215 20
240 30
270 40
310 60
380 70
410 80
420 110
430 130
480 150
490 160
500 250

Bronnen: Freyer en Morriss, ‘Creating Cayman’, 25; R. Gallagher, Survey of Offshore Finance Sectors in the
Caribbean Dependent Territories (Londen 1990) 90; Hagen 1990, Offshore Banking’, 34, 37, 112; Hudson,
Globalization, Regulation and Geography, 27, 162; Johns, Tax Havens and Offshore Finance, 194,197; The
Banker, volume 134 (1984) 50; M.G. Zephirin en D. Seerattan, Financial Innovations in the Caribbean (St.
Augustine, Trinidad 1997) 331; Voor bronnen m.b.t. gegevens over Curaçao zie brongegevens in bijlage 1.

719

Voor de offshore-ondernemingen waren geen gegevens voorhanden van de Bahama’s en Barbados. Bij de
offshorebanken ontbreekt, net als in het vorige hoofdstuk, Bermuda omdat daar geen offshorebanken waren
toegestaan.
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Tabel 22 Aantal offshore verzekeringsondernemingen op Curaçao, de Bahama’s, Bermuda,
en de Kaaimaneilanden, 1976-1987
Curaçao

1967
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Bahama’s

>40

Bermuda

Kaaiman
1

>800

1.200

270

60 à 70

Bronnen: T.B. Barry, B. Wood en D. Preusch, The Other Side of Paradise: Foreign Control in the Caribbean
(New York 1984) 130; BNA, Financial Information Guide, 37; Freyer en Morriss, ‘Creating Cayman’, 25; The
Banker (december 1979) 61; The Banker (mei 1984) 43.

Betekenis van de offshore voor Curaçao
Om een idee te krijgen hoe belangrijk de offshore was voor Curaçao hebben we in het
voorgaande hoofdstuk

gekeken naar twee elementen, winstbelastingafdrachten en

werkgelegenheid. We kijken nu ook naar een derde element, de bijdrage aan het Bruto BBP,
omdat vanaf 1976 gegevens beschikbaar zijn waarmee we een schatting kunnen maken van
die bijdrage.
Winstbelastinginkomsten
De winstbelasting die de offshoresector opbracht werd steeds belangrijker voor Curaçao.
Tabel 23 laat zien dat in de periode van 1977 t/m 1986 het aandeel in de totale
overheidsinkomsten steeg van 19 naar 52 %.
Tabel 23 Aandeel winstbelastinginkomsten (in %) van de totale overheidsinkomsten op Curaçao
(winstbelasting in miljoenen NAf), 1977-1986
Jaar
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
89
Totale overheidsink.
292
339
372
471
529
611
726
751
789
885
Winstbelasting
56
77
62
101
121
194
300
360
390
460
Aandeel winstbel. %
19
23
17
21
23
32
41
48
49
52
Bronnen: Totale overheidsinkomsten zie brongegevens bij grafiek 8; winstbelasting zie brongegevens in
bijlage 1.

De lichte daling van de winstbelasting die de gemiddelde offshore-onderneming opbracht in
de periode van 1976 t/m 1978 (zie grafiek 7), is waarschijnlijk toe te schrijven aan de sterke
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stijging van het aantal onroerendgoedvennootschappen die waren vrijgesteld van
winstbelasting. In de periode 1982 t/m 1986 steeg de gemiddelde opbrengst sterk. Die stijging
komt waarschijnlijk voor rekening van financieringsmaatschappijen, die per vennootschap
relatief veel winstbelasting opbrachten. Dat de stijging ook in 1985 en 1986 plaatsvond is op
het eerste gezicht eigenaardig, want in 1984 werd de bronbelasting in de VS afgeschaft,
daardoor hoefden Amerikaanse bedrijven geen financieringen meer via Curaçao te laten lopen
om die bronbelasting te ontwijken. De toename in die twee jaren is waarschijnlijk aan drie
factoren toe te schrijven. Allereerst ging het om langlopende leningen van vijf tot zeven jaar,
dus de vennootschappen genereerden nog enkele jaren winstbelasting. Verder ging het
gemiddelde omhoog door het dalende aantal ondernemingen in 1985 en 1986 (zie grafiek 6).
Wat ook een rol speelde was dat in 1984 en 1985 een record aan dividenden uit Nederland
instroomden (zie bijlage 2). De lichte daling in 1987 komt hoogstwaarschijnlijk voor rekening
van het aantal afnemende Amerikaanse financieringsvennootschappen, omdat meer leningen
begonnen af te lopen.

Grafiek 7 Winstbelasting (NAf) per offshore-onderneming, 1976-1987
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Bronnen: voor winstbelasting en aantal offshore-ondernemingen zie brongegevens in bijlage 1.

We zagen hoe belangrijk de offshore was voor de Curaçaose overheidsinkomsten. Een andere
belangrijke inkomstenbron was Nederlandse hulp. Een deel van die hulp bestond uit leningen,
de rest uit schenkingen. Vanaf 1984 bedroeg de jaarlijkse hulp aan de Antillen 5 % van het
totale Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbudget.720 Het aandeel van de Nederlandse

720

Haan, Antilliaanse Instituties, 199, 205.
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hulp nam toe in de jaren 1977 t/m 1980 van 10 % naar 16 %. (zie grafiek 8). Daarna daalde
het aandeel naar rond de 10 procent. In de periode 1980 t/m 1985 steeg de Nederlandse hulp
in (uitgedrukt in Nederlandse guldens), maar omdat de koers van de Antilliaanse gulden, die
aan de Amerikaanse dollar was gekoppeld, steeg ten opzicht van de Nederlandse gulden, bleef
de Nederlandse hulp uitgedrukt in Antilliaanse guldens nagenoeg gelijk. Omdat de
winstbelastinginkomsten zeer sterk toenamen daalde het relatieve aandeel van de Nederlandse
hulp.

Grafiek 8 Aandeel winstbelastinginkomsten en Nederlandse hulp (in %) van de totale
Curaçaose overheidsinkomsten, 1977-1986
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Bronnen: Winstbelasting zie brongegevens in bijlage 1; Nederlandse hulp aan Curaçao: Haan, Antilliaanse
Instituties, 199, 204, 211. Aangenomen daarbij is dat de hulp aan Curaçao 49 % was van de totale hulp aan de
Antillen (voor de periode van 1977 t/m 1985), dat was de vaste verdeelsleutel vanaf 1982 t/m 1985 (Haan,
Antilliaanse Instituties, 205). Gemakshalve is die verhouding ook in de jaren daarvoor toegepast. Voor 1986 is
uitgegaan van een verdeelsleutel van 48,3 % voor Curaçao (Haan, Antilliaanse Instituties, 211). Bij de totale
Curaçaose overheidsinkomsten is uitgegaan van de eigen inkomsten plus de Nederlandse hulp. (gegevens eigen
inkomsten bij Haan, Antilliaanse Instituties, 111, 118, 128).

Werkgelegenheid
Met de groei van de offshore-activiteiten nam ook het aantal arbeidsplaatsen toe die de
offshore bood. Tabel 24 laat die stijging zien. Er is voor gekozen om alleen de directe
werkgelegenheid te vermelden. Indirect zal er ook werk zijn gecreëerd zoals voor de bouw
van kantoren, kantoorinrichting, overnachtingen van klanten die Willemstad voor financiële
transacties bezochten en andere vormen van dienstverleningen. Concrete gegevens ontbreken
echter. De enige, min of meer onderbouwde, schatting die ter beschikking staat komt voor in
het eerder besproken Stanford rapport, dat in opdracht van de Antilliaanse regering was
geschreven. Het rapport kwam tot een indirecte werkgelegenheid van 700 banen voor het jaar
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1981, ofwel zo’n 54 % (700/1.300 x 100) bovenop de directe werkgelegenheid. 721 Daarbij
moet bedacht worden dat in 1981 veel kantoren voor de offshoresector werden gebouwd
omdat er door een jarenlange expansie een tekort was ontstaan aan kantoorruimte. De
indirecte werkgelegenheid voor 1981 zal daarom ten opzichte van andere jaren hoog zijn
uitgevallen.
De door de offshore geboden directe werkgelegenheid was in relatieve zin vrij beperkt. Op
een totale werkgelegenheid (particuliere sector en overheid) van 47.290 op Curaçao in 1981
vormden de 1.300 arbeidsplaatsen een aandeel van 2,7 %. Dat aandeel was 4,4 % van de
arbeidsplaatsen (29.690) die de particuliere sector toen bood.722
Tabel 24 Aantal directe arbeidsplaatsen in de Curaçaose offshore, 1978-1985
Jaar
Arbeidsplaatsen

1978
460

1979
1.000

1981
1.300

1985
1.500

Bronnen: Gemengde Commissie van Deskundigen ingesteld bij KB 1976, Aanzet tot een integraal beleidskader
voor de Nederlandse Antillen in de jaren tachtig (Den Haag/Willemstad 1979) 113; Gomes Casseres, ‘One
hundred years of involvement’, 35; Mathieson en Laudicina, the impact of offshore, 61; Smeets, ‘Ontwikkeling
van de offshore-activiteiten’, 243.

Aandeel in de economie
Hoeveel droegen de offshore-activiteiten op Curaçao bij aan het Bruto Binnenlands Product
(BBP) van het eiland? Ontbrekende gegevens maken het lastig die vraag te beantwoorden. De
enige keer dat een percentage werd gehanteerd, dat ook was onderbouwd, was door de
econoom P. Smit die stelde dat de bijdrage aan het Curaçaose BBP in 1986 uitkwam op
éénderde van het nationaal inkomen. De bijdrage bestond volgens hem uit de winstbelasting
van NAf 465 miljoen die offshore-ondernemingen afdroegen plus de vergoedingen die de
offshoresector ontving voor geleverde diensten (advocaten, trustkantoren, notarissen etc.). Die
vergoedingen schatte hij voor het jaar 1986 op zo’n NAf 135 miljoen.723 Vergelijken we die
135 miljoen met de netto deviezenvergoeding van 390 miljoen (zie grafiek 6) die Curaçao in
verband met die diensten ontving dan betekent die schatting van Smits dat het 135/390 deel
(=35 %) van die netto deviezen-instroom geacht werd bij te dragen aan het Curaçaose BBP.
Kennelijk kwam de rest niet in de economie van Curaçao terecht, bijvoorbeeld doordat de
winsten in de offshoresector werden overgemaakt naar de moedermaatschappijen in het
buitenland, of omdat goedverdienende expats hun inkomsten elders onderbrachten. We weten
echter niet in hoeverre een uitstroom van 65 % correct is, het percentage zou lager of hoger
721

Mathieson en Laudicina, the impact of offshore, 61.
Werkgelegenheidscijfers bij Haan, Antilliaanse Instituties, 161.
723
Smits, De Symbiose-Economie van Curaçao, 19.
722
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kunnen zijn. Mocht er helemaal geen uitstroom zijn, wat niet erg aannemelijk is, dan zouden
al de betreffende deviezen in de Curaçaose economie blijven.
Om een indruk te krijgen over de ontwikkeling van het BBP in de bestudeerde periode is de
methodiek van Smits op twee manieren toegepast op de gegevens die we hebben en in
onderstaande tabel weergegeven. In de eerste opzet (A) zijn de winstbelastinginkomsten
opgeteld bij 35 % van de netto deviezeninkomsten en vervolgens vergeleken met het BBP van
Curaçao voor de periode 1976 t/m 1987. De tweede opzet (B) is hetzelfde, alleen wordt
daarbij rekening gehouden met 100 % van de deviezen. Vermoedelijk zal de werkelijke BBPbijdrage ergens tussen die twee berekeningen inliggen. De tabel laat zien dat de bijdrage aan
de Curaçaose economie sterk steeg, in 1985/1986 uitkwam op circa 1/3 tot ruim 40 % van het
BBP, waarna de meerdere malen besproken daling inzette.

Tabel 25 Bijdrage (in %) van de offshore aan het BBP van Curaçao, 1976-1987
Jaar
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1967
Opzet A
5,6
7,4
6,2
11,1
11,9
16,8
25,3
28,4
30,7
30
25
1967
Opzet A
10,6
10,5
11,3
17,6
19,2
25,3
37,2
39,5
42,9
42,8
36,1
1967
Bronnen: BBP van Curaçao bij Haan, Antilliaanse Instituties, 81-84. Voor gegevens inzake winstbelasting en
deviezen zie brongegevens in bijlage 1.

Overzien we het voorgaande in dit hoofdstuk dan kunnen we stellen dat de offshoreactiviteiten vanaf de take-off tot 1984 sterk bleven toenemen en dat daarna een daling inzette.
De winstbelastinginkomsten in verband met de offshore bedroegen in 1984 circa de helft van
de totale overheidsinkomsten en de geschatte bijdrage aan het BBP was ongeveer een derde
deel. De exogeen veroorzaakte sterke groei valt grotendeels toe te schrijven aan de komst van
beleggings-

financierings-

en

onroerendgoedmaatschappijen

die

het

Amerikaanse

bronbelastingtarief van 30 % wilden ontwijken. De groei was tevens toe te schrijven aan
dividenduitkeringen vanuit Nederland naar Antilliaanse vennootschappen. In 1985 bereikte
die dividendstroom zelfs het recordbedrag van ruim 12 miljard Nfl.
De

daling

na

1984/1985

had

meerdere

exogene

oorzaken,

de

Nederlandse

reparatiewetgeving, de door Nederland afgedwongen BRK-herziening, de afschaffing van de
Amerikaanse bronbelasting en de opzegging door de VS van het belastingverdrag met de
Antillen.
Met de reparatiewetgeving van 1980 wilde Nederland fiscale lekken dichten. Een van de
gevolgen van die wetgeving was dat Nederlandse ingezetenen die aandelen bezaten van
buitenlandse beleggingsmaatschappijen, waaronder Antilliaanse, voortaan belast werden met
6 % heffing in plaats van 3,6 %. Omdat de maatregelen negatieve gevolgen voor de
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Curaçaose offshore zouden hebben, protesteerde de Antilliaanse regering en eiste een
schadevergoeding. Nederland was bereid een vergoeding toe te kennen, mits de Antillen
gegevens over de opgelopen schade zouden overleggen. Uiteindelijk kwam het niet tot een
vergoeding, de Antillen overlegden de toegezegde schadeberekening niet. De schade was ook
moeilijk aan te tonen, want de winstbelastinginkomsten en de deviezen die de offshore
opbracht, waren na invoering van de reparatiewetgeving enorm gegroeid. Waarschijnlijk had
de wetgeving uiteindelijk maar weinig negatieve invloed op de Curaçaose offshore.
Na vijf jaar onderhandelen werd de BRK onder druk van Nederland in 1985 herzien. De
belangrijkste wijziging was dat dividenduitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen niet
meer onbelast bleven in Nederland. Voortaan waren er twee mogelijkheden: een heffing van
7,5 % in Nederland en 3 % op de Antillen, of 5 % in Nederland en 5,5 % op de Antillen. In
beide gevallen samen 10,5 %. Nederland wilde het nultarief opheffen vanwege
belastingderving, maar ook omdat landen waarmee Nederland een belastingverdrag had,
klaagden over de fiscale verliezen die ze leden door de dividendstroom via Nederland naar de
Antillen. Door die totale heffing van 10,5 % bleef de dividendroute naar de Antillen via
Nederland nog steeds aantrekkelijk omdat het gangbare tarief 25 % bedroeg. Op die manier
werd Nederland als financieel knooppunt gespaard, terwijl de klachten van de
verdragspartners zouden afnemen en de fiscale verliezen van Nederland kleiner zouden
worden. De Antillen, die terecht schade aan hun offshore vreesden, konden weinig anders
doen dan het gebruikelijke vertragen van de onderhandelingen. Het Nederlandse antwoord
daarop was ook voorspelbaar: dreiging met opzegging van de BRK.
De VS liet de Antillen in 1979 weten onderhandelingen te willen beginnen over herziening
van het onderlinge belastingverdrag. De Amerikanen wilden onder meer duidelijkheid krijgen
over de identiteit van de uiteindelijke eigenaren van de Antilliaanse offshorevennootschappen,
belastingvlucht door ingezetenen van de VS tegengaan en het verdragsgebruik door
ingezetenen van derde landen (treaty shopping) verhinderen. De Antillen probeerden de
daarop volgende onderhandelingen weer te vertragen, hetgeen mislukte omdat de VS dreigde
het verdrag op te zeggen. Verder benaderden de Antillen via ingehuurde lobbyisten diverse
ministeries, Congresleden en instellingen in de VS om een voor de Antillen acceptabel
verdrag te verkrijgen.
Door meerdere gebeurtenissen werd de onderhandelingspositie van de Antillen sterk
verzwakt. Allereerst verscheen in 1981 het Gordon rapport van de IRS waarin onder andere
werd geadviseerd de belastingverdragen met de Antillen en de voormalige Britse overzeese
gebieden te beëindigen. Daarna werd het belastingverdrag met de Britse Maagdeneilanden in
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1982 door de VS opgezegd, omdat die eilanden niet bereid bleken een anti treaty shopping
clausule in het verdrag op te nemen. Vervolgens werden door het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden hearings gehouden waarin belastingontduiking via de Antillen centraal stond.
In 1983 gingen de Verenigde Staten over tot opzegging van de belastingverdragen met alle
voormalige Britse en Belgische kolonies.
Een andere tegenvaller voor de Antillen was dat in 1983 in de VS een wetsontwerp werd
ingediend om de bronbelasting op rente af te schaffen. Door de afschaffing zouden
Antilliaanse financieringsdochters van Amerikaanse bedrijven overbodig worden, die waren
immers opgericht om die bronheffing te omzeilen via het Amerikaans-Antilliaanse
belastingverdrag. Omdat het leeuwendeel van de op Curaçao geïnde offshore winstbelasting
van dergelijke financieringsmaatschappijen afkomstig was, werden professionele lobbyisten
door de Antillen ingehuurd om de wetgeving tegen te houden. Hoeveel die lobby kostte is niet
duidelijk omdat de lobby tegen de bronbelastingwetgeving en de lobby betreffende het
belastingverdrag door elkaar heenliepen. In de periode van medio 1982 t/m eind 1984 werd
minstens 1,5 miljoen US $ (is 2,7 miljoen NAf) aan lobbykosten vergoed door de Antilliaanse
regering. In vergelijking met de 300 miljoen NAf aan offshore winstbelasting die Curaçao
alleen al in 1983 ontving, was dit een gering bedrag. Ondanks die lobby werd het ontwerp
aangenomen en medio 1984 van kracht. De vrijstelling van bronbelasting op rente gold echter
niet voor lopende leningen. Die bleven doorlopen, met als gevolg dat de Antillen tot het
einde van de looptijd van die leningen (meestal vijf tot zeven jaar) nog winstbelasting zouden
blijven ontvangen. De bronbelastingafschaffing op rente was het begin van een periode van
neergang voor de Curaçaose offshore.
Na de afschaffing van de bronbelasting stagneerden de onderhandelingen. De VS had nu
geen haast meer, omdat de bronbelasting op rente een van de hoekstenen was van het
verdragsgebruik. Na een dreigement van de Amerikanen om het verdrag op te zeggen,
stemden de Antillen in mei 1986 in met een door de VS opgesteld conceptverdrag. Wel werd
overeengekomen dat er heronderhandeld zou kunnen worden als in de VS de Tax Reform Bill,
waarin voor de Antilliaanse offshore schadelijke bepalingen waren opgenomen, zou worden
aangenomen. Toen het Congres die wetgeving aannam, wilden de Antillen heronderhandelen.
Maar de VS voelde daar niets voor en was alleen bereid concessies op ondergeschikte punten
in overweging te nemen. Ofschoon de offshoresector op Curaçao verdeeld was over het al dan
niet accepteren van het nieuwe verdrag, was de meerderheid tegen. Uiteindelijk besloten de
Antillen het overeengekomen verdrag niet te tekenen. Met name de strenge regels met
betrekking tot informatie-uitwisseling zouden offshoreklanten afschrikken aldus de
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Antilliaanse regering. Geconfronteerd met de Antilliaanse weigering het nieuwe verdrag te
tekenen, zegde de VS het verdrag ingaande januari 1988 op.

Daarmee begon voor de

Curaçaose offshore een compleet nieuw tijdperk.
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Hoofdstuk 5 Tijdelijk herstel 1988 t/m 1998
Kenmerkend voor de periode die we in dit hoofdstuk behandelen is het -tijdelijke- herstel dat
optrad door de maatregelen die de Antillen namen om de offshore te redden. Een belangrijk
deel van de maatregelen bestond uit een reeks zero tax faciliteiten. De laatste uit die reeks was
de SPF die in 1998 werd ingevoerd. Omdat een deel van die maatregelen fiscale lekken bij
Nederland veroorzaakte, volgde een Nederlandse reactie in de vorm van wetgeving en een
BRK-aanpassing. Die reactie lag mede ten grondslag aan het einde van het herstel.
Allereerst beschrijven we de maatregelen die de Antillen namen om de offshore te redden.
Vervolgens bespreken we een aantal externe bedreigingen en onder externe druk ingevoerde
wetgeving. Aansluitend brengen we het terreinverlies op het gebied van belastingverdragen in
beeld. Daarna lichten we toe hoe de tijdelijke opleving zich bij de trustkantoren en
offshorebanken manifesteerde. Vervolgens behandelen we de omvang van de Curaçaose
offshore en die van Caribische concurrenten. Tenslotte inventariseren we de voordelen die de
offshore met zich mee bracht.
§ 1 Maatregelen om de offshore te redden
Zero tax of verdragsgerelateerde activiteiten?
Bovenstaande vraag, die al enkele jaren aan de orde was, moest nu beantwoord worden,
teneinde te bepalen welke maatregelen de beste waren om de offshore te redden. Daarnaast
speelde de vraag over de levensvatbaarheid van de offshore na de diverse tegenslagen.
Premier Don Martina zag mogelijkheden: ‘Wij zijn optimistisch dat (…) wetten en
wetswijzigingen een nieuwe inhoud kunnen geven aan de financiële sector.’724 Ook de
voorzitter van de VOB, G. Elias, was positief over de toekomst. Hij stelde dat er nog volop
mogelijkheden waren voor de Curaçaose offshore, vooral omdat men discretie kon
waarborgen. Als voorbeeld gaf hij landen als Iran en Libië die vanwege Amerikaanse
maatregelen hun transacties liever via de Antillen lieten lopen. Ook wees hij op de
mogelijkheden in Zuid-Amerika725 waar zakenlieden de strikte deviezenbepalingen via een
Antilliaanse brievenbusmaatschappij konden omzeilen.726
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De voorbeelden die Elias gaf hadden betrekking op activiteiten die niet verdragsgebonden
waren en risico’s met zich mee brachten: verdragspartners van de Antillen konden zich aan
die activiteiten storen en de verdragen herzien of opzeggen.
E. Roetenberg, de general manager van Citco, wees erop dat de Curaçaose offshore nu
moest gaan concurreren met zero tax jurisdicties en stelde dat het offshore belastingtarief van
2,4-3 % daarom te hoog was om de beleggingsmaatschappijen op Curaçao te houden. Hij
stelde daarom voor om dat te verlagen tot onder de 1 %, al gaf hij wel toe dat daardoor
moeilijkheden zouden kunnen ontstaan met verdragspartners.727
Concurreren met de talrijke zero tax jurisdicties, die veel ervaring hadden en meestal
goedkoper werkten dan de Curaçaose offshore, zou lastig worden. Een oriëntatie op niet
verdragsgebonden activiteiten betekende ook dat de offshore minder winstbelastinginkomsten
zou gaan genereren, een belastingverdrag betekent immers meestal dat er enige vorm van
heffing moet zijn, hoe gering ook. Anderzijds zou het concentreren op verdragsactiviteiten
betekenen dat de spoeling wel erg dun zou worden, er waren alleen verdragen met Groot
Brittannië, Noorwegen en Nederland (de BRK heeft veel kenmerken van een
belastingverdrag), terwijl het afsluiten van een nieuw verdrag met een andere jurisdictie
makkelijk zes jaar zou kunnen duren.
De keuze die gemaakt werd, was uiteindelijk vrij pragmatisch, men probeerde beide sporen
te volgen. Gevolmachtigd minister Henriquez formuleerde het als volgt: ‘aggressively
pursuing non treaty related activities, while observing still existing bilateral commitments’728
Er werden veel zero tax maatregelen genomen, die men niet eerder had durven invoeren
vanwege de verdragsrelatie met de VS. Maar het wettelijke offshore belastingtarief bleef wel
2,4-3 %. Bij een verlaging van dat tarief naar 0 % zou Nederland ongetwijfeld de BRK
hebben opgezegd en dat wilden de Antillen voorkomen, niet alleen omdat de lopende
offshore-activiteiten voor een flink deel waren gebaseerd op de mogelijkheden die de BRK
bood, maar ook omdat de pensionado-regeling die de Antillen wilden invoeren, niet
levensvatbaar zou zijn zonder de BRK.
Begin juli 1987,729 kort na de verdragsopzegging door de Verenigde Staten op 29 juni,
verklaarde premier Don Martina dat hij snel met wetswijzigingen zou komen die nieuwe
727
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belastingconstructies via de Antillen mogelijk zouden maken. De concepten lagen al klaar en
moesten alleen nog door de ambtelijke molen, aldus Martina.730 Het eerste wetsontwerp dat
dienaangaande werd ingediend en een zero tax karakter had, hoefde kennelijk niet meer door
de ambtelijke molen, want het werd al medio juli ingediend.

Zero tax voor onroerendgoedmaatschappijen
Op 16 juli 1987 diende de Antilliaanse regering een ontwerp landsverordening in die de
gevolgen van de verdragsopzegging voor onroerendgoedmaatschappijen moest opvangen.
Door het verdrag waren de Antillen verreweg de aantrekkelijkste jurisdictie voor nietAmerikaanse investeerders om in Amerikaans onroerend goed te beleggen. Op grond van de
verdragsbepalingen waren in de praktijk meer dan 95 % van de betreffende
onroerendgoedmaatschappijen vrijgesteld van winstbelasting. Het verdragseinde betekende
echter dat die ondernemingen voortaan aan de normale winstbelasting tarieven onderworpen
zouden worden op de Antillen. In de Memorie van Toelichting (MvT) stelde de regering dat
de onroerendgoedmaatschappijen goed waren voor driekwart van de werkgelegenheid in de
offshoresector. Het regeringsvoorstel beoogde inkomsten uit buitenlands onroerend goed vrij
te stellen van winstbelasting teneinde het vertrek van de onroerendgoedmaatschappijen naar
andere OFCs te voorkomen. Het ontwerp werd, na door de Staten met spoed te zijn
behandeld, aangenomen en trad per oktober 1987 in werking.731 Nog tijdens de behandeling
van het ontwerp in de Staten gaf de Antilliaanse regering aan welke verdere maatregelen
werden beoogd om de offshore te redden.

Plannen van de Antilliaanse regering en de Nederlandse reactie daarop
Op verzoek van twee Statenfracties ontvouwde de Antilliaanse regering eind augustus 1987
haar verdere plannen, die in samenwerking732 met de offshoresector waren opgesteld. Onder
meer de volgende maatregelen werden voorbereid of bestudeerd: invoering van een nieuw
fiscaal regime voor captive insurance companies; herziening van het fiscaal beleid met
tot juli 1987. Behandeling in het vorige hoofdstuk zou minder passend zijn geweest omdat na de
verdragsopzegging door de VS een compleet nieuwe situatie was ontstaan ingaande juli 1987, de Antillen
voerden onmiddellijk nieuwe wetgeving in en maakten plannen voor verdere wetgeving om de schade van de
opzegging te beperken. Opsplitsing van het jaar 1987 over twee hoofdstukken zou andere problemen hebben
gegeven. Voor de diverse tabellen zouden namelijk geen gegevens beschikbaar zijn voor halve jaren en
verder liepen in de periode juli t/m september 1987 nog onderhandelingen met de VS over een gedeeltelijk
intact laten van het verdrag.
730
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betrekking tot mutual funds; herziening van de belastingheffing op fringe benefits
(vergoedingen naast het salaris), fiscale faciliteiten voor buitenlandse gepensioneerden, en
invoering van een op de trust gelijkende rechtsfiguur.733
De Antilliaanse plannen trokken meteen de aandacht in Nederland. Eind augustus 1987
stuurde de Nederlandse staatssecretaris van Financiën een brief aan de Antilliaanse minister
van Financiën waarin hij stelde dat hij uit de pers had vernomen dat de Antilliaanse regering
fiscale wetswijzigingen overwoog. Nadat hij erop had gewezen dat de BRK gewijzigd of
beëindigd zou kunnen worden indien zich belangrijke wijzigingen in de belastingwetgeving of
in de heffingspraktijk zouden voordoen, verzocht hij ‘zo diepgaand als maar mogelijk is’ te
worden

geïnformeerd

dienaangaande.

734

over
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beleidsvoornemens

van

de

Antilliaanse

regering

In een brief van begin december aan de Nederlandse staatssecretaris,

beschreef de Antilliaanse bewindsman op summiere wijze de reeds genomen maatregelen en
die welke nog in studie waren.735 Op het departement van Financiën in Den Haag werd
beoordeeld of de Antilliaanse maatregelen mogelijk strijdig waren met de BRK.
Geconcludeerd werd dat de maatregelen met betrekking tot de onroerendgoedmaatschappijen
en de fringe benefits niet strijdig waren met de BRK. Van de maatregelen die betrekking
hadden op captives, mutual funds, en buitenlandse gepensioneerden werd in interne notities
gesteld dat deze strijdig zouden kunnen zijn met de BRK.736 Hierna zullen we zien dat de
maatregelen inzake de captives en mutual funds, al snel na invoering tot kritische vragen van
Nederland leidden.

Zero tax voor captives en grote beleggingsmaatschappijen
Vooruitlopend op een wetswijziging werden eind 1987 captives die een eigen kantoor en
voldoende personeel hadden vrijgesteld van winstbelasting via rulings.737
Mutual funds (beleggingsfondsen met meerdere aandeelhouders) vielen tot 1988 onder het
offshore belastingtarief van 2,4-3 %. Ingaande 1 januari 1988 werd een door de Antilliaanse
belastingdienst opgestelde richtlijn inzake rulings met betrekking tot mutual funds van kracht.
Dat rulingbeleid liep vooruit op een terzake nog in te dienen wetswijzigingsvoorstel. Volgens
de richtlijn werden beleggingsfondsen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van
733
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winstbelastingheffing. De vrijstelling gold als een mutual fund met een aandelenkapitaal van
minimaal US$ 50 miljoen aan minimaal vier personen lokaal werk verschafte, of als het
aandelenkapitaal minstens US$ 300 miljoen bedroeg en lokaal werk aan minstens twee
personen werd verschaft. Beleggingsfondsen die niet aan de bovenstaande eisen voldeden,
werden afhankelijk van de omvang van het aandelenkapitaal belast met een percentage tussen
de 0,25 en 1 %. De belastingheffing was minimaal US$ 1.000 en maximaal 10.000. Het
voorgaande was niet van toepassing als beroep werd gedaan op een verdragssituatie.738
De aangekondigde wetswijzigingen inzake captives en beleggingsmaatschappijen kwamen
overigens niet tot stand, het bleef bij de rulings, wel kwam er commentaar van Nederlandse
zijde. Ofschoon de Antilliaanse minister van Financiën in een brief aan de Nederlandse
staatssecretaris

had

benadrukt

dat

de

vrijlatingsfaciliteiten

voor

captives

en

beleggingsmaatschappijen niet van toepassing waren als een beroep werd gedaan op de
BRK,739 was men daarover op het departement van Financiën in Den Haag sceptisch; men
achtte de kans groot dat een beroep op de BRK niet zou worden opgemerkt door de
Antilliaanse autoriteiten.740 Laatstgenoemde zorgen werden via een schrijven aan de
Antilliaanse staatssecretaris kenbaar gemaakt in april 1988. In dat schrijven wees men erop
dat gewijzigde of aanvullende uitvoeringsvoorschriften een mogelijke oplossing voor die
problematiek zouden vormen, maar dat voorstellen in die richting nog niet waren ontvangen.
Verder werd gesteld dat een goede beoordeling aan de hand van de summiere informatie die
door de Antillen was verstrekt niet mogelijk was en dat nader overleg nodig was. Tenslotte
werd verzocht om toezending van de regelingen met de daarbij behorende toelichting en de
uiteindelijk tot stand gekomen teksten.741
De Antilliaanse bewindsman reageerde pas medio januari 1989 op de opmerkingen van
Nederlandse

zijde

ten

aanzien

van

vrijlatingsfaciliteiten

voor

captives

en

beleggingsmaatschappijen, hij merkte onder meer op dat hij de Nederlandse bezwaren niet
deelde en dat de implementatie van elk wettelijk voorschrift nu eenmaal gepaard ging met een
738
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aantal problemen, doch dat zulks op zich geen grond kon zijn om de regelingen te
verwerpen.742 De Nederlandse staatssecretaris stelde in zijn reactie aan de Antilliaanse
bewindsman dat hij het betreurde dat er van Antilliaanse zijde geen initiatief was geweest om
tot overleg te komen. Verder gaf hij aan dat het nog steeds ontbreken van concrete teksten het
moeilijk maakte om te beoordelen of herziening van de BRK nodig was, vanwege mogelijke
strijdigheid van de faciliteiten met de uitgangspunten van de BRK.743
Samenvattend kunnen we stellen dat de faciliteiten met betrekking tot de captives en
beleggingsmaatschappijen al vanaf het begin onder druk van Nederland stonden. Al meteen
na aankondiging van de maatregelen liet Nederland weten een wijziging van de BRK te
overwegen. Niet duidelijk is wat de Antillen beoogden met het niet of zeer vertraagd
reageren op Nederlandse verzoeken. Zo lang mogelijk de gecreëerde faciliteiten in stand
houden voordat Nederland in zou grijpen? Wel is duidelijk dat de Antillen met deze
uitdagende opstelling geen goodwill bij Nederland opbouwden.
In tegenstelling tot de faciliteiten inzake captives en mutual funds stuitte de maatregelen met
betrekking tot fringe benefits niet op Nederlandse bezwaren. Het onderwerp lag echter wel
gevoelig op de Antillen.

Belastingheffing op vergoedingen voor expats
In maart 1988 werd de ‘Beschikking ex-patriates’ van kracht die nadere regels gaf voor de
belastingheffing van de fringe benefits (vergoedingen naast het salaris) die expats ontvingen
die in de offshoresector werkten. Onder expats werd verstaan uit het buitenland aangetrokken
hooggekwalificeerde werknemers. Krachtens de regeling werden loon in natura en aan
werknemers verstrekte voordelen in het buitenland voor 65 % fiscaal belast. Verder werden
bepaalde vergoedingen, zoals die voor herinrichting, reizen en bezoek van internationale
scholen, binnen bepaalde grenzen, niet fiscaal belast. De beschikking had terugwerkende
kracht tot en met 1 januari 1987.744
De beschikking kwam tot stand na een lange discussie op de Antillen en had duidelijk het
karakter van een compromis tussen de opvattingen van meerdere bij de zaak betrokken
partijen. De discussie ontstond nadat via een onderzoek van de Antilliaanse belastingdienst in
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1981 en 1982745 was gebleken dat veel werkgevers in de offshoresector fringe benefits, zoals
vergoedingen voor familiebezoek, vrije woning en gratis auto, niet aan de fiscus hadden
opgegeven, terwijl dat wel verplicht was. O. Seferina, inspecteur van belastingen stelde begin
1983 dat de wet op dat punt voortaan strikt zou worden toegepast en dat daardoor naar
schatting jaarlijks tien miljoen NAf extra aan belastingen zouden binnenkomen. In offshore
kringen werd verontwaardigd gereageerd, gesteld werd dat de kosten voor het aantrekken van
personeel van buiten de Antillen door de maatregel ineens sterk werden verhoogd, waardoor
veel benodigde know how zou wegblijven.746
De VBC en de KvK stelden in hun nieuwsbrief van medio 1983 dat de offshoresector
behoefte had aan hoog gekwalificeerde krachten, waarin het Antilliaanse onderwijs tot dan
toe niet had kunnen voorzien. Daarom werden expats aangetrokken die extra faciliteiten
kregen aangeboden om hun komst naar de Antillen aantrekkelijk te maken. Door de fringe
benefits fiscaal te gaan belasten zouden de kosten voor de offshoresector stijgen, terwijl de
Antillen toch al duur waren in vergelijking met andere centra aldus de nieuwsbrief.747
Uiteindelijk moest de Antilliaanse staat een aantasting van de concurrentiepositie van de
Curaçaose offshore (door de hogere kosten) afwegen tegen algemene belangen, te weten
gelijke behandeling van alle belastingplichtigen en overheidsinkomsten. De afweging
resulteerde in de bovenvermelde vrijlating van 35 % van de fringe benefits.
Het mag duidelijk zijn dat de regeling inzake de fringe benefits een puur interne Antilliaanse
zaak was, en daarom ook niet strijdig was met de BRK-principes. Nederland kon zich er dan
ook niet aan storen. De wetsvoorstellen betreffende buitenlandse gepensioneerden
daarentegen ontmoetten vrij snel Nederlandse bedenkingen.

Fiscale faciliteiten voor buitenlandse gepensioneerden en renteniers
Invoering van de wetgeving
Al in december 1970 hielden een aantal Statenleden een pleidooi voor de invoering van
fiscale faciliteiten om de immigratie van kapitaalkrachtige buitenlanders te bevorderen. De
Statenleden waren kennelijk geïnspireerd door Costa Rica, waar in 1971 een regeling op dat
gebied tot stand kwam.748 De Antilliaanse regering reageerde enigszins terughoudend op het
voorstel, ze stelde dat eerst een gedegen studie van de problematiek inzake het verlenen van
745
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belastingfaciliteiten aan ‘retired persons’ zou moeten worden verricht en dat de
belastingdienst inmiddels opdracht had gekregen zich in de problemen te verdiepen.749 Welke
problemen de regering voor ogen had werd verder niet toegelicht.
De plannen om tot een regeling voor pensionado’s te komen verdwenen naar de achtergrond
totdat de regering eind augustus 1987 aankondigde om met wetgeving terzake te komen. De
betreffende ontwerp landsverordening werd echter pas medio juni 1989 ingediend. Oorzaak
voor de vertraging waren volgens de regering op- en aanmerkingen op het oorspronkelijke
ontwerp dat daarna moest worden gewijzigd. ‘Deze veranderingen moesten besproken worden
met de private sector, een sector die ook betrokken was bij de initiële voorbereidingen van het
onderhavige ontwerp, waarna deze bij de Staten kon worden ingediend’, aldus de regering.750
Ofschoon de regering ook hier weer vrij vaag bleef over de gerezen problemen, valt uit de
toelichting op het ontwerp en de parlementaire discussie die daarop volgde wel een beeld te
vormen van een aantal problemen rond de regeling. Laten we eerst het ingediende ontwerp op
de hoofdlijnen bekijken en daarna enkele essentiële frictiepunten bespreken.
Het betreffende ontwerp bepaalde dat personen die aan de voorwaarden voldeden in
aanmerking kwamen voor een inkomstenbelasting tarief van 5 %. Ook kon gekozen worden
voor een forfaitair inkomen van NAf 150.000,- per jaar dat dan tegen het normale tarief werd
belast, waarbij dan geen belastingaangifte hoefde te worden gedaan. Die forfaitaire regeling
zou betekenen dat in 1990 NAf 60.000 inkomstenbelasting verschuldigd zou zijn. De regering
motiveerde de introductie van die keuzemogelijkheid als volgt: ‘Het vereiste van aangifte
doen van het “wereldwijde inkomen” kan potentiële belastingplichtigen afschrikken, zij
zoeken immers naar een jurisdictie met weinig complicaties.’ De regeling was niet van
toepassing indien de gepensioneerde/rentenier in dienstbetrekking of als zelfstandige
werkzaam was op de Antillen. Om voor de voordelen van de regeling in aanmerking te komen
moest men onder meer aan de volgende eisen voldoen: in de vijf voorafgaande jaren niet op
Antillen hebben gewoond; een buitenlands pensioen en/of inkomsten uit vermogen
ontvangen; een ‘Antilliaanse’ Nederlander in dienst hebben en een woning met een waarde
van ten minste NAf 240.000 voor eigen gebruik in bezit hebben op de Antillen. Omdat in de
wetgeving geen leeftijdseis werd opgenomen stond de regeling ook open voor renteniers. De
landsverordening werd eind 1989 goedgekeurd en trad in werking met terugwerkende kracht
tot en met 1 januari 1987. De terugwerkende kracht werd volgens de regering toegepast omdat
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‘reeds in 1987 rulings en afspraken zijn gesloten respectievelijk gemaakt met twee
buitenlandse gepensioneerden.’751
Volgens de MvT was het doel van regeling om welgestelde buitenlandse gepensioneerden en
renteniers aan te trekken die met hun koopkracht de lokale economie zouden stimuleren,
onder meer door bevordering van de werkgelegenheid. Tegelijkertijd moest echter worden
voorkomen dat binnenlandse belastingplichtigen onder de regeling zouden vallen, omdat
anders de belastinginkomsten drastisch zouden dalen. Aan die laatste eis werd voldaan door
de voorwaarde dat de aanvrager in de vijf voorafgaande jaren niet op de Antillen mocht
hebben gewoond. Wel kwam de rechtsgelijkheid in het geding omdat binnenlandse
gepensioneerden geen aanspraak konden maken op de faciliteiten. Om die ongelijkheid
enigszins te verzachten konden lokale gepensioneerden die de leeftijd van 60 jaar hadden
bereikt aanspraak maken op een fiscale aftrek van NAf 2.500,- voor gehuwden en NAf
1.500,- voor ongehuwden.752
De bevordering van werkgelegenheid via de regeling kwam tot uiting in de eis om een
‘Antilliaanse’ Nederlander in dienst hebben. Door te bepalen dat gepensioneerden/renteniers,
die aan het Antilliaanse arbeidsproces deelnamen, geen aanspraak op de regeling konden
maken, werd voorkomen dat Antillianen van de arbeidsmarkt werden verdrongen.753
Het beleid om koopkrachtige buitenlandse gepensioneerden/renteniers aan te trekken kwam
nadrukkelijk tot uiting in de hiervoor beschreven forfaitaire regeling op grond waarvan geen
belastingaangifte nodig was, geheimhouding was daarmee gegarandeerd.
Het bezit van een woning van ten minste NAf 240.000 diende als drempel, omdat alleen
beter gesitueerden uit het buitenland zich een dergelijke aankoop konden veroorloven. Veel
Antilliaanse projectontwikkelaars hadden liever een lager bedrag gezien. Oorspronkelijk was
ook het voornemen om in het ontwerp een bedrag van 50.000 NAf op te nemen, maar
uiteindelijk werd na beraad met de private sector tot verhoging naar de genoemde NAf
240.000 besloten. Daarbij werd onder meer overwogen dat het overgrote deel van de
bestaande huizen in de prijsklasse onder de NAf 240.000 viel en dat openstelling van die
prijsklasse voor de buitenlandse gepensioneerden tot sterke prijsstijgingen zou leidden,
waardoor de aankoop van een woning door de eigen bevolking moeilijker zou worden.754
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Kennelijk was het drempelbedrag toch niet hoog genoeg, want al vrij snel na invoering van
de wetgeving stegen de onroerendgoedprijzen door de komst van Nederlanders die gebruik
maakten van de pensionado-wetgeving.755 Jonge Antillianen konden daardoor geen woning
meer krijgen. De Vereniging van Makelaars op Curaçao vroeg dan ook om herziening van de
regeling.756
In Nederland, waar het gros van de pensionado’s vandaan kwam, vroeg men zich, al voor de
indiening van de landsverordening inzake de pensionado-regeling, af of de in te voeren
faciliteiten in strijd zouden zijn met de BRK. Op het ministerie van Financiën in Den Haag
werd gesteld dat als de faciliteiten mede betrekking hadden op de afkoop van pensioenen,
aanpassing van de BRK wenselijk zou zijn. In een interne notitie van dat ministerie van maart
1988 werd opgemerkt dat het uiteindelijke oordeel pas gegeven kon worden als de regeling
door de Antillen zou worden gepubliceerd.757 Mede omdat de regeling gebruikt werd door
Nederlanders voor het afkopen van pensioenen, liet dat oordeel niet lang op zich wachten en
zou uiteindelijk de BRK worden aangepast.

BRK-aanpassing door Nederlandse bezwaren tegen de pensionado-regeling
Al vrij snel nadat de pensionado-regeling eind 1989 op de Antillen was ingevoerd werd ze in
Nederland ter discussie gesteld. Zo betoogde de Nederlandse regering in maart 1990, naar
aanleiding van een vraag van Eerste Kamercommissieleden, dat die regeling sterk afweek van
normale belastingheffing.758 In Nederland ontstond het beeld dat steeds meer vermogende en
bekende Nederlanders, waaronder André van Duin, Kees Brusse en Albert Heijn, naar de
Antillen verhuisden omdat ze daar hooguit 5 % belasting hoefden te betalen.759 Veel
Nederlanders die gebruik maakten van de pensionado-wetgeving hadden een goede
pensioenvoorziening en namen kort voor hun pensionering ontslag, waarna ze verhuisden
naar de Antillen om daar hun pensioenrechten af te kopen. De afkoopsom werd dan op de
Antillen belast met het lage pensionado tarief.760
Het volgende fictieve voorbeeld761 laat zien hoeveel belastingbesparing mogelijk was bij
emigratie naar de Antillen. Uitgangspunt is een 50-jarige Nederlander B. die een woning had
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van fl. 1 miljoen en een 8 % bankdeposito van fl. 6 miljoen. Zijn opgebouwde pensioen kocht
hij af voor fl. 1 miljoen. Over de afkoopsom moest hij in Nederland fl. 450.000 belasting
betalen. Ook moest hij inkomstenbelasting (fl. 266.000) en vermogensbelasting (fl. 59.000)
afdragen. De totale heffing was fl. 775.000 (zie diagram 10). Stel dat B. naar Curaçao
emigreerde en daar in aanmerking kwam voor de pensionado-regeling. We nemen verder aan
dat hij zijn huis in Nederland verkocht, op Curaçao een woning kocht van fl. 1 miljoen en zijn
deposito in Nederland liet. Omdat op grond van de BRK-bepalingen rente en pensioenen in
Curaçao belast werden, hoefde hij slecht 5 % over de pensioen-afkoopsom en zijn renteinkomsten te betalen, dus respectievelijk fl. 50.000 en fl. 24.000. De Antillen kenden geen
vermogensbelasting, dus B. moest in totaal fl. 74.000 aan de Curaçaose fiscus afdragen. Door
zijn emigratie bespaarde hij dus fl. 701.000.

Diagram 10 Belastingbesparing in Nederlandse guldens bij emigratie naar Curaçao
Nederland
Afkoop pensioen
Inkomstenbelasting
Vermogensbelasting
Totaal

Curaçao
450.000
266.000
59.000
775.000

Emigratie
Besparing 701.000

Afkoop pensioen
Belasting op rente
Vermogensbelasting
Totaal

50.000
24.000
geen
74.000

Op de Antillen werd er rekening mee gehouden dat Nederland maatregelen zou gaan treffen
tegen de regeling. Een Antilliaanse makelaar verklaarde begin 1992: ‘Ik voorzie dat
Nederland over een jaar of twee met reparatie-wetgeving komt. De tijd die ons rest, moeten
we gebruiken om nog zoveel mogelijk penshonado’s binnen te halen.’762
De Tweede Kamer ontving in juni 1992 een door de regeringen van Nederland en de
Antillen gezamenlijk uitgevoerde evaluatie van de in 1986 herziene BRK. In de evaluatie, die
destijds aan Kamerlid Kombrink was toegezegd, werd gesteld dat de Antillen zich bereid
hadden verklaard mee te werken aan een aanpassing van de BRK indien zou blijken dat via
de pensionado-regeling misbruik zou worden gemaakt van de BRK. Van misbruik zou
volgens de verklaring met name sprake zijn in gevallen waarin kort na emigratie het pensioen
werd afgekocht.763
Een aantal bezwaren die Nederland had tegen de Antilliaanse pensionado-regeling en de
uitvoeringspraktijk van die regeling, werden door de staatssecretaris van Financiën W.
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Vermeend in april 1995 in een Tweede Kamerdebat764 naar voren gebracht. Een belangrijk
bezwaar was dat voor de pensionado-regeling geen leeftijdsgrens gold. Vermeend vond dat
voor de pensionado-regeling een minimum leeftijd moest gaan gelden die lag tussen de 50 en
65 jaar. Die leeftijdsgrens was volgens hem meer in overeenstemming met internationale
normen. Nederland vond dus de toelating tot de regeling te ruim en wilde de groep
rechthebbenden beperken om zo de fiscale verliezen voor Nederland te verminderen. Wat
Nederland ook stoorde was dat de Antillen niet registreerden wie van de regeling gebruik
maakte. Verder beklaagde Vermeend zich over de geringe medewerking van de Antilliaanse
fiscus bij inlichtingenverzoeken van de Nederlandse fiscus in gevallen waarin niet duidelijk
was of Nederlanders daadwerkelijk op de Antillen woonden.
Verder stoorde Nederland zich aan twee met pensionering en emigratie naar de Antillen
samenhangende belastingreductiemogelijkheden. Allereerst de directeur-grootaandeelhouders
die naar de Antillen vertrokken en eveneens hun BV verhuisden, op Curaçao werd dan
vervolgens die BV verkocht en fiscaal belast tegen de lage Antilliaanse tarieven. Na anderhalf
tot drie jaar keerden ze dan weer terug naar Nederland. 765 Daarnaast ging het om de
pensioenvoorzieningen die werden ondergebracht in pensioen-bv’s op de Antillen.766
Hoeveel belastinginkomsten Nederland misliep door de diverse hiervoor beschreven
constructies is niet bekend. De enige schatting die in dat verband werd gemaakt was van
begin 1995 in het Financieele Dagblad en De Volkskrant: de Nederlandse schatkist zou
jaarlijks 600 miljoen gulden mislopen door de emigratie van vermogenden die hun nv’s en
bv’s meenamen naar de Antillen. Het ministerie van Financiën verklaarde dienaangaande
geen bedragen ter beschikking te hebben en omschreef de schattingen als ‘berekeningen op de
achterkant van een bierviltje.’767
De eerste maatregel die de Nederlandse regering nam om de fiscale verliezen in te dammen
was de introductie van wetgeving waarmee ingaande januari 1995 de afkoop van pensioenen,
bij naar het buitenland verplaatste pensioen-bv’s, belast werden met een 60 % heffing
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vennootschapsbelasting.768 Ofschoon deze wetgeving niet speciaal gericht was tegen het
gebruik van de Antilliaanse pensioen-bv’s, had de nieuwe wet wel gevolgen voor de Antillen
omdat ze de favoriete vestigingsplaats waren van pensioen-bv’s met een Nederlandse
achtergrond.769
Inmiddels hadden onderhandelingen tussen de Antilliaanse minister van Financiën E. Ys en
Vermeend in november 1994 geresulteerd in een toezegging van de Antillen dat de bestaande
pensionado-regeling zou worden aangepast. Het geldende minimum aankoopbedrag van
onroerend goed van 240.000 NAf zou minstens worden verdubbeld en het belastingtarief van
5 % worden verhoogd.770 Inzet van Nederland was natuurlijk dat de toelatingscriteria van de
regeling verzwaard zouden worden, zodat de regeling nog maar weinig Nederlandse
pensionado’s zou aantrekken, terwijl de Antillen de criteria juist zo laagdrempelig mogelijk
probeerden te houden. De verhoging van het aankoopbedrag voor een woning was in dat
verband geen concessie, want door de hiervoor geschetste situatie op de woningmarkt gingen
op de Antillen zelf veel stemmen op om dat bedrag te verhogen.
Begin januari 1995 besprak Vermeend de pensionado-regeling wederom met Ys. Tijdens de
besprekingen werd niet veel vooruitgang geboekt. De Antillen gaven eigenlijk alleen te
kennen bereid te zijn de bestaande regeling te vervangen door een regeling die alleen
toegankelijk was voor personen die een leeftijd hadden bereikt die voldeed aan internationale
maatstaven en die tenminste een bedrag van NAf 750.000 in Nederlands-Antilliaans
onroerend goed zouden investeren.771 In een nadere schriftelijke toelichting op de hiervoor
beschreven besprekingen stelde E. Ys dat de Antillen geen leeftijdsgrens wilden invoeren, dan
wel die grens op maximaal 30 jaar wilden stellen.772 Het mag duidelijk zijn die opmerkingen
niet strookten met de eerdere toezeggingen, 30 jaar is immers geen leeftijd die internationale
gezien gangbaar is voor pensionering.
Het CDA-Kamerlid E. Hirsch Ballin, oud-minister van Antilliaanse Zaken, was vrij
sceptisch over de pogingen van Vermeend om het gebruik van de pensionado-regeling te
beperken. Tijdens een overleg in maart 1995 van de Tweede Kamercommissie van Financiën
stelde Hirsch Ballin dat de Antillen een toekomstige verzwaring van de pensionado-regeling
konden omzeilen door individuele afspraken te maken met belastingplichtigen. Vermeend
erkende dat probleem: ‘Ik kan er geen inspecteur neerzetten. De Antillen genieten fiscale
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autonomie.’773 Hierna zullen we zien dat de Antillen in 1993 een Nederlandse aanval op die
fiscale autonomie hadden afgeslagen. De Antillen hadden dan wel nog steeds de mogelijkheid
om via rulings in individuele gevallen wettelijke bepalingen te omzeilen, toch was Nederland
uiteindelijk succesvol met het beperken van het gebruik van de pensionado-regeling. Om dat
te bereiken moest er echter wel worden gedreigd met een opzegging van de BRK.
De gevolgen van een opzegging waren al in januari 1994 op het ministerie van Financiën in
kaart gebracht. Een ambtelijk stuk stelde dat de voordelen van een opzegging voor Nederland
beperkt waren. Naast het voordeel dat de in Nederland uitgekeerde pensioenen van
Antillengangers voortaan in Nederland zouden worden belast, zou Nederland in het
buitenland, door onder meer de OESO en de EU, minder kunnen worden aangesproken op de
tax haven in het Koninkrijk, omdat een fiscale relatie tussen Nederland en de Antillen zou
ontbreken. Het grote nadeel voor Nederland was volgens het ambtelijk memo echter dat de
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor financiële dienstverlening, die mede
was gebaseerd op de fiscale relatie met de Antillen zou afnemen. Daarom zou opzegging naar
verwachting774 tot ‘heftige reacties’ leiden vanuit de Nederlandse financiële sector. De
gevolgen voor de Antillen waren volgens het memo beduidend ingrijpender; ze zouden niet
meer via de BRK kunnen meeliften met het Nederlandse netwerk van verdragen. Daarbij zou
het vooral gaan om het opdrogen van de dividendstroom vanuit Nederland naar de Antillen,
omdat die dividenden voortaan met 25 % zouden worden belast in Nederland in plaats van 5
% op grond van de BRK-bepalingen. Verder zou het voor de Antillen moeilijker worden om
belastingverdragen af te sluiten met derde landen, het zou namelijk bij die landen
merkwaardig overkomen als zelfs Nederland geen verdrags-achtige relatie775 meer wilde met
de eilanden. Na afweging van de voor- en nadelen voor Nederland concludeerde het ambtelijk
stuk dat slechts in het uiterste geval tot opzegging zou moeten worden overgegaan. Wel werd
opgemerkt dat de zeer moeizame onderhandelingen met de Antillen opzegging van de BRK
steeds dichterbij hadden gebracht.776
Het opvallende aan het memo is dat bij de gemaakte afweging de belangen van de fiscale
dienstverlening in Nederland blijkbaar zwaarder wogen dan het dichten van de optredende
fiscale lekken. Er was sprake van een symbiotische relatie tussen de Nederlandse financiële
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sector en de Curaçaose offshore. Beide hadden financieel voordeel van de nauwe band met
elkaar. De Nederlandse staat maakte die band mogelijk en was meer bekommerd om het in
stand blijven daarvan dan om gederfde belastinginkomsten die het gevolg waren van de
symbiose.
Nadat Ys en Vermeend geen overeenstemming hadden bereikt over de aanpassing van de
pensionado-regeling voor wat betreft de tarieven en leeftijdgrens, verzocht Ys aan Vermeend
de afgesproken besprekingen van de pensionado-regeling in april te verschuiven naar het
najaar. Vermeend kon zich daar niet in vinden en liet Ys eind maart 1995 weten dat zijn
verzoek opgevat zou kunnen worden als een terugkomen op de gemaakte afspraken, waardoor
de fiscale relatie tussen beide landen ernstig zou kunnen worden geschaad.777 Een
woordvoerster van Vermeend stelde dat er absoluut wijzigingen in de BRK moesten komen,
‘Als dat niet gebeurt, zou Nederland inderdaad kunnen dreigen met opzeggen [van de
BRK].’778
Om de druk verder op te voeren schreef Vermeend begin april ook een brief aan de
Antilliaanse Minister-President M. Pourier waarin hij betoogde dat op Minister Ys een
dringend beroep was gedaan om de gesprekken in april doorgang te laten vinden, maar dat
Minister Ys telefonisch had laten weten vast te willen houden aan zijn voorstel. Vermeend
stelde verder dat het niet nakomen van gemaakte afspraken het vertrouwen van de
Nederlandse regering in de wederzijdse fiscale relatie zou kunnen aantasten. ‘Voor de
Nederlandse regering zal dit wellicht aanleiding zijn de fiscale verhouding tussen onze landen
te heroverwegen.’779
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onderhandelingen te vertragen, want medio mei 1995 bereikten Vermeend en Ys een akkoord
over de hoofdlijnen inzake de aanpassingen van de BRK. In het protocol van 16 mei werden
onder meer maatregelen aangekondigd tegen fiscaal geïndiceerde emigratie. Verder werd door
de Antillen toegezegd dat de Nederlandse belastingdienst de beschikking zou krijgen over alle
benodigde informatie met betrekking tot uit Nederland komende pensionado’s. Voor
natuurlijke personen die vielen onder de toenmalige oude BRK-regeling zou een
overgangsregeling komen mits zij geregistreerd stonden als pensionado en er ‘geen sprake
was van misbruik dan wel oneigenlijk gebruik.’780
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In januari 1996 diende de Nederlandse regering een rijkswetsontwerp in tot wijziging van
de BRK, waarin de hoofdlijnen van het eerder gesloten akkoord waren opgenomen. 781 In het
ontwerp werd bepaald dat personen uit Nederland die naar de Antillen verhuisden voortaan
onderworpen bleven aan het Nederlandse belastingregime voor een periode van vijf jaar.
Ontheffing van die bepaling was mogelijk als de Antillen een pensionado-regeling invoerden
die geplaatst kon worden op een kwalificerende lijst. De geldende regeling kwam niet voor
plaatsing in aanmerking. De Antillen waren voornemens een nieuwe pensionado-regeling op
te stellen die wel voor kwalificatie in aanmerking zou komen.782 Tevens werden bepalingen
opgenomen om constructies te bestrijden die directeur-grootaandeelhouders hanteerden bij
hun emigratie naar de Antillen om zo fiscale voordelen te verkrijgen. De regeling kwam er op
neer dat de bedoelde personen in de eerste vijf jaar na emigratie onder het Nederlandse
belastingregime bleven vallen.783 Verder werden in het wetsontwerp maatregelen784
opgenomen tegen de praktijk waarbij emigratie naar de Antillen werd ingegeven door de
mogelijkheid om daar op een fiscaal voordelige wijze pensioenrechten af te kopen. In het
ontwerp werd bepaald dat de afkoop in Nederland werd belast.785 De nieuwe BRK-bepalingen
traden op 1 januari 1997 in werking.786
Begin november 1997 diende de Antilliaanse regering een ontwerp landsverordening in
waarmee werd beoogd de bestaande pensionado-regeling te wijzigen teneinde tegemoet te
komen aan de Nederlandse bezwaren. De belangrijkste wijzigingen laten zich als volgt
samenvatten: Het belastingtarief werd verhoogd van 5 naar 10 %, het bedrag van de eigen
woning werd verhoogd van NAf 240.000 naar 450.000, de eis een ‘Antilliaanse’ Nederlander
in dienst te hebben verviel, er werd een leeftijdsgrens van vijftig jaar ingevoerd en er kwam
een registratieplicht. Voor de pensionado’s die onder de oude regeling vielen kwam er een
overgangsregeling.787 De landsverordening werd goedgekeurd en trad in werking met ingang
van 1 januari 1998.788 Begin januari 1998 werd de herziene pensionado-regeling op de
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kwalificerende lijst geplaatst waardoor BRK-bescherming werd verkregen voor de nieuwe
regeling.789
Al tijdens de onderhandelingen over de BRK en de aangekondigde aanpassingen van de
pensionado-regeling namen potentiële Antillengangers uit Nederland een afwachtende
houding aan. Daardoor werd het aanmerkelijk rustiger bij trustkantoren, belastingadviseurs en
accountants op de Antillen.790 Na de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling nam het
gebruik ervan sterk af. Dat was goed merkbaar op de Antilliaanse huizenmarkt, waar een
stagnatie optrad. In feite betekende de nieuwe regeling het einde van de pensionadoregeling.791
Hoeveel personen gebruik hebben gemaakt van de regeling is niet bekend. De cijfers die
men gaf lopen uiteen van 250 tot 2000.792 Over de voordelen die de regeling de
Antillen/Curaçao opleverden zijn geen cijfermatige gegevens beschikbaar. Maar duidelijk is
wel dat de banken, trustkantoren, belastingadviseurs en accountants in Willemstad volop werk
hebben gehad met het verstrekken van adviezen en het opstellen van constructies met
betrekking tot onder meer pensioenafkoopsommen, het opzetten van pensioen-bv’s en
beleggingsadviezen. Ook onroerend goed makelaars en projectontwikkelaars voeren wel bij
de komst van de pensionado’s. Verder ontving de Antilliaans/Curaçaose overheid natuurlijk
belasting over de inkomsten van de pensionado’s. Nadelig was wel de hiervoor besproken
verstoring van de onroerend goed markt.
Het is duidelijk dat de Antillen de pensionado-regeling ontwierpen met het oog op de fiscale
voordelen die gebruikers met een Nederlandse achtergrond konden verwerven. Vanaf het
begin was het echter duidelijk dat Nederland de BRK wilde aanpassen om de fiscale verliezen
die

door

de

regeling

ontstonden

te

beperken.

Afgezien

van

de

gebruikelijke

vertragingspogingen tijdens het onderhandelingsproces, konden de Antillen weinig inbrengen
tegen de Nederlandse eisen. Ze hadden geen keuze, Nederland kon immers de BRK
opzeggen waardoor de schade voor de Antilliaanse offshore vele malen groter zou zijn

789

Kamerstukken II 1997/98, 25 600 IXB nr. 13 Brief van de Staatssecretaris van Financiën.
Trouw, 20-4-1996.
791
Metry, geschiedenis van belastingen, 686.
792
Volgens een door de Minister van Financiën van de Antillen verstrekte lijst waren er ruim 250 uit Nederland
afkomstige pensionado’s op de Antillen. Bron: Eerste Kamer 1996-1997, 24 583 (R 1564) MvA pag. 5. Het
Algemeen Dagblad van 23 oktober 1995 stelde dat deskundigen uitkwamen op 1000 tot 2000 pensionado’s.
De Allochtonenkrant van 12-3-1997 meldde dat er volgens de Antilliaanse belastingdienst zo’n 750 tot 950
personen gebruik maakten van de pensionado-regeling.
790

209

geweest. Wel droeg de pensionado-regeling, gedurende enkele jaren (1989 tot ongeveer
1995), bij aan het herstel van de Curaçaose offshore.
Een half jaar nadat de herziene pensionado-regeling op de kwalificerende lijst werd
geplaatst, en dus met goedkeuring van Nederland BRK-bescherming verkreeg, introduceerde
de Antilliaanse regering wetgeving om een op de trust gelijkende rechtsfiguur in te voeren
zoals in 1987 was toegezegd.

De zero tax Stichting Particulier Fonds
In juli 1998 diende de regering ontwerp landsverordeningen in waarmee een nieuwe
rechtsfiguur, de Stichting Particulier Fonds (SPF), mogelijk werd gemaakt.793 Waarom de
regering zo lang had gewacht (elf jaar) met invoering van die beloofde rechtsfiguur is niet
duidelijk. Opvallend is wel de timing, een half jaar nadat Nederland had verklaard dat de
nieuwe pensionado-regeling niet strijdig was met de BRK, durfde men het aan met wetgeving
te komen die reacties van Nederland zou kunnen uitlokken. Die reacties kwamen er ook,
omdat, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, geleidelijk aan de overtuiging groeide
dat in een zeer groot deel van de SPF’s vermogens werden ondergebracht van Nederlandse
ingezetenen. Duidelijk is dat, toen de pensionado-wetgeving niet meer de beoogde voordelen
voor de offshoresector opbracht, andere wegen ter compensatie van de wegvallende
inkomsten werden gezocht en de plannen daartoe moeten al klaar hebben gelegen, ze waren
immers al aangekondigd in 1987.
Het ontwerp was na uitvoerig overleg met de VOB tot stand gekomen. De SPF was volgens
de regering gericht op niet-ingezetenen voor het onderbrengen van hun particulier- of
familievermogen en werd vrijgesteld van winstbelasting mits geen bedrijf werd uitgeoefend.
Omdat normaal vermogensbeheer niet als bedrijfsuitoefening gold, kon de SPF fungeren als
een beleggingsmaatschappij of holding. Bij een gewone stichting was successiebelasting
verschuldigd bij zowel de inbreng van vermogen als de uitdeling. Bij de voorgestelde SPF zou
alleen vermogensinbreng door ingezetenen worden belast met een heffing van 25 %, nietingezetenen waren volledig vrijgesteld.794 Geheimhouding van de identiteit van de eigenaar
kon worden verkregen door een trustkantoor in Willemstad de SPF te laten oprichten bij een
notaris. Na de oprichting droeg het trustkantoor de rechten tot de SPF over aan de
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Metry, geschiedenis van belastingen, 687; Staten van de Nederlandse Antillen 1998-2105 Aanbieding.
J.F.A. Silvania, Belastingrecht Curaçao en de BES-eilanden (Dordrecht 2012) 236; Staten van de
Nederlandse Antillen 1998-2105 MvT pag. 1-4;
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uiteindelijke eigenaar. Op die manier werd de naam van de eigenaar niet vermeld in de
statuten.795 Het ontwerp werd aangenomen en trad eind oktober 1998 in werking.796
Omdat de SPF voor niet-ingezetenen belastingvrij was zouden de directe inkomsten voor de
overheid nihil zijn, ze zou alleen maar wat werkgelegenheid en daarmee lokale belastingen
opleveren.797 Die aspecten deelde de SPF met de eerder besproken wetgeving en rulings
inzake onroerendgoedmaatschappijen, captives en grote beleggingsmaatschappijen, die ook
op het zero tax principe waren gebaseerd.
Naast de hiervoor beschreven maatregelen van de Antilliaanse regering, die ertoe dienden
de negatieve gevolgen van de Amerikaanse verdragsopzegging voor de Curaçaose offshore te
beperken, werd in de onderhavige periode nog een andere wetswijziging met hetzelfde doel
ingevoerd.

Verlenging garantieregeling
Ofschoon

de

bestaande

garantieverordening

inzake

winstbelasting

voor

offshoremaatschappijen in 1994 nog tot het jaar 2000 liep en dus nog zo’n zes jaren geldig
was, diende de regering in mei 1994 toch een ontwerp landsverordening in die beoogde de
bestaande verordening te wijzigen. Offshorevennootschappen kregen daarmee de garantie dat
het oude tarief van 1/10 deel van 24-30 % van toepassing bleef tot het jaar 2020. Volgens de
toelichting wilde de regering zo ‘ernstige’ belemmeringen wegnemen ‘voor de oprichting van
nieuwe beleggings- en octrooiholdingsmaatschappijen’, omdat er veel obligatie- en andere
leningen waren met een looptijd van meer dan tien jaar. De verordening trad in werking met
ingang van 1-7-1995 en kreeg de citeertitel ‘Garantieverordening Winstbelasting 1993’.798
Waarom die haast van de regering? Een factor zou kunnen zijn dat de Antillen en Nederland
op dat moment de invoering bespraken van een Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR) op de
Antillen. Het NFR799 bestond uit fiscale maatregelen die op aandringen van de OESO, de EU
en Nederland werden ingevoerd. Met het NFR zou het verschil tussen offshore en onshore
belastingfaciliteiten (ringfencing) moeten verdwijnen. De bedoeling was dat het NFR in
januari 1997 in werking zou treden, dat zou uiteindelijk pas in 2002 gebeuren.800 Door alvast
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aan offshore-ondernemingen te garanderen dat het offshoreregime tot 2020 van toepassing
bleef, creëerde de Antillen alvast een voldongen feit dat moeilijk terug te draaien zou zijn in
de onderhandelingen die volgden.
In deze paragraaf hebben we de door de Antillen genomen maatregelen bekeken die de
neergang moesten keren die veroorzaakt was door een aantal externe factoren zoals de
Amerikaanse bronbelastingafschaffing en verdragsopzegging. Vanaf het jaar 1991
ontstonden echter nieuwe bedreigingen voor de offshore als gevolg van maatregelen en
plannen van de EU en Nederland.

§ 2 Externe bedreigingen
Moeder-dochterrichtlijn van de Europese Unie (EU)
Op 1 januari 1992 werd de EU-moeder-dochterrichtlijn van kracht, daardoor was het
verboden om dividendbelasting te heffen (bronheffing) op uitkeringen van een
dochtermaatschappij aan een moeder in een ander EU-land.801 Een gevolg van die richtlijn
was dat het aantrekkelijker werd om dividendstromen via bijvoorbeeld Luxemburg te geleiden
in plaats van de Antillen.802 Dat de Antillen minder aantrekkelijk werden in dat opzicht, blijkt
uit de dalende dividenduitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen na 1993, zoals te zien is
in onderstaande tabel 26 en de grafiek in bijlage 2. Nu in de EU door de richtlijn een nultarief
voor dividenduitkeringen gold drongen de Antillen er bij Nederland steeds meer op aan om
ook de dividenduitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen niet meer te belasten. 803 Men
vond dat de Antillen op gelijke voet met de EG-landen zouden moeten worden behandeld.804
Tabel 26 Dividendstroom uit Nederland naar de Antillen in miljoenen Nfl, 1988-1999
Jaar
Dividendstroom

1988
426

1989
1013

1990
982

1991
431

1993
1000

1996
1997 1998
1999
92
228
65
80
Bronnen: gegevens van de jaren 1988 t/m 1991: Kamerstukken II 1991/92, 22 1000
300 IXB nr. 41, Brief van de Staatssecretaris
van Financiën, bijlage 2; Gegevens van de jaren 1996 t/m 1999: MvF, IFZ, DGFZ 272-242: interne notitie van 31-5-2001 aan
de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën; Het bedrag voor 1993: BZK, inv. nr. 609: Intern memo van 19-1-1994 inzake
procedures en consequenties voor opzegging BRK; Bij de dividendstroom vanuit Nederland naar de Antillen gaat het, zoals
we hiervoor al stelden, om doorstroomdividenden plus de uit Nederland zelf afkomstige dividenden.
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Verdrag van Straatsburg
In april 1991 bespraken de Antilliaanse minister van Financiën De Paula en de Nederlandse
staatssecretaris van Financiën M. van Amelsvoort het Verdrag van Straatsburg inzake
wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB). Het verdrag, dat de
wederzijdse verstrekking van fiscale inlichtingen beoogde, werd door Nederland
goedgekeurd. De Antillen waren fel tegen medegelding van dat verdrag voor de Antillen,
terwijl Nederland toenemende druk uitoefende op de Antillen om de medegelding te
accepteren.805
Het leek erop dat Nederland de medegelding aan de Antillen wilde opleggen in de
Rijksministerraad van 4 december 1992, dat was mogelijk omdat Nederland in die raad een
meerderheid van stemmen had.806
Op de Antillen groeide het verzet, zo begon een artikel in de Amigoe van 25 november 1992
met de zin: ‘De offshore is in alle staten wegens mogelijke ratificatie van het Verdrag van
Straatsburg’. W. Blijdenstein, de voorzitter van de OBNA, verklaarde dat belastingadviseurs
bij ondertekening van de WABB het zekere voor het onzekere zouden nemen en hun klanten
zouden aanraden naar de Kaaimaneilanden en de Bahama’s te gaan, omdat voor de
confidentialiteit geen harde garanties meer konden worden gegeven.807 G. Elias wees erop dat
de WABB een multilateraal verdrag was, waardoor elk aangesloten land bij de Antilliaanse
belastingautoriteiten informatie zou kunnen opvragen. Verder stelde Elias: ‘onze klanten (…)
zitten hier vaak niet uitsluitend om fiscale redenen. (…) zij zullen zich nu afvragen of wij hun
nog langer de discretie kunnen waarborgen waar zij prijs op stellen.’ Elias concludeerde:
‘Wij moeten alles ondernemen om dit verdrag te voorkomen’808 Onder druk van de
offshoresector namen de Antilliaanse Staten op 1 december 1992 unaniem een motie aan
waarin de medegelding van de WABB voor de Antillen werd afgewezen.809
Ter verdediging van het Nederlandse standpunt verklaarde Hirsch Ballin, de minister van
Koninkrijkszaken, in november 1992 dat hij het niet eens was met de stelling dat door de
WABB de offshorebedrijven massaal zouden weglopen of wegblijven. Hij stelde dat alleen
die bedrijven zouden vertrekken die zich met illegale praktijken in zouden laten.810
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In de Rijksministerraad van 4 december

werd

geen oplossing gevonden voor de

meningsverschillen, besloten werd een gemengde commissie in te stellen.811 Door het sterke
Antilliaanse verzet vond Nederland het kennelijk raadzaam de medegelding niet door te
drukken.
De kwestie bleef de offshoresector op de Antillen bezig houden. Zo betoogde C. Smeets,
zoon van Anton Smeets en voorzitter van de raad van commissarissen van Citco, tijdens een
lezing in april 1993 dat de ‘studeer kamergeleerde’ Hirsch Ballin met het doordrukken van de
WABB de offshoresector zou wegvagen. Het was volgens Smeets problematisch dat Hirsch
Ballin meende dat er ‘per definitie een luchtje zit aan iedereen die vanwege het openbaar
worden van zijn gegevens zijn kapitaal naar elders verhuist’. Dat was volgens Smeets een
misvatting die ‘volkomen buiten de dagelijkse praktijk’ stond. Smeets betoogde verder dat er
volkomen respectabele redenen voor anonimiteit waren, zoals bij totalitaire regimes en
oorlogsgeweld. Als voorbeeld uit zijn praktijk noemde hij het geval van een bankier uit
Argentinië die weigerde naar de pijpen van het generaalsregime te dansen. ‘Die belandde voor
vier jaar in de gevangenis maar had nog juist op tijd een deel van zijn privékapitaal bij ons
onder weten te brengen. Na zijn gevangenschap kwam hij kijken of er nog iets van zijn twee
ton over was. Dat was intussen aangegroeid tot een miljoen. Met dat geld kon hij zijn gezin
vrijkopen uit Argentinië. Die man zijn vreugdetranen hebben zowat gaten in mijn bureau
gebrand’, aldus Smeets.812 Enkele weken na die lezing verklaarde C. Smeets dat hij zich
zorgen maakte over de gevolgen van de invoering van medegelding van het WABB verdrag.
Hij stelde dat de financiële gegevens van beleggers min of meer op straat zouden komen te
liggen als gevolg van het verdrag, hij vreesde dat een aantal beleggers hun belangen daardoor
elders zouden gaan onderbrengen.813
Uiteindelijk werd een compromis bereikt. Medegelding voor de Antillen zou alleen van
toepassing zijn voor die landen waarmee de Antillen een belastingverdrag ter voorkoming van
dubbele belasting, in het Engels aangeduid met de term Double Tax Agreement814 (DTA),
hadden afgesloten.815 In februari 1995 ging de Rijksministerraad akkoord met een voorstel tot
Rijkswet ter goedkeuring van het WABB verdrag.816 De Rijkswet werd in oktober 1995
811
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aangeboden. De medegelding voor de Antillen beperkte zich tot Noorwegen, omdat dat het
enige land was dat toen een DTA had met de Antillen.817 Door het felle verzet van de Antillen
was de medegelding van het verdrag dus feitelijk van de baan, immers het verdrag met
Noorwegen werd nauwelijks gebruikt.
Het mag duidelijk zijn dat de offshoresector en de staat geheimhouding, een hoeksteen van
de offshore, (weer) fel verdedigde. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat het
belastingverdrag met de VS feitelijk werd beëindigd omdat de Antillen de door de
Amerikanen voorgestelde regels met betrekking tot informatie-uitwisseling verwierpen. In dat
kader past ook de scherpe reactie op de bewering van Hirsch Ballin dat die geheimhouding
eigenlijk alleen diende om illegale praktijken toe te dekken. De Antilliaanse verdediging dat
er vrij acceptabele redenen waren voor anonimiteit was zwak. Allereerst waren de beweringen
dat gegevens openbaar zouden worden en op straat kwamen te liggen natuurlijk onjuist.
Alleen bevoegde autoriteiten konden die gegevens opvragen. Het ging er dus alleen om dat
men niet wilde dat autoriteiten van andere landen inzage hadden in (fiscale) gegevens. Het
romantische verhaal van het slachtoffer van het Argentijnse regime is bij gebrek aan gegevens
niet te controleren. Maar het verhaal introduceert ook een element van morele
rechtvaardiging, want waarom mag men slachtoffers van een verwerpelijk regime niet helpen
met illegale kapitaalvlucht? De geschetste ‘hulp’ aan het juntaslachtoffer is echter zeker niet
representatief voor de hele Curaçaose offshorepraktijk. Dat bleek, zoals we verderop in dit
hoofdstuk zullen zien, toen Nederland midden jaren negentig, dus lang nadat er geen sprake
meer was van een militaire dictatuur, probeerde een clausule op te nemen in een nieuw
Argentijns-Nederlands belastingverdrag waarmee het verdrag eventueel later zou kunnen
worden uitgebreid naar de Antillen. Argentinië weigerde dat en stelde dat de Antillen in het
verleden een sleutelpositie innamen bij kapitaalvlucht uit Argentinië, daardoor zou elke
verwijzing naar de Antillen het verdrag voor het Argentijnse parlement onacceptabel maken.
Dat was al gebleken toen de Antilliaanse minister F. Tromp in 1970, net nadat Allende in
Chili tot president was benoemd, verklaarde dat hij verwachtte dat op korte termijn
vluchtkapitaal uit Chili818 naar de Antillen zou komen. Met andere woorden de ‘hulp’ strekte
zich ook uit naar kapitaal dat zich onttrok aan de controle van democratisch gekozen regimes.
Ook zagen we in het begin van dit hoofdstuk dat G. Elias wees op de mogelijkheden voor de
Curaçaose offshore omdat men discretie kon waarborgen. Hij gaf daarbij aan dat daardoor

817

Kamerstukken II 1995/96, 24 452 nr.1, nr.3 pag. 4, 5; Hierna zullen we zien dat Groot Brittannië het DTA
met de Antillen in 1989 hadden opgezegd.
818
De Volkskrant, 3-11-1970.

215

niet alleen zakenlieden in Zuid-Amerika konden worden geholpen bij het omzeilen van
deviezenbepalingen, maar dat men ook landen als Iran en Libië kon helpen bij het ontduiken
van Amerikaanse sancties.

Fiscale autonomie
Een van de hoekstenen van het Curaçaose OFC was de fiscale autonomie. In deze
subparagraaf zullen we zien hoe een poging van Nederland mislukte om die autonomie aan te
tasten.
Ofschoon de Antillen meerdere malen lieten weten daar weinig voor voelen, stuurde
Nederland vanaf begin jaren zeventig aan op onafhankelijkheid van de eilanden.819 Nadat
rond 1990 in de Nederlandse politiek het besef ging overheersen dat die onafhankelijkheid
niet haalbaar was, werd afstand genomen van dat beleid.820 Het Nederlandse beleid ging zich
voortaan concentreren op zaken als rechtshandhaving (tegen fraude, witwassen en corruptie)
op de Antillen. Bestrijding van de criminaliteit op de Antillen, voorheen zelden aan de orde,
werd een van de speerpunten van het Nederlandse beleid. De beleidswijziging hing samen met
de opvatting dat het Antilliaanse bestuur langdurig was verwaarloosd, ook van Nederlandse
kant. Die bestuurlijke zwakte werd gevaarlijk geacht met het oog op de ernstige bedreigingen
die uitgingen van diverse vormen van internationale criminaliteit, zoals witwassen,
drugssmokkel en illegale gokpraktijken.821 Op de Antillen was men enerzijds opgelucht dat
een opgedrongen onafhankelijkheid van de baan was, anderzijds nam echter de ongerustheid
toe over het Nederlandse streven om via herziening van het Statuut, waarin de verhoudingen
tussen de Koninkrijkspartners werden geregeld, meer invloed te krijgen op het Antilliaanse
bestuur, waardoor de eigen autonomie zou worden aangetast.822
Daarnaast groeiden op Curaçao de twijfels over de voortzetting van de Antillen, die na 1986
toen Aruba een aparte status verkreeg, uit Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St.
Maarten bestond. De aanwezigheid van twee bestuurslagen op Curaçao was inefficiënt en de
grote afstand tot de Bovenwindse eilanden werkte belemmerend.823 In september 1991 nam de
Curaçaose eilandsraad dan ook een motie aan waarin hij zich uitsprak voor een zelfstandige
positie van het eiland binnen het Koninkrijk, analoog aan de status aparte van Aruba, wel
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verplichtte de raad zich tot het houden van een referendum over de toekomstige staatkundige
structuur.824
Tijdens de toekomstconferentie van maart 1993 en het vervolgoverleg in juni 1993, waaraan
delegaties van Nederland, de Antillen en Aruba deelnamen, probeerde Nederland een
herziening van het Statuut te bewerkstelligen, door in te gaan op het Curaçaose verlangen naar
een aparte status. Omdat die door Nederland beoogde herziening van het Statuut ten koste zou
gaan van de Antilliaanse autonomie, werd die koppeling door de Antillen met wantrouwen
bezien.825 In een ‘aide-mémoire’ die de Nederlandse premier R. Lubbers kort voor het
vervolgoverleg in juni 1993 aan de betrokken partijen voorlegde, werd gesteld dat de fiscale
regimes in het Koninkrijk slechts konden verschillen indien daarmee geen internationale
normen werden overschreden. Al voor het vervolgoverleg begon waarschuwde het Kabinet
voor Nederlands Antilliaanse Zaken (KabNA) dat Curaçao die benadering zou afwijzen
omdat het zijn fiscale autonomie bedreigd zou zien en bezorgd zou zijn voor de gevolgen voor
de offshoresector. Daarom moest rekening gehouden worden met het afgelasten of mislukken
van de conferentie stelde het KabNA.826
De vaste commissie voor Staatkundige Structuur van de Curaçaose eilandsraad wees de
voorstellen van Lubbers ‘unaniem en met kracht van de hand.’ Aanvaarding van de fiscale
paragraaf zou ernstige gevolgen hebben voor de offshoresector op Curaçao, zo werd
betoogd.827 In juni 1993, net voor aanvang van het vervolgoverleg, verklaarde de
woordvoerder van de Antilliaanse premier M. Liberia-Peters dat de door Lubbers beoogde
maatregelen de doodsteek voor Curaçao zouden betekenen, ‘het aanpakken van de inkomsten
uit de offshore (…) maakt ons kapot.’828 Het is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens het
vervolgoverleg in juni 1993 maar weinig concrete vorderingen werden gemaakt.829 Verder
overleg werd verdaagd naar een later te bepalen tijdstip in 1993, onder meer in afwachting
van de uitslag van het op Curaçao te houden referendum. 830 De uitslag van dat in november
1993 gehouden referendum kwam als een complete verrassing: 74 % sprak zich uit voor het
behoud van de Antillen-van-vijf, terwijl maar 20 % aangaf een status aparte te willen.
Daarmee was ook de door Nederland gewenste herziening van het Statuut van de baan omdat
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de eerder voorgestelde uitruil, status aparte tegen Statuutwijziging, niet meer kon
plaatsvinden.831
Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse poging om de autonomie, en dus ook de
fiscale autonomie, van de Antillen in te perken gericht was tegen de Curaçaose offshoresector
op zich. De bezorgdheid van Curaçao was echter terecht, de fiscale autonomie vormde het
fundament van het OFC. Omdat de Curaçaose overheid een groot deel van haar inkomsten
aan de offshore ontleende waren de Nederlandse plannen eigenlijk al bij voorbaat gedoemd
om te mislukken, zoals KabNA al vooraf had aangegeven.

Beperking deelnemingsvrijstelling
Medio 1993 werd een concept wetsvoorstel (voorontwerp) tot wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting van staatssecretaris Van Amelsvoort door de ministerraad
goedgekeurd. Het ontwerp beoogde onder meer beperking van de deelnemingsvrijstelling.832
Gevolg van de wetgeving zou zijn dat de deelnemingsvrijstelling zou vervallen voor bedrijven
die in tax havens waren gevestigd. Van Amelsfoort stelde dat minimaal 15 % belasting zou
moeten worden geheven om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Tot dan toe kon bij
de Antilliaanse heffing van 3 % al deelnemingsvrijstelling worden verkregen. De enige
Nederlandse voorwaarde die tot dan gold, was dat in het buitenland overeenkomstig de
geldende wetgeving belasting was betaald.833 De voorstellen van de staatssecretaris vloeiden
voort uit de toezeggingen die Nederland aan de Verenigde Staten had gedaan tijdens
onderhandelingen over een herziening van het Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag.
Daarbij werd toegezegd dat bepaalde belastingconstructies, die liepen via Nederland in
combinatie met belastingparadijzen zoals de Antillen, zouden worden aangepakt.834
Het voorstel kreeg veel kritiek vanuit de Nederlandse financiële sector, zo stelde het
belastingadvieskantoor Loyens & Volmaars dat het wetsvoorstel consequenties zou hebben
voor Nederlandse en buitenlandse multinationals die een holding hadden in Nederland in
combinatie met een financieringsmaatschappij in een tax haven zoals de Antillen en Ierland.
‘Deze ondernemingen [zullen] overwegen of deze constructie nog wel zinvol is. Ze kunnen de
dochtermaatschappijen opdoeken of zelfs overwegen de Nederlandse houdstermaatschappij
inclusief het hoofdkantoor te verplaatsen.’835
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Dat de Nederlandse financiële sector tegen het ontwerp was, is niet verwonderlijk.
Nederland

was

uitgegroeid

holdingvennootschappen

tot

het
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vestigingsland

vanwege
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voor

internationale

belastingverdragennetwerk,
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deelnemingsvrijstelling en de toegang tot de Antillen. Buitenlandse investeerders hadden
daardoor de mogelijkheid winsten in de Antillen te laten neerslaan. Volgens een artikel in het
Financieele Dagblad van 30 december 1992 waren de baten voor Nederland in verband met
die route naar de Antillen zelfs een veelvoud van wat de Antillen er aan ontleende. In het
artikel werd die stelling helaas niet verder onderbouwd, maar het belang van de Nederlandse
financiële sector bij die route was evident.
Het Curaçaose bedrijfsleven (VBC) gaf in een brief aan premier Lubbers en minister Hirsch
Ballin uiting aan haar bezorgdheid over de ernstige gevolgen voor de offshoresector die de
bepalingen van het wetsontwerp met zich mee zouden brengen. De VBC voelde zich gesteund
door de kritiek die was geuit op het ontwerp door accountantskantoren, de Nederlandse
werkgeversorganisaties VNO en NCW en grote multinationals zoals Philips en Shell. 836 De
voorzitter van de Antilliaanse VOB, G. Elias, verklaarde zich ook een tegenstander van het
wetsontwerp: ‘Dit vraagt om maar één antwoord: ten aanval!’837 Toen bleek dat een
kamerbrede meerderheid tegen het voorontwerp was, werd het ingetrokken. De fracties van de
VVD en D66 vonden namelijk dat het voorontwerp een verslechtering van de fiscale
concurrentiepositie van Nederland betekende. Het CDA wees op de negatieve gevolgen voor
het investeringsklimaat, terwijl de PvdA vond dat het ontwerp een negatief effect kon hebben
op investeringen en werkgelegenheid.838
Dat dit voor de Curaçaose offshore bedreigende ontwerp van tafel ging, was zeker niet toe
te schrijven aan het verzet van Curaçao, daarvoor was de tegenstand van de Nederlandse
financiële sector, grote internationale ondernemingen en de Tweede Kamer eenvoudigweg te
groot.
Concernfinanciering
Eind april 1996 werd door staatssecretaris Vermeend het wetsvoorstel ‘Uitholling
belastinggrondslag en versterking fiscale infrastructuur’ ingediend.839 De regeling was van
belang voor zowel het Nederlandse bedrijfsleven met buitenlandse activiteiten als voor
buitenlandse concerns die via Nederland internationaal opereerden. Door het voorstel zouden
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concernfinancieringen onder bepaalde voorwaarden effectief belast worden tegen een tarief
van 7 % (20 % van het normale tarief van 35 %). Verder werden de regels betreffende
buitenlandse financieringsmaatschappijen verscherpt.

Doel van het voorstel was de

financieringsactiviteiten van Nederlandse concerns naar Nederland terug te halen.840
De wetgeving werd per 1 januari 1997 van kracht. DSM en BolsWessanen besloten al
begin 1997 hun financiering terug te halen naar Nederland. Heineken, Philips en Unilever
gaven aan gebruik te willen maken van de nieuwe belastingfaciliteit. Meerdere Nederlandse
concerns, die een vestiging op de Antillen hadden, besloten of overwogen terug te keren naar
Nederland. Een van die concerns was Ahold dat een dochterbedrijf op de Antillen had met
activiteiten ter waarde van 4 miljard gulden (Nfl.) per jaar.841
Op de Antillen werd begrijpelijkerwijs bezorgd gereageerd, de wetgeving was immers
schadelijk voor de Curaçaose offshore.842 Dat de Antillen niet heftig protesteerden, net zoals
bij andere door Nederland afgekondigde maatregelen, is waarschijnlijk toe te schrijven aan
het feit dat de wetgeving een zuiver Nederlandse aangelegenheid was, die ook niet specifiek
was gericht op de Antilliaanse offshore. Mogelijk zal ook een rol hebben gespeeld dat de
wetgeving tot stand kwam in een periode dat Nederland de nieuwe Antilliaanse pensionadowetgeving nog moest goedkeuren.

Overzien we het voorgaande dan valt op dat van de vier door Nederland beoogde plannen die
een bedreigingen voor de Curaçaose offshore vormden, er feitelijk maar één werd
gerealiseerd, namelijk de wetgeving inzake concernfinancieringen. Twee plannen, de
medegelding van de WABB en de aantasting van de fiscale autonomie gingen niet door
vanwege Antilliaans verzet. De beperking van de deelnemingsvrijstelling sneuvelde niet
wegens Antilliaanse tegenstand maar door bedenkingen van de Nederlandse financiële sector,
MNCs en de Tweede Kamer. Ofschoon de EU-moeder-dochterrichtlijn grote gevolgen had
voor de Curaçaose offshore, kwam het niet tot een Antilliaans protest, dat waarschijnlijk toch
weinig gewicht in de schaal gelegd zou hebben, wel drongen de Antillen aan op een gelijke
behandeling met de EU-landen, dat wil zeggen dat ze ook een nultarief voor de dividenden
vanuit Nederland naar de Antillen wilden.
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De bedreigingen in deze paragraaf werden gevormd door plannen en maatregelen van de
EU en Nederland. In de volgende paragraaf zullen we zien dat de Curaçaose offshore vanaf
het jaar 1992 op een andere manier werd bedreigd: door wetgeving die de Antillen als gevolg
van externe druk moesten invoeren.

§ 3 Onder externe druk ingevoerde wetgeving
Strafbaarstelling witwassen
Uit meerdere rechtszaken die op de Antillen werden gevoerd bleek dat de eilanden werden
gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. De Antillen stonden internationaal ook
bekend als een witwascentrum.843 Zo verscheen in Time van 18 december 1989 het
hoofdartikel A Torrent of Dirty Dollars. Het artikel begon met een beschrijving van een
Amerikaan die in Willemstad geld probeerde te witwassen en dat vervolgens over te brengen
naar de VS. Een bankier legde hem daar uit hoe dat mogelijk was via een complexe
constructie die liep via Nederland en de Antillen. De bankier gaf daarbij wel aan dat het
aanbod niet gold voor crimineel verkregen gelden, eventuele belastingontduiking was echter
geen bezwaar. Het artikel ging verder uitgebreid in op witwaspraktijken in vijftien andere
centra: Los Angeles, New York City, het grensgebied met Mexico in de VS, Toronto, de
Bahama’s, Montevideo, de Kaaimaneilanden, Panama, het eiland Man, Liechtenstein,
Luxemburg, Oostenrijk, Hong Kong, Nauru en Vanuatu.
De offshoresector in Willemstad was ‘woedend’ over het ‘vertekend’ Time-artikel en sprak
van een ‘technisch bijzonder slecht artikel, boordevol fouten.’ Men stelde dat de reputatie van
de offshoresector daarmee ‘een aardige deuk kreeg,’ terwijl het de laatste drie jaar goed gelukt
was de naam van de sector te herstellen.844 Om wat voor fouten het ging in het Time-artikel en
hoe het was gelukt de reputatie te verbeteren werd verder niet toegelicht. Dat die toelichting
ontbrak is waarschijnlijk toe te schrijven aan het gegeven dat er helemaal geen aanwijzingen
waren dat de reputatie was verbeterd en dat het Time-artikel er niet zo naast zat.
Kennelijk was de sector toch bezorgd over haar imago, want al op 27 december 1989
ondertekenden vertegenwoordigers van de OBNA, de VOB en de Curaçao Bankers
Association (CBA) een verklaring waarin ze toezegden misbruik van het financiële systeem
door witwassers tegen te gaan. De verklaring gaf aan dat gestreefd werd naar behoud van de
goede reputatie van de Antillen als financieel centrum. L. Capriles van de MCB stelde ten
aanzien van de verklaring: ‘Dit betekent zeer zeker niet dat het bankgeheim op de helling
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komt te staan. Wat we wél stellen en we aan de wereld bekend maken is dat er voor
criminelen hier géén bankgeheim bestaat.’ In de onderling afgesproken gedragscode waren
geen sancties opgenomen, die zouden wel opgenomen worden in wetgeving die de regering
voorbereidde.845 Duidelijk is dat de verklaring vooral tot doel had aan de buitenwereld
duidelijk te maken dat de offshoresector witwassen bestreed. We kunnen ons echter afvragen
of dat ook mogelijk was met een dergelijke zelfopgelegde gedragscode zonder sancties.
Veelbetekenend is de nadrukkelijke opmerking van Capriles dat het bankgeheim intact bleef.
Het was natuurlijk niet de bedoeling potentiële offshoreklanten af te schrikken.
Pas in februari 1992 stelde de regering een commissie in die wetgeving betreffende
witwassen moest voorbereiden.846 Uiteindelijk diende de regering in december 1992 bij de
Staten een ontwerp landsverordening in, waarmee het witwassen van geld als een zelfstandig
misdrijf strafbaar werd gesteld. De Staten keurden dat ontwerp eind april 1993 goed.847 Met
de invoering van deze wetgeving voldeden de Antillen aan de FATF-aanbevelingen848 die
betrekking hadden op de strafbaarstelling van witwassen. De totstandkoming van wetgeving
betreffende de andere FATF-aanbevelingen, zoals meldingsplicht van verdachte transacties en
adequaat toezicht op financiële instellingen, zou nog enkele jaren duren.
Dat de FATF-aanbevelingen werden omgezet in Antilliaanse wetgeving is toe te schrijven
aan de druk die de FATF en Nederland op de Antillen uitoefenden.
De FATF druk bestond uit periodieke beoordelingen en zwarte lijstvermeldingen van
jurisdicties bij wie de wetgeving niet aan de FATF-eisen voldeed, hetgeen reputatieschade
zou opleveren.
De Nederlandse druk kwam tot uiting in de maatregelen die Hirsch Ballin, toen de minister
van Antilliaanse en Arubaanse Zaken, in september 1990 aankondigde tegen het witwassen
van drugsgelden op Aruba en de Nederlandse Antillen.849 In september 1991 sloten Hirsch
Ballin en zijn Antilliaanse en Arubaanse ambtgenoten een akkoord over de gezamenlijke
aanpak van drugshandel en witwassen. Op de Antillen zouden twee Nederlandse rechercheurs
van de CRI worden geplaatst, de centrale banken van de drie landen zouden gaan
samenwerken ter bestrijding van de witwas van criminele gelden en Nederland ging helpen bij
de totstandkoming van de hiervoor besproken wetgeving.850 Die hulp was broodnodig, want
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als kleine jurisdictie hadden de Antillen een vrij beperkte capaciteit om wetgeving te
ontwerpen. Ook kon Nederland zo voorkomen dat de Antillen zich bij vertraagde
totstandkoming van de wetgeving zouden beroepen op die beperkte capaciteit.

Meldingsplicht van ongebruikelijke transacties
Om te voldoen aan de FATF-aanbevelingen inzake meldingsplicht van verdachte transacties
diende de Antilliaanse regering in februari 1995 een ontwerp landsverordening in betreffende
de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties (MOT)851 bij financiële dienstverlening.852
Het ontwerp, dat voorzag in de oprichting van een meldpunt waar ongebruikelijke transacties
dienden te worden aangemeld, werd eind januari 1996 door de Antilliaanse Staten
goedgekeurd.853
In de offshoresector en in politieke kringen leefden aarzelingen over het ontwerp. Zo
vreesden offshorebanken dat door de wetgeving teveel mensen inzage zouden krijgen in de
financiële transacties van hun cliënten. Statenlid S. Römer, voormalig minister van Justitie en
toekomstig premier, had andere bedenkingen. Eind mei 1995 verklaarde ze dat de Antillen
met die wetgeving niet teveel vooruit zouden moeten lopen op de ontwikkelingen in de regio.
‘Je mag wel een beetje vooruitlopen op dit terrein, maar ook weer niet teveel, want dan
prijzen de Antillen zich uit de offshoremarkt. De kunst is om het evenwicht te bewaren’, aldus
Römer.854 Ze had natuurlijk gelijk, de direct concurrenten van Curaçao in de regio, die onder
druk van de FATF ook de maatregelen invoerden, zouden hun concurrentiepositie ten
opzichte van de Curaçaose offshore versterken als ze de maatregelen vertraagd zouden
invoeren. De oproep van Römer, het invoeringstempo in de gaten te houden, werd ter harte
genomen, want begin 1997 werd bekendgemaakt dat de Landsverordening MOT nog niet in
werking kon treden. Volgens de mededeling was gebleken dat een aantal wijzigingen in de
wetgeving nodig waren die door de Staten moesten worden goedgekeurd, verder zou er meer
tijd nodig zijn voor het opzetten van het meldpunt.855
Vanuit Nederland en de VS was er druk om de MOT-wetgeving in werking te laten treden
en de witwasproblematiek aan te pakken. Zo vroeg de Tweede Kamercommissie voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in oktober 1997 bezorgd aan de Nederlandse
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regering of het MOT-meldpunt op de Antillen inmiddels al operationeel was.856 De VS
leverde niet alleen stevige kritiek, maar plaatste de Antillen ook op een zwarte lijst. Volgens
het Amerikaanse International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) over 1994 werden
de Antillen en met name Curaçao steeds actiever en belangrijker als centra voor witwassen
van onder meer drugsgelden, daarbij waren de offshore bankensector, de vrije zones en de
casino’s de meest gebruikte witwasplaatsen.857 Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse
zaken plaatste in maart 1995 de Antillen op een zwarte lijst van landen waar drugsgelden
werden witgewassen.858 In het INCSR van 1997 werd ten aanzien van de Antillen het
volgende opgemerkt: ‘Geavanceerde offshore corporate bankfaciliteiten die geheime
bankrekeningen mogelijk maken, de casino/resort-projecten, massatoerisme en een stabiele
munt, maken de Antillen aantrekkelijk voor witwasorganisaties.’859
Na herziening trad de Landsverordening MOT per 1 oktober 1997 in werking, en op
dezelfde dag begon het meldpunt te functioneren.860 Opmerkelijk is dat trustkantoren niet
onder de MOT-wetgeving vielen. Pas ingaande februari 2002 werd die wetgeving van
toepassing op trustkantoren.861 Die vertraagde invoering paste uitstekend in de hiervoor al
vermelde strategie om de concurrentiepositie van de Curaçaose offshore niet aan te tasten
door een al te snelle invoering van de MOT-wetgeving.

Toezicht op (offshore)banken
Omdat offshorebanken, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, waren vrijgesteld van toezicht,
voldeden de Antillen niet aan de FATF-eisen ten aanzien van adequaat toezicht op financiële
instellingen. Toch was het niet aan de druk van de FATF toe te schrijven dat offshorebanken
in 1994 in versneld tempo onder het toezicht van de BNA kwamen te vallen, de Banco Latino
affaire zorgde daarvoor. Een eerdere affaire, die rond de Bank of Credit and Commerce
International (BCCI),862 speelde zich af in 1991 en was toen voor de BNA-president E.
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Tromp aanleiding om te stellen dat het niet juist was dat offshorebanken zich aan toezicht
onttrokken op de Antillen. Hij drong dan ook aan op een snelle totstandkoming van wetgeving
die dat toezicht regelde.863
Toen de op de Antillen gevestigde Venezolaanse offshorebank Banco Latino begin 1994 in
de problemen kwam, omdat bleek dat miljoenen aan spaartegoeden van Venezolanen waren
verdwenen, was de wetgeving waarop Tromp doelde nog steeds niet gerealiseerd. Over het
betreffende wetsontwerp, dat het toezicht op het bank en kredietwezen regelde, was
jarenlang overlegd met belanghebbenden, waaronder de offshorebanken, voordat men het met
elkaar eens werd. Toen het ontwerp uiteindelijk half december 1993 klaar was, stond het
begin 1994 nog niet voor behandeling in de Staten aangemeld.864
Om ingrijpen van de BNA bij de Banco Latino mogelijk te maken, werd het ontwerp
daarom zeer snel behandeld. In de MvT stelde de regering dat de bepalingen van de geldende
wetgeving ‘niet toereikend’ waren voor de BNA ‘om haar taken naar internationale
standaarden en normen behoorlijk uit te kunnen oefenen.’ Verder beoogde het ontwerp
volgens de regering ‘de reputatie van de Antillen als een respectabel internationaal centrum te
behouden.’ De offshorebanken kwamen op grond van het ontwerp onder het toezicht van de
BNA te vallen. In het ontwerp waren strikte geheimhoudingsbepalingen opgenomen ten
aanzien van de gegevens en inlichtingen die bij het uitoefenen van het toezicht verkregen
zouden worden.865 Nadat het ontwerp op 20 januari 1994 door de regering was ingediend, gaf
Tromp al op 26 januari 1994 in de centrale commissievergadering van de Staten een
toelichting op de ontwerp landsverordening.866 De nieuwe landsverordening werd in de nacht
van zaterdag 29 januari op zondag 30 januari 1994 door de Staten met algemene stemmen
aangenomen en werd snel daarna van kracht.’867
In Venezuela veroorzaakte de affaire een financiële crisis waardoor meerdere banken
omvielen en de Venezolaanse regering genoodzaakt werd honderden miljoenen in een
reddingsfonds te storten. De problemen waren ontstaan omdat circa 288 miljoen dollar was
overgeboekt van de Banco Latino in Willemstad (BLW), de Curaçaose offshore dochter van
de Venezolaanse Banco Latino, naar de Banco Latino in Caracas (BLC), zonder deugdelijke
onderbouwende documenten. Tientallen Venezolanen, die verdacht werden van de
Havens, Banking Secrecy and Money Laundering (Wenen 1998) 57.
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frauduleuze transacties waren voortvluchtig. Gedupeerde rekeninghouders verweten de BNA
dat die onvoldoende toezicht had gehouden. Ze eisten financiële

compensatie van de

Antilliaanse regering en riepen op tot een toeristische boycot van Curaçao.868
Medio april 1994 werd in Willemstad een vergadering over de affaire belegd met circa 400
belanghebbenden uit onder meer Venezuela, Colombia en Miami. Veel aanwezigen waren
niet tevreden met de uitleg van Tromp tijdens de vergadering en kondigden aan meer druk op
de Antilliaanse regering te gaan uitoefenen teneinde meer informatie los te krijgen. Als reactie
op die uitspraken stelde Tromp: ‘Wij kunnen nu eenmaal geen informatie verschaffen over
wie wat heeft gedaan, of op welke rekeningen geld zou staan. Wij hebben een bankgeheim,
dat kan niet geschonden worden.’ Hij stelde verder dat de oorzaak van wat er was misgegaan
in Venezuela lag, dat er geen lokale personen bij waren betrokken en dat geen van de overige
zestien Venezolaanse offshorebanken op Curaçao aanstalten maakte om zich elders te gaan
vestigen.869
De vicevoorzitter van de financiële commissie van het Venezolaanse parlement riep medio
april 1994 op tot een boycot870 van Curaçao als toeristische bestemming vanwege de
gebeurtenissen rond Banco Latino.871 Naar aanleiding van de dreigementen van de
Venezolaanse politici betoogde de VBC dat de naam van de Antillen moest worden
gezuiverd. De situatie rond Banco Latino dreigde de verhoudingen met Venezuela zo ernstig
te verstoren dat de Antilliaanse regering de Nederlandse ambassadeur in Venezuela
uitnodigde om de kwestie te bespreken. Eind april was Tromp in Caracas om de zaak in
Venezuela te bespreken. Tijdens een persconferentie, die door de Venezolaanse TV werd
uitgezonden, betoogde Tromp dat de beschuldigingen aan het adres van Curaçao ongegrond
waren, omdat het ging om een offshorebank die geen Antilliaanse rekening- en
aandeelhouders had en mocht hebben.872 In augustus 1994 werd onder leiding van de BNA
een overeenkomst bereikt met de Venezolaanse Banco Provincial inzake de overname van
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Banco Latino Curaçao. Voor zover de boedel dat toeliet zouden gedupeerde rekeninghouders
en andere schuldeisers worden gecompenseerd.873
Overzien we de gebeurtenissen dan kunnen we ons afvragen of het debacle van Banco
Latino voorkomen had kunnen worden als de besproken wetgeving eerder was ingevoerd.
Omdat we de details van de affaire niet kennen is dat lastig te beoordelen. Zeker is wel dat
fraude bij financiële instellingen altijd kan plaatsvinden, maar dat anderzijds de afwezigheid
van Antilliaans toezicht op de offshorebank in ieder geval naar buiten toe de indruk wekte dat
er op de Antillen niet alles aan was gedaan om dergelijke zaken te vermijden. Vast staat in
ieder geval dat invoering van de wetgeving door de affaire onvermijdelijk was geworden. De
keerzijde was natuurlijk dat potentiële klanten afgeschrikt zouden kunnen worden door te
strenge regulering. Ter geruststelling verklaarde Tromp dan ook in mei 1994 dat de BNA niet
van plan was de onder haar toezicht staande instellingen onnodig met regelgeving te gaan
belasten, de BNA zo verzekerde hij, zou zich bij het toezicht laten leiden door het principe
van het behoud van de reputatie van de Antillen als gezond financieel centrum zonder dat dit
ten koste zou gaan van de concurrentiepositie van de Curaçaose offshore.874

In deze en de voorgaande paragraaf werden twee vormen van bedreiging voor de Curaçaose
offshore besproken: plannen en maatregelen van de EU en Nederland én wetgeving die de
Antillen als gevolg van externe druk moesten invoeren. Een andersoortige bedreiging voor de
offshore werd gevormd door het feit dat het de Antillen niet lukte de bestaande
belastingverdragen te behouden, laat staan een netwerk van verdragen op te bouwen.

§ 4 Belastingverdragen: sterk terreinverlies
Begin 1988 hadden de Antillen nog een belastingverdrag met Groot-Brittannië, Noorwegen
en een gedeeltelijk verdrag met de VS. De Britten zegden het verdrag op, met Noorwegen
kwam een nagenoeg uitgekleed verdrag tot stand, het toch al beperkte verdrag met de VS
werd nog verder ingeperkt en het lukte de Antillen niet andere verdragen af te sluiten.

Groot-Brittannië
Op initiatief van Groot-Brittannië begon in mei 1987 de eerste onderhandelingsronde met de
Antillen over herziening van het bestaande belastingverdrag. De Britten wilden, net als de
Amerikanen, treaty shopping via Antilliaanse vennootschappen onmogelijk maken in de
873
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toekomst. Op de Antillen werd gevreesd dat het Antilliaanse besluit om geen belastingverdrag
met de Verenigde Staten te tekenen, de onderhandelingen met de Britten negatief zou
beïnvloeden.875 In het voorjaar van 1988 werden in Groot-Brittannië vervolgbesprekingen
gevoerd.876 Van Antilliaanse zijde werd gesteld dat hun delegatie steeds meer concessies had
gedaan teneinde het verdrag te redden en dat na overleg met de offshoresector in augustus
1989 een voorstel aan de Britten was voorgelegd waarmee voor de Antillen de ‘bottom line’
was bereikt. Kennelijk konden de Britten zich niet vinden in dat Antilliaanse voorstel, want in
oktober 1989 zegden ze het Brits-Antilliaanse verdrag op met terugwerkende kracht tot en
met 1 april 1989. Er volgde geen sterke reactie op de markten, zoals het geval was geweest bij
de opzegging van het Amerikaans-Antilliaanse verdrag, omdat een ‘grandfather clause’
bepaalde dat de opzegging niet gold voor Euro-obligaties die voor 26 juli 1986 waren
uitgegeven.877
Wat zich precies heeft afgespeeld is niet helemaal duidelijk, maar uit krantenverslagen878
komt het beeld naar voren dat Groot-Brittannië vond dat de Antillen gevraagde gegevens niet
snel genoeg verschafte en de onderhandelingen opzettelijk vertraagde. De Antillen hadden
wel belang bij die vertragingstactiek omdat het oude verdrag, met voor de Antillen gunstige
bepalingen, weliswaar afliep in april 1989, maar van kracht bleef totdat het zou worden
vervangen door een nieuw verdrag. Het was niet de eerste keer dat Groot-Brittannië tijdens
onderhandelingen werd geconfronteerd met de Antilliaanse vertragingstactiek, hiervoor zagen
we al dat zich in 1969 hetzelfde afspeelde, waarna de geïrriteerde Britten ook toen tot
verdragsopzegging overgingen.

Noorwegen
Het lopende belastingverdrag met de Antillen, dat gold voor de Antillen inclusief Aruba,
werd door Noorwegen vanwege de status aparte die Aruba in 1986 verkreeg, ingaande januari
1988 opgezegd. De daarop volgende onderhandelingen tussen de Antillen en Noorwegen, die
medio 1988 begonnen, resulteerden eind 1989 in de ondertekening van een nieuw verdrag.
Omdat in het nieuwe verdrag bepalingen waren opgenomen waarmee feitelijk alle
offshoremaatschappijen werden uitgesloten van de verdragsvoordelen, kon de Antilliaanse
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offshoresector feitelijk879 geen gebruik maken van dat verdrag.880 Een zo goed als leeg
verdrag dus.
Toch was G. Elias, de voorzitter van de VOB, enthousiast en vrij optimistisch, hij zag in het
nieuwe verdrag een opening naar verdragen met andere Scandinavische landen. Hij
verklaarde voorstander te zijn van het afsluiten van een zo groot mogelijk aantal
belastingverdragen en stelde dat er gewerkt werd aan de totstandkoming van verdragen met
België, Italië en Oostenrijk.881

Verenigde Staten
Bij de opzegging van het belastingverdrag tussen de Antillen en de Verenigde Staten in 1987
bleef alleen artikel 8 van kracht, er werd toen vastgelegd dat geen van beide regeringen het
voornemen had om dat artikel met de bijbehorende bepalingen te beëindigen. Toch gaven de
Amerikanen in september 1995 te kennen ook dat resterende deel te willen opzeggen teneinde
oneigenlijk gebruik van het resterende verdrag te voorkomen.882 Kennelijk bood het
resterende

verdrag

nog

voldoende

mogelijkheden

om

te

worden

gebruikt

in

belastingconstructies. Zo bespaarde de Nederlandse firma Ahold aanzienlijke bedragen
Amerikaanse belastingen door in 1996 de overname van het Amerikaanse bedrijf Stop &
Shop te financieren via een aparte financieringsmaatschappij op Curaçao.883
De VS en de Antillen kwamen medio september overeen het resterende verdrag niet te
beëindigen, maar aan te passen. In een protocol werden diverse bepalingen opgenomen die het
gebruik van artikel 8 sterk beperkten. Wel bleef de belastingvrijstelling van Amerikaanse
rentebetalingen met betrekking tot Eurobonds van vóór 15 oktober 1984 bestaan. Het protocol
trad op 30 december 1996 in werking.884
Er waren twee redenen waarom de Antillen akkoord gingen met dat voor de offshoresector
schadelijke protocol. Allereerst kon de VS het resterende verdrag gewoon opzeggen en via
aparte Amerikaanse wetsontwerpen de rechten van de houders van Eurobonds van vóór 15
oktober 1984 beschermen, maar dat hield een zeker risico in, het uiteindelijke resultaat van
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wetsvoorstellen stond immers nooit vast.885 Verder hoopten de Antillen dat Amerika daardoor
bereidheid zou tonen om over een nieuw belastingverdrag te gaan onderhandelen.
In oktober 1995 diende de Antillen dan ook een verzoek bij de VS in om onderhandelingen
op te starten inzake een nieuw onderling belastingverdrag.886 Washington antwoordde, vrij
zuinigjes, dat eerst het overeengekomen protocol inzake wijziging van artikel 8 van kracht
moest zijn voordat onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag in overweging zou
worden genomen.887 Zoals we zagen trad het protocol in werking, maar de VS toonde daarna
geen enkele bereidheid tot onderhandelen over een nieuw verdrag.
De Antillen hadden dit kunnen weten, want toen Nederland een paar jaar daarvoor aan de
VS vroeg of, zoals vrij gebruikelijk, in het nieuwe Amerikaans-Nederlandse belastingverdrag
een artikel kon worden opgenomen dat het verdrag alleen voor Nederland gold, maar dat de
werking tot de Antillen kon worden uitgebreid, reageerde de VS zeer afwijzend. Volgens de
Nederlandse regering stelde de VS toen dat de verhoudingen op fiscaal terrein met de
Antillen en Aruba zodanig verstoord waren, ‘dat zelfs het afgeven van een intentieverklaring
om op basis van het nieuwe verdrag tot een eventuele uitbreiding te kunnen komen niet
opportuun werd geoordeeld.’888 Het lukte de Antillen ook niet om een verdrag met enig ander
land af te sluiten.

Niet in trek als verdragspartner
Tijdens een overleg van eind 1994 met de Antillen verklaarde Nederland dat het zich altijd
inspande om zijn belastingverdragen uit te breiden naar de Antillen. Mochten de
verdragspartners niets voor uitbreiding voelen dan werd in ieder geval geprobeerd de
mogelijkheid open te houden voor latere reacties. Of en wanneer Antilliaanse onderhandelaars
zouden moeten worden geïntroduceerd werd van geval tot geval beoordeeld, teneinde
verdragspartners niet af te schrikken.889 Hierna volgen een aantal voorbeelden waaruit blijkt
hoe lastig het was voor Nederland om verdragspartners te interesseren voor mogelijke
verdragsuitbreidingen naar de Antillen.
Het was de gewoonte dat de Nederlandse regering probeerde in ontwerpverdragen een
artikel op te nemen dat het verdrag alleen voor Nederland gold, maar dat de werking tot de
885
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Antillen kon worden uitgebreid. Meerdere landen wezen de opname van een dergelijk artikel
ten behoeve van de Antillen in de belastingverdragen die Nederland afsloot of wijzigde af of
stelden daarbij zware voorwaarden. Het ging daarbij om Argentinië, Brazilië, China,
Kazachstan, Rusland, Tunesië, Venezuela en Wit-Rusland.
Brazilië, China en Tunesië motiveerden hun weigering een dergelijk artikel op te nemen
niet, terwijl Rusland en Wit-Rusland wezen op ‘redenen van interne politieke aard’.890
Argentinië liet weten dat ‘in het verleden de Nederlandse Antillen en Aruba een sleutelpositie
innamen bij de kapitaalvlucht uit Argentinië. De negatieve gevoelens die als gevolg daarvan
in Argentijnse politieke kringen heersen ten aanzien van de Nederlandse Antillen en Aruba,
zouden, volgens de Argentijnse verdragsonderhandelaar, elke verwijzing (…) naar de
Nederlandse Antillen of Aruba, het Verdrag voor het Argentijnse parlement onacceptabel
maken.’891 Kazachstan was niet bereid een toelatingsbepaling op te nemen, maar gaf wel aan
met de Antillen over de totstandkoming van een belastingverdrag te willen onderhandelen
mits op de Antillen het belastingstelsel zou worden aangepast.892 Venezuela was wel bereid
een uitbreidingsartikel op te nemen, maar liet in het protocol vastleggen dat een uitbreiding
slechts mogelijk was ‘met de uitdrukkelijke instemming van het Venezolaanse ministerie van
Financiën en mits de tekst bij een eventuele uitbreiding kon worden aangepast met het oog op
de bijzonderheden van de belastingstelsels van de Antillen en Aruba.’893 In diplomatieke taal
gaven de Venezolanen dus aan dat ze geen verdrag met de Antillen wilden omdat de
Antilliaanse offshorewetgeving fiscale lekken zou veroorzaken.
Bij de wijziging van het Canadese-Nederlandse verdrag bepleitte Nederland bij Canada dat
besprekingen zouden plaatsvinden over uitbreiding van het verdrag naar de Antillen. Canada
wees dat voorstel echter af.894
Toen in de Tweede Kamer werd gevraagd waarom de Antillen geen belastingverdragen
afsloten antwoordde Vermeend dat de Antillen wel een aantal landen daartoe hadden
benaderd, maar dat daarop afhoudend werd gereageerd. Hij stelde verder dat de oorzaak
daarvan gezocht moest worden in ‘het bijzondere fiscale regime’ van de Antillen en dat niet te
verwachten viel dat ‘zulks in de nabije toekomst anders zal komen te liggen.’ Volgens
Vermeend was dat ook bekend bij de regering van de Antillen.895 Vermeend wees hier net als
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de Venezolanen op de Antilliaanse offshorewetgeving waardoor andere landen, beducht voor
fiscale lekken, afgeschrikt werden.
Dat was uiteraard bekend op de Antillen, hoe zou het trouwens ook anders kunnen na zo
veel aanwijzingen dat verdragsafsluitingen nauwelijks of niet mogelijk waren. De Antilliaanse
minister van Financiën erkende dat ook openlijk in december 1997, toen hij verklaarde dat die
verdragen op dat moment geen hoge prioriteit hadden, omdat al verschillende keren
afhoudend werd gereageerd door het benaderde land. ‘Het lijkt daarom beter eerst het Nieuw
Fiscaal Raamwerk af te wachten. Nadat dat tot stand is gekomen, en de Antilliaanse
wetgeving op een meer voor diverse geïndustrialiseerde landen acceptabele leest is geschoeid,
zal de ratificatie van verdragen een hoge prioriteit krijgen.’896

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien welke maatregelen de Antilliaanse regering
nam om de offshore te redden en de reactie van Nederland daarop, aansluitend brachten we de
externe bedreigingen in kaart, gevolgd door de onder externe druk ingevoerde wetgeving en
het terreinverlies met betrekking tot belastingverdragen. Die geschetste ontwikkelingen
hadden natuurlijk invloed op de aard en de omvang van de offshore-activiteiten. Om die
invloed beter te begrijpen gaan we in de volgende paragraaf na hoe de offshore-infrastructuur
zich ontwikkelde.

§ 5 Offshore-infrastructuur: tijdelijke opleving
Trustkantoren
Het trustkantoor Pierson Trust Curaçao, een dochter van PHP Curaçao NV, richtte in 1987
een aparte afdeling op voor mutual funds. Kennelijk verwachtte men al in 1987 een sterke
toename van die te beheren fondsen, omdat pas in 1988 richtlijnen van kracht werden, op
grond waarvan die fondsen via rulings vrijstelling van winstbelastingheffing konden
verkrijgen. Al in 1988 meldde PHP trots dat hun trustkantoor mutual funds beheerde met een
totaal vermogen van meer dan 10 miljard US dollar.897
Ook Citco zette in 1987 een aparte afdeling voor mutual funds op in Willemstad, het aantal
werknemers op die afdeling steeg van veertien in 1987 naar 102 in 1994, terwijl het aantal
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geadministreerde mutual funds groeide van 32 stuks in 1989 naar 300 in 1994.898 Op Curaçao
was Citco verreweg het grootste trustkantoor, maar ook daarbuiten behoorde het tot de grote
spelers. Het bedrijf had in 1995 wereldwijd 26 vestigingen met circa 600 werknemers en
beheerde toen 55 miljard US dollar aan fondsvermogen. De Citco vestiging in Amsterdam
was met een marktaandeel van 12 % tot een van de grootste trustkantoren in Nederland
uitgegroeid.899 In augustus 1995 werd de Citco Group grotendeels overgenomen door ‘La
Fondation de Famille Sandoz’. Die Fondation was ook de grootste aandeelhouder van de
Zwitserse farmaceutische multinational Sandoz. De ‘Smeets Family Trust’ behield een
belangrijk minderheidsaandeel. C. Smeets900 zou Citco blijven leiden.901 Tegelijkertijd
verkocht de Citco Group ook het in 1981 van het bisdom Curaçao overgenomen dagblad de
Amigoe, aan een ingezetene van Curaçao.902 Met de verkoop van de Amigoe werd duidelijk
dat de familie Smeets, die traditioneel een vrij grote invloed had op Curaçao, een minder
actieve rol ging spelen in Willemstad.
MCB, dat zoals we zagen in 1985 onder druk van Nova Scotia (de grootste aandeelhouder)
haar trustkantoor moest verkopen, ging in januari 1993 weer een trustkantoor opzetten.
Daarbij ging ze zich richten op potentiële cliënten in Europa en Latijns-Amerika met speciale
aandacht voor Costa Rica, Mexico, Venezuela, Panama en Brazilië.903 Dat was mogelijk
omdat het concurrentiebeding van circa vijf jaar dat bij de verkoop van het trustkantoor was
overeengekomen, geen belemmering meer vormde. Het is niet duidelijk waarom Nova Scotia
instemde met dat nieuwe trustkantoor.904 Het is mogelijk dat de VS na de beëindiging van het
Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag geen druk meer op Nova Scotia uitoefende. Vast
staat wel dat de oprichting van het nieuwe trustkantoor samenviel met een herleving van de
offshore-activiteiten op Curaçao (zie grafiek 9 en de grafiek van bijlage 2).
Een ander trustkantoor uit Willemstad, de Corporate Trust, fuseerde in 1993 met het
Amsterdamsch Trustee Kantoor. De zetel van de nieuwe combinatie kwam in Nederland en
898

Amigoe, 4-7-1994.
Amigoe, 4-7-1994, NRC Handelsblad, 19-8-1995.
900
Op de Quote 500 lijst van eind 2001 stond C. Smeets genoteerd met een geschat vermogen van 550 miljoen
gulden, de herkomst van het vermogen werd toegeschreven aan het Citco trustkantoor. Bron: Quote, 30-122001; Het fortuin van C. Smeets vond zijn oorsprong in Citco dat door zijn vader Anton Smeets was
opgebouwd. Dat pioniers zoals Anton grote winsten behaalden kwam ook elders voor. Zo konden lokale
sleutelfiguren op de Kaaimaneilanden en Jersey die het OFC daar opbouwden grote winsten behalen. Bron:
M.P. Hampton en J. Christensen, ‘Looking for Plan B: what next island hosts of offshore finance?’ in: P.
Clegg en D. Killingray eds., The Non-Independent Territories of the Caribbean and Pacific: Continuity and
Change (Londen 2012) 125-141 aldaar 128 en 129.
901
Amigoe, 31-7-1995; 21-8-1995; De Volkskrant, 1-8-1995; NRC Handelsblad, 1-8-1995.
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Amigoe, 21-8-1995; NRC Handelsblad, 19-8-1995.
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Amigoe, 23-4-1992.
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Bron: Gesprek met M. Elias op 2-5-2017.
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kreeg de benaming Amsterdam Trust Corporation (ATC). Corporate Trust, dat in 1966 door
notaris Schiltkamp was opgericht, was uitgegroeid tot een van de belangrijkste trustkantoren
van de Antillen. Het in 1893 opgerichte Amsterdamsch Trustee Kantoor, dat het oudste
trustkantoor van Nederland was, had een vestiging in Willemstad.905
Het voorgaande laat zien dat Curaçaose trustkantoren zich na 1987 succesvol richtten op
mutual funds, de nieuwe zero tax regelgeving met betrekking tot die fondsen wierp zijn
vruchten af. Opvallend is dat de buitenlandse invloed op de trustkantoren in Willemstad werd
verstevigd: het grootste trustkantoor kwam in Zwitserse handen en een ander groot
trustkantoor fuseerde met een Nederlandse onderneming.

Offshorebanken
Het is aan J. Hagen te danken dat we meer te weten zijn gekomen over de Curaçaose
offshorebanken.

Voor

haar

dissertatieonderzoek906

stuurde

ze

vragenlijsten

naar

offshorebanken en trustkantoren. Ook nam ze interviews af met managers van financiële
instellingen. Uit de beantwoordde vragen en interviews bleek dat de belangrijkste diensten die
de

offshorebanken

verleenden

waren:

deposito’s

aannemen

en

plaatsen,

concernfinancieringen, het verstrekken van leningen en portfolio management. Duidelijk werd
dat verreweg de meeste zaken werden gedaan met ondernemingen, slechts 9 % had betrekking
op individuele klanten. Verder kwam naar voren dat de grootste groep klanten uit LatijnsAmerika kwam (42 %), gevolgd door Europa met 24 % en de Verenigde Staten met 16 %. Het
hoge aandeel van Latijns-Amerikanen wees er volgens Hagen op, dat dit gebied de
‘natuurlijke’ markt was voor de offshoresector van Curaçao. Over de toekomst voor
offshorebanken op Curaçao waren de meeste ondervraagden vrij positief, bij de redenen die
daarvoor werd opgegeven kwamen onder meer voor: de politieke instabiliteit en de
deviezencontroles in een aantal buurlanden, waardoor financiële stromen naar buitenlandse
banken ontstonden. Curaçao was aantrekkelijk, zeker als de geheimhouding gewaarborgd zou
blijven en de belastingheffing onveranderd bleef. Latijns-Amerika werd door een grote
meerderheid van de ondervraagden aangewezen als het meest veelbelovende gebied voor de
Curaçaose offshorebanken. Daarbij werd gewezen op de economische en politieke instabiliteit
van Latijns-Amerika die leidden tot de invoering van deviezencontroles, die op hun beurt
kapitaalvlucht veroorzaakten. Er was algemene consensus dat de potentiële markten voor

905
906

Amigoe, 28-8-1990; 30-11-1992; ATC Group, ATC sinds 1893 (Amsterdam 2009) 35, 75, 98.
Haar proefschrift werd in 1989 gepubliceerd, de tweede herziene uitgave verscheen in 1990.
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Curaçaose offshorebanken zich bevonden in landen met hoge belastingen, een strenge
bankregulering en in gebieden die economische en politieke problemen hadden.907
Het kwam er dus op neer dat de offshoresector op Curaçao vond dat de Curaçaose
offshorebanken toekomst hadden (vooral in Latijns-Amerika) met het faciliteren van
belastingontwijking en –ontduiking én reguleringsontwijking, mits de geheimhouding en de
lage belastingtarieven op het eiland niet wijzigden. Een onderzoek in andere Caribische OFCs
zal waarschijnlijk op die punten dezelfde resultaten opgeleverd hebben. Het gaat immers om
normale eigenschappen waaraan een succesvol OFC moet voldoen om de gangbare
klantengroep te bedienen.
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de offshore bankensector zich na een forse daling van
de activiteiten vanaf 1986 herstelde. Die trend handhaafde zich in de jaren 1988 en 1989, de
totale activa van de offshorebanken bleven sterk stijgen. In 1989 werd zelfs de eerdere piek
uit 1982 overtroffen (zie tabel 27). Dat laatste is opmerkelijk omdat bij de offshore als geheel,
de eerdere maxima met betrekking tot het aantal offshore-ondernemingen en de netto
deviezen in respectievelijk 1984 en 1986 nooit meer zouden worden overtroffen (zie grafiek
in bijlage 1). Dat het aantal offshorebanken in 1995 was afgenomen naar 42 kan er op duiden
dat de totale activa afnamen, maar kan ook betekenen dat een aantal offshorebanken waren
samengevoegd.

Tabel 27 Curaçaose offshorebanken en hun totale activa in miljarden US $, 1981-1989
Jaar
Aantal
Activa

1981
38
7,5

1982
39
8,5

1983
39
7,8

1984
42
6,4

1985
46
5,5

1986
50
5,6

1987
51
6,6

1988
51
8,0

1989
11,8

1990
54
-

1995
42
-

In deze tabel zijn ook de gegevens van jaren 1981 t/m 1987 opgenomen om de omvang van het hiervoor beschreven herstel
beter uit te laten komen. Van de jaren na 1989 zijn helaas geen gegevens voorhanden van de activa. Bronnen: Haan,
Antilliaanse Instituties, 187; Hagen 1990, Offshore Banking’, 36, 112, 114.

Bij een vergelijking van de landen van herkomst van de offshorebanken met betrekking tot de
jaren 1980 en 1989 valt op dat in beide jaren Nederland en Venezuela verreweg de grootste
leverancier zijn, maar dat de groei van het aantal offshorebanken grotendeels voor rekening
komt van de Latijns-Amerikaanse landen, namelijk van tien naar twintig banken, een
verdubbeling dus (zie tabel 28). Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat de groei
van de activa in de periode 1986 t/m 1989 toe te schrijven is aan die Latijns-Amerikaanse
offshorebanken. Dat strookt ook met de hiervoor beschreven bevinding van Hagen, dat 42 %
van de klanten van de op Curaçao gevestigde offshorebanken uit Latijns-Amerika kwam.
907

Hagen 1990, Offshore Banking, 123, 147, 150, 152, 171, 191-196.
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Tabel 28 Herkomst van de Curaçaose offshorebanken, situatie 1980 en 1989
Land van herkomst
1967
Nederland
1967
Venezuela
Verenigde Staten
Canada
Curaçao
Frankrijk
StaStatenGrmmm
Italië
mBBrittBrittanieIta
Zwitserland
lië
Abu Dhabi
Australië
Brazilië
Colombia
Ecuador
Saudi Arabië
1967
Uruguay
Groot Brittannië
Japan
Mexico
Totaal

aantal 1980
14
8
2
3
?
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
39

aantal 1989
17
16
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
53

Herkomst
1967
Europa
1967
Latijns-Amerika
Noord-Amerika
Elders
Totaal
1967

1980
21
10
5
3
39

1989
23
20
5
5908
53

Bron: Hagen 1990, Offshore Banking, 113, 114. Voor gegevens met betrekking tot 1980 zie tabel 19.

De Nederlandse banken en hun Curaçaose vestigingen
We zagen al dat meerdere Nederlandse banken in de loop der tijd trustkantoren en
offshorebanken in Willemstad vestigden. In de onderhavige periode (1988 t/m 1998) deden
zich een aantal ontwikkelingen voor met betrekking tot die vestigingen. Eerst trad een sterke
groei op die resulteerde in plannen voor grotere kantoorruimtes, toen rond 1995 die grotere
ruimtes werden betrokken kondigde zich een stagnatie aan, verdere groei bleef uit,
arbeidsplaatsen werden geschrapt en de offshore-activiteiten van één bank werden deels
beëindigd. We zullen van een aantal vestigingen die ontwikkelingen nader bekijken, maar
eerst beschrijven we een verschijnsel dat voor een aantal van de in Willemstad gevestigde
dochterondernemingen van de banken grote gevolgen had: rond 1990 fuseerden een aantal
Nederlandse banken of ze werden (deels) overgenomen.
Zo fuseerde de NMB, die op Curaçao een offshorebank had, in 1989 met de Postbank tot de
NMB Postbank Groep, vervolgens fuseerde laatstgenoemde in 1991 met de verzekeraar
Nationale Nederlanden tot de Internationale Nederlanden Groep (ING).909

908
909

Curaçao is hier ingedeeld bij elders, omdat het eiland niet tot de Latijns-Amerikaanse landen behoort.
Amigoe, 13-9-1991; Bedrijfshistorisch Archief ING, ING en haar geschiedenis (Amsterdam 2011) 45, 46.
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De Britse bank National Westminster (NatWest) verwierf in 1990 ongeveer 80 procent van
de aandelen van Van Lanschot. De samenwerking tussen de twee banken zou zich voor een
belangrijk deel gaan richten op het vermogensbeheer van particulieren. NatWest, die geen
trustkantoren op de Antillen en in Luxemburg had, kreeg door de overname toegang tot de
trustkantoren van Van Lanschot in die landen.910
Na de fusie van de ABN en AMRO in 1991 werden de Curaçaose trustkantoren van beide
banken ondergebracht in het nieuwe trustkantoor ABN AMRO Trust Company Curaçao.911
Verder werd de naam van de offshorebank Amro Bank Overseas in 1991 gewijzigd in ABN
AMRO Bank Asset Managent Curaçao.912 De integratie van twee dochterbanken van de ABN
en AMRO, respectievelijk Mees & Hope en PHP verliep vrij moeizaam. Ofschoon er
stemmen opgingen om de twee dochters apart te verkopen werden ze in 1993 samengevoegd
tot MeesPierson dat in het concern een vrij zelfstandige positie innam en wereldwijd, dus ook
in Willemstad, onder eigen naam bleef opereren.913 Uiteindelijk werd MeesPierson eind 1996
verkocht aan de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis.914
Groei gevolgd door stagnatie en dalende activiteiten
De ABN AMRO Curaçao meldde een sterke groei van haar offshore-activiteiten in 1991.915
Enkele jaren daarna, in 1994, verklaarde Van Lanschot dat ze een aantal jaren van
aanhoudende groei achter de rug hadden op Curaçao. Mede vanwege die groei betrok Van
Lanschot eind 1994 een groter kantoorpand in Willemstad.916
Waarschuwende geluiden klonken bij de opening van een vernieuwd kantoor voor het
trustbedrijf van de ABN AMRO in Willemstad eind 1994. De directie stelde dat er veel was
gebeurd in de offshore wereld, steeds meer gegadigden wilden een aandeel. Er werd verder op
gewezen dat Curaçao veel concurrentie had gekregen en dat het trustbedrijf van de bank
inmiddels ook vestigingen had op onder andere de Britse Maagdeneilanden en de
Kaaimaneilanden. ‘Vooralsnog heeft de bank echter haar basis op Curaçao’.917
Ook MeesPierson Curaçao, dat zo’n elf miljoen NAf had geïnvesteerd in de bouw van een
nieuw kantoorgebouw voor haar offshorebank in Willemstad, liet medio 1996 waarschuwende
910

NRC Handelsblad, 30-1-1990.
ABN AMRO, Stichting tot Behartiging van het Trustwezen in de Nederlandse Antillen, 7534: brief van 8-111991 aan het directoraat buitenland.
912
ABN AMRO, Amro Bank Overseas, 4848: notulen van de op 2-12-1991 gehouden
aandeelhoudersvergadering van de Amro Bank Overseas; 4848: akte van naamswijziging van 3-12-1991.
913
Antilliaanse knipselkrant, 19-6-1996; J. Smit, De Prooi (Amsterdam 2009) 56.
914
Smit, De Prooi, 82, 83.
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Beurs- en Nieuwsberichten, 25-4-1992.
916
The Business Journal, november 1994.
917
Amigoe, 25-11-1994.
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geluiden horen: ‘Over de hele wereld zijn er plaatsen die met elkaar concurreren om de
offshore binnen te halen. (…) Daarom is het belangrijk dat de infrastructuur goed moet zijn
[op Curaçao] (…) Wij zouden willen zien dat dat de offshore de behandeling krijgt die ze
verdient.’918
Bij de ING in Willemstad wees men er begin 1996 op dat de activiteiten waren afgenomen
ten gevolge van de onrust rond de pensionado-regeling.919 Naar aanleiding van geruchten,
eind 1996, dat de ING Bank, de grootste offshorebank op Curaçao, zou verhuizen naar
Venezuela verklaarde de ING-directie dat de bank in Willemstad bleef. Wel vervielen in
Willemstad een aantal arbeidsplaatsen in verband met de verplaatsing van het regionaal
hoofdkantoor vanuit Amsterdam naar Caracas. De directie stelde dat de toekomst van de ING
Bank op Curaçao voor een groot deel zou afhangen van de ontwikkelingen op het gebied van
de Antilliaanse en Nederlandse wetgeving.920
Van Lanschot Bankiers Curaçao verklaarde begin 1998 dat de groei van de bank op
Curaçao stagneerde, de winst over 1996 en 1997 bleef nagenoeg gelijk. De bank stelde verder
te willen groeien door de overname van kleine trustkantoren op Curaçao. De directeur van
Van Lanschot Bankiers Curaçao schreef de stagnatie toe aan veranderende fiscale wetgeving
op de Antillen en in Nederland, hij wees daarbij op de gewijzigde pensionado wetgeving en
de onzekerheid rond het NFR.921
In tegenstelling tot Van Lanschot, die nog overwoog de offshore-activiteiten in Willemstad
uit te breiden via overname van kleine trustkantoren, besloot de Rabobank Curaçao ingaande
maart 1999 een deel van haar offshore-activiteiten te beëindigen. Als reden werd opgegeven
dat de private banking en de trustactiviteiten niet meer rendabel waren en ook niet meer
groeiden. Verder ging de bank ‘zich meer richten op Europa dan Zuid-Amerika’ volgens de
Rabobank directie.922
Nu we de offshore-infrastructuur in beeld hebben gebracht, gaan we in de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk onder meer na wat de offshore betekende voor Curaçao.

918

Antilliaanse knipselkrant, 19-6-1996.
Trouw, 20-4-1996.
920
Amigoe, 12-10-1996; Antilliaanse knipselkrant, 26-3-1997.
921
Antilliaanse knipselkrant, 20-5-1998.
922
Antilliaanse knipselkrant, 10-2-1999.
919
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§ 6 De Curaçaose offshore
Omvang, concurrentiepositie en betekenis voor Curaçao
Net als in de voorgaande twee hoofdstukken gaan we in deze laatste paragraaf een antwoord
geven op drie vragen. Wat kunnen we zeggen over de offshore-omvang in Willemstad? Hoe
verhield zich de Curaçaose offshore-omvang tot die bij de naaste Caribische concurrenten?
Welke voordelen ontleende Curaçao aan de offshore?

Omvang van de Curaçaose offshore
De in het vorige hoofdstuk beschreven neergang kwam in 1989 tot stilstand voor wat betreft
het aantal offshore-ondernemingen en in 1991 met betrekking tot de deviezeninkomsten (zie
grafiek 9). In de jaren 1989 t/m 1995 trad een korte groeiperiode op (voor wat betreft het
aantal offshore-ondernemingen). Letten we op de deviezeninkomsten dan is de groeiperiode
wat korter: 1992 t/m 1995. Tijdens de korte groeiperiode werden echter de eerdere maxima
met betrekking tot het aantal offshore-ondernemingen en de netto deviezen in respectievelijk
1984 en 1986 niet meer gehaald. Na die relatief korte opleving trad een neerwaartse trend op
die in 2013 nog niet was gestuit (zie grafiek in bijlage 1). Omdat we te maken kunnen hebben
met na-ijl effecten, ondernemingen laten zich dikwijls pas na een tijdje uitschrijven bij de
KvK en deviezeninkomsten kunnen betrekking hebben op diensten die in de voorgaande jaren
zijn geleverd, zouden de herstelperiode en de ingezette neergang in werkelijkheid wat eerder
kunnen zijn opgetreden.
Welke factoren veroorzaakten de tijdelijke groei in de jaren 1989 t/m 1995 en de neergang
daarna? Wat betreft de groei valt het oog meteen op de maatregelen die de Antilliaanse
regering nam om tij te keren na de verdragsopzegging door de VS. Laten we de eventuele
invloed van die maatregelen afzonderlijk bekijken. Of de zero tax wetgeving voor
onroerendgoedmaatschappijen, die in oktober 1987 van kracht werd, bijdroeg aan de groei is
niet duidelijk, maar er zijn geen aanwijzingen voor. De zero tax rulings voor captives zullen
waarschijnlijk niet aan de groei hebben bijgedragen, het aantal captives daalde van zo’n 65
stuks in 1991naar 17 stuks in 1998 (zie tabel 31).
Van de zero tax rulings, die ingaande januari 1988 inzake mutual funds werden afgeven, kan
met zekerheid worden gesteld dat ze flink bijdroegen aan de groei. Hiervoor zagen we dat
trustkantoren in Willemstad aparte afdelingen oprichtten voor die fondsen en dat bijvoorbeeld
bij Citco het aantal werknemers op die speciale afdeling sterk toenam en het aantal
geadministreerde mutual funds flink groeide. Van de pensionado-regeling, die eind 1989 in
werking trad, kan eveneens gesteld worden dat die flink bijdroeg aan de groei. De
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pensioenvoorzieningen die Nederlanders onderbrachten in pensioen-bv’s op Curaçao én de
komst van Nederlandse emigranten, waaronder directeur-grootaandeelhouders met hun BV,
verschaften de trustkantoren, belastingadviseurs en accountants in Willemstad volop werk. De
wetgeving inzake de zero tax SPF, trad pas in 1998 in werking en kan dus geen groei hebben
veroorzaakt in de periode 1989 t/m 1995.
Om de neergang na 1995 te kunnen verklaren is het nodig dat we de invloed van de door
Nederland en de EU genomen maatregelen nader bekijken. De wetgeving waarmee ingaande
januari 1995 de afkoop van pensioenen, bij naar het buitenland verplaatste pensioen-bv’s,
fiscaal zwaar werden belast in Nederland, had vanzelfsprekend gevolgen voor de Curaçaose
offshore, de Antillen golden immers tot dan toe als de favoriete vestigingsplaats van
pensioen-bv’s met een Nederlandse achtergrond. De wetgeving inzake concernfinancieringen,
die in januari 1997 van kracht werd, had ongetwijfeld negatieve gevolgen voor de Curaçaose
offshore. Grote Nederlandse concerns besloten begin 1997 hun financiering niet meer via de
Antillen te laten verlopen. De BRK-wijzingen die ingaande januari 1997 in werking traden en
onder druk van Nederland tot stand waren gekomen, betekenden feitelijk het einde van de
pensionado-regeling. Omdat door de gewijzigde bepalingen de fiscaal geïndiceerde emigratie
vanuit Nederland naar de Antillen minder aantrekkelijk werd, droegen de wijzigingen bij aan
de dalende offshore-activiteiten in Willemstad. Al in 1995, tijdens de onderhandelingen over
de BRK, was sprake van afnemende activiteiten omdat potentiële Antillengangers uit
Nederland een afwachtende houding aannamen. De EU-moeder-dochterrichtlijn die begin
1992 van kracht werd had negatieve gevolgen voor de Curaçaose offshore, ze zorgde voor een
flinke daling van de dividendstroom vanuit Nederland naar de Antillen.
Waren er mogelijk andere factoren die de neergang veroorzaakten? Te denken valt aan de
onder externe druk op de Antillen ingevoerde wetgeving: de strafbaarstelling witwassen in
1993, het toezicht op offshorebanken begin 1994 en de Landsverordening MOT die in 1997 in
werking trad. Er zijn geen aanwijzingen dat de strafbaarstelling witwassen een negatieve
invloed op de offshore-activiteiten had. Het ingevoerde toezicht op de offshorebanken zal
naar verwachting weinig klanten van de Curaçaose offshore hebben afgeschrikt, de president
van de BNA had immers aangekondigd dat de BNA niet van plan was de onder haar toezicht
staande instellingen onnodig met regelgeving te gaan belasten. Het toezicht zal daarom vrij
beperkt gebleven zijn om de concurrentiepositie niet te schaden. De Landsverordening MOT,
die in 1997 in werking trad, zal ook weinig invloed hebben gehad, immers trustkantoren
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vielen niet onder de wetgeving en de handhaving van de wetgeving was vrij zwak, getuige het
moeizame op gang komen van de verplichte meldingen van ongebruikelijke transacties.923
Waren de opzegging van het Brits-Antilliaanse belastingverdrag in 1989 en de in 1996 van
kracht wordende verdere inperking van het nog resterende Amerikaans-Antilliaanse
belastingverdrag mogelijk van invloed? Of van het Brits-Antilliaanse belastingverdrag veel
gebruik werd gemaakt is niet bekend. Wel zagen we dat het verdrag werd gebruikt voor de
uitgifte van Euro-obligaties. De opzegging zal dus ongetwijfeld een negatieve invloed hebben
gehad op de Curaçaose offshore-activiteiten, maar omdat ze in 1989 plaatsvond, net toen de
tijdelijke groei optrad, zal haar bijdrage aan de neergang die in 1995 optrad vermoedelijk vrij
klein zijn geweest.
Ook de verdere inperking van het nog resterende Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag
in 1996 zal een negatieve invloed hebben gehad op de Curaçaose offshore-activiteiten, alleen
geldt ook hier dat we niet weten in hoeverre er nog gebruik werd gemaakt van het verdrag
vóór die inperking. Het belang van deze negatieve factor is dus niet vast te stellen, het enige
wat we weten is dat Ahold in 1996 nog net op tijd gebruik maakte van de mogelijkheden
voordat het protocol eind 1996 in werking trad.
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In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat het meldpunt maar weinig meldingen kreeg te verwerken.
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We kunnen met zekerheid stellen dat de door de Antilliaanse regering genomen maatregelen
betreffende zero tax rulings inzake mutual funds én de pensionado-regeling in belangrijke
mate bijdroegen aan de tijdelijke opleving. Ten aanzien van de neergang na 1995 kunnen we
stellen dat die in belangrijke mate is toe te schrijven aan de Nederlandse wetgeving inzake
afkoop van pensioenen en concernfinanciering, de onder druk van Nederland tot stand
gekomen BRK-wijzigingen en de EU-moeder-dochterrichtlijn.
Tot nu toe hebben we twee zaken buiten beschouwing gelaten die van belang zouden
kunnen zijn om de neergang na 1995 te verklaren. Allereerst de performance van de
concurrenten in het Caribisch gebied, als bij die concurrenten ook sprake was van een
neergang, zou dat kunnen wijzen op een algemene vraagvermindering naar offshore
faciliteiten. Verder is de bijdrage die de offshore-activiteiten aan de Curaçaose
overheidsinkomsten en economie leverden van belang, was die nog steeds groot genoeg om
de staat te motiveren zich in te zetten voor de offshoresector? Beide zaken zullen we
achtereenvolgens nader bezien.

Concurrentiepositie: offshore-omvang bij andere Caribische OFCs
Voor wat betreft het aantal offshore-ondernemingen was Curaçao het enige OFC was waar
zich een daling voordeed, de andere OFCs maakten een flinke groei door (zie tabel 29).
Curaçao, dat in 1987 nog het hoogste aantal offshore-ondernemingen had in vergelijking met
de andere centra (zie tabel 21), werd op dat punt ingehaald door de Kaaimaneilanden924 rond
1988, de Britse Maagdeneilanden rond 1989 en de Bahama’s rond 1993. In 1994 hadden de
Kaaimaneilanden daardoor anderhalf keer zo veel ondernemingen als Curaçao, de Bahama’s
in 1998 vier keer zo veel en de Britse Maagdeneilanden in 1995 ongeveer acht keer zo veel.
Opvallend is dat in andere centra het aantal offshorebanken en hun totale activa toenamen
(zie tabel 30). Bij Curaçao zijn er echter geen tekenen dat de groei, die zich manifesteerde in
periode 1988 t/m 1990, daarna door bleef gaan.
Bij het offshore verzekeringswezen (zie tabel 31), lieten alle andere centra een lichte groei
of stabilisatie zien met betrekking tot het aantal offshore verzekeringsondernemingen. Bij
Curaçao daarentegen, dat toch al relatief klein was op dat gebied, was sprake van een flinke
daling.

924

De keuze voor 1988 als ‘passeerjaar’ is mede gebaseerd op het gegeven dat in 1987 de Kaaimaneilanden al
18.265 offshore-ondernemingen hadden. (zie tabel 21)
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Tabel 29 Aantal offshore-ondernemingen op Curaçao, de Bahama’s, Barbados, Bermuda,
Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden, 1988-1998
Curaçao
Bahama’s
Barbados
Bermuda
Br. Maagd.
Kaaiman
Maagd.
1967
1988
19.300
13.000
1989
18.200
1990
18.600
35.900
1991
19.100
5.700
24.000
1992
19.500
1993
20.700
7.300
100.000
25.000
1994
21.150
28.500
2.650
8.500
31.600
1995
21.200
39.000
3.340
162.800
1996
51.200
3.850
1997
21.000
69.900
4.920
1998
84.500
5.680
Bronnen: Euromoney Research Guides, Offshore Financial Centres (Londen 1992) 20, 26; Gallagher, Survey of
Offshore Finance, 46; Hampton, The Offshore Interface, 6, 7; IMF, Caribbean Offshore Financial Centres,
WP/02/88, 25; IMF, Country Report No. 03/35, Barbados: Financial System Stability Assessment (Washington
2003) 16; T.J. van Koningsveld, De Offshore wereld ontmaskerd, 137, 266; Roberts, ‘Small Places, Big Money’,
242; The Banker (juni 1995) 5. Gegevens over Curaçao zie bronnen bij de grafiek in bijlage 1.

Tabel 30 Aantal offshorebanken met hun totale activa op Curaçao, de Bahama’s, Barbados en
de Kaaimaneilanden, 1988-1998 (in miljarden US $)925
Bahama’s
Barbados
Kaaiman
banken activa
banken activa
banken activa
390 225
6
2,2
520 280
1989
390 250
7
530 360
1990
400 260
13
540 400
1991
400 270
13
540 440
2,8
1992
16
534
1993
21
1994
413
28
1995
42
410
32
1996
425
40
1997
418
44
1998
418
43
Bronnen: Hagen 1990, Offshore Banking’, 36, 37; Hampton, The Offshore Interface, 7; Hudson, Globalization,
Regulation and Geography, 27, 162; IMF, Caribbean Offshore Financial Centres, WP/02/88, 25; IMF, Country
Report No. 03/35, Barbados, 16; Zephirin e.a., Financial Innovations in the Caribbean, 331. Voor gegevens
over Curaçao zie tabel 27.

1967
1967
1988

Curaçao
banken activa
51
8,0
53
11,8
54

Van de vijf bekeken jurisdicties werden de Britse Maagdeneilanden het grootste op het
gebied van offshore-ondernemingen, de Kaaimaneilanden voor wat betreft offshorebanken en
Bermuda op het gebied van captives. We zullen in het volgende hoofdstuk zien dat die drie
jurisdicties die leidende positie behielden.
Bij de Caribische concurrenten van Curaçao was niet alleen geen sprake was van een
neergang van de offshore-activiteiten na 1995, maar van een toename. Van een verminderde
925

Voor de Britse Maagdeneilanden waren geen gegevens voorhanden over offshorebanken.
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vraag naar offshorefaciliteiten was dus geen sprake, eerder het tegendeel. De Curaçaose
offshore had kennelijk aan concurrentiekracht verloren ten opzichte van haar naaste
Caribische concurrenten.
Tabel 31 Aantal offshore verzekeringsondernemingen926 op Curaçao, Barbados, Bermuda, de
Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden, 1988-1998
Curaçao

Barbados

Bermuda

Br. Maagd.
Maagd.

Kaaiman

1967
1988
1989
1990
1991
60 à 70
1.300
365
1992
236
1993
1.355
1994
232
35
390
243 1995
243
1996
231
1997
236
1998
17
232
1.440
Bronnen: Antilliaanse knipselkrant, 8-4-1998; Euromoney Research Guides, Offshore Financial Centres, 20, 30,
71; Hampton, The Offshore Interface, 6, 7; IMF, Caribbean Offshore Financial Centres, WP/02/88, 28; IMF,
Country Report No. 03/35 Barbados, 16.

Betekenis van de offshore voor Curaçao
Het belang van de offshore voor Curaçao bepalen we aan de hand van drie elementen. De
afgedragen winstbelasting, de werkgelegenheid en de bijdrage aan het Bruto BBP.
Winstbelastinginkomsten
De winstbelastinginkomsten bleven dalen tot 1992. Alleen in 1993 en 1995 was er echter
sprake van een relatief beperkte toename (zie grafiek 9). In 1998 bedroegen ze nog maar 1/3
van die in 1988. Dat beeld wijkt af van de groei van het aantal offshore-ondernemingen in de
jaren 1989 t/m 1995 en de groei in 1992 t/m 1995 van de deviezen. Dat de
winstbelastinginkomsten maar zeer beperkt meestegen met de toegenomen offshoreactiviteiten is toe te schrijven aan de aard van de activiteiten die de toename veroorzaakten.
De zero tax mutual funds leverden uiteraard geen winstbelasting op terwijl de met de
pensionado-regeling samenhangende offshore-activiteiten wel winstbelasting opbrachten. De
winstbelastinginkomsten die verband hielden met de pensionado-regeling waren kennelijk net
voldoende om een aanwezige dalende trend (zie grafiek 9) enkele jaren te onderbreken.

926

Voor de Bahama’s waren geen gegevens voorhanden over offshore verzekeringsondernemingen.
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Het aandeel van de offshore winstbelasting in de totale overheidsinkomsten daalde van
nagenoeg de helft (47 %) in 1988 naar circa 1/6 deel (17 %) in 1996 (zie tabel 32).
De daling van de offshore winstbelastinginkomsten resulteerde in sterk oplopende
begrotingstekorten. In de jaren dat die winstbelastinginkomsten sterk stegen waren namelijk
ook de overheidsuitgaven voor onder meer ambtenarensalarissen, sociale zaken en
volksgezondheid sterk toegenomen.927 Dus toen de inkomsten verminderden ontstonden
meteen budgettaire problemen. Het tekort liep op van 50 miljoen NAf in 1988 naar 223
miljoen in 1994, om vervolgens af te nemen naar 126 miljoen in 1995.928 De tekorten werden
gefinancierd met onder meer de verkoop van obligaties en gedwongen leningen bij het
Algemeen Pensioen Fonds van de Nederlandse Antillen.929 Om de tekorten te bestrijden
werden de tarieven van diverse belastingen verhoogd, met name van loon- en
inkomstenbelasting, winstbelasting van niet offshorebedrijven en motorrijtuigenbelasting.
Ook werd de belastinginning met hulp van Nederlandse ambtenaren verbeterd.930 Door die
maatregelen stegen de inkomsten van de genoemde belastingen sterk. Ondanks de flink
dalende offshore winstbelastinginkomsten stegen daardoor de totale overheidsinkomsten
vanaf 1992 (zie tabel 32).

Tabel 32 Financiën Curaçao in miljoenen NAf, 1988-1996
Jaar
Winstbelasting (offshore)
Andere inkomsten931
Hulp van Nederland
Totale overheidsinkomsten
Aandeel offshore winstbelasting (%)

1988
350
308
94
752
47

1990
240
313
89
642
37

1992
180
395
141
716
25

1994
180
553
104
837
22

1995
230
557
142
929
25

1996
160
649
117
926
17

Bronnen: Overheidsinkomsten zie brongegevens bij grafiek 10; winstbelasting zie brongegevens
in bijlage 1.

De Nederlandse hulp die Curaçao ontving, uitgedrukt in Antilliaanse guldens, fluctueerde
sterk van jaar tot jaar (zie tabel 32 en grafiek 10). Een van de oorzaken was dat de koers van
de Antilliaanse gulden was gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Maar ook de hulp die
Nederland in guldens verstrekte, varieerde. Die hulp was opgebouwd uit meerdere posten.
Een aantal van die posten was vrij constant, de meesten echter niet, waaronder de grootste
post, die voor

meerjarenplan-projecten (MJP-projecten). Met die meerjarenplannen, die

927

Haan, Antilliaanse Instituties, 118, 119.
Haan, Antilliaanse Instituties, 128.
929
Haan, Antilliaanse Instituties, 130.
930
Haan, Antilliaanse Instituties, 128.
931
De post andere inkomsten bestaat grotendeels uit loon- en inkomstenbelasting, en winstbelasting van niet
offshorebedrijven.
928
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steeds een periode van vijf jaar bestreken, werden projecten van langere duur gefinancierd.
Het ging daarbij onder meer om (lucht)havens, wegen, nutsbedrijven, gevangenissen,
volkshuisvesting en de (ver)bouw van ziekenhuizen, scholen, bibliotheken en verpleeg- en
bejaardenhuizen. Dat de hulp in 1992 beduidend hoger was dan in 1990 is bijvoorbeeld
grotendeels toe te schrijven aan een sterke toename van de uitgaven voor MJP-projecten. Ook
de afname van de hulp in 1994 ten opzichte van 1992 komt voor het grootste deel voor
rekening van lagere uitgaven voor MJP-projecten.932 Opvallend is dat het aandeel van de
offshore winstbelastinginkomsten in de overheidsinkomsten daalde van 47 % in 1988 naar 17
% in 1996, terwijl het hulpaandeel bleef schommelen tussen de 13 en 20 % (zie tabel 32 en
grafiek 10).

Grafiek 10 Aandeel winstbelastinginkomsten en Nederlandse hulp (in %) van de totale
Curaçaose overheidsinkomsten, 1988-1996
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Bronnen: Winstbelasting zie brongegevens in bijlage 1; Nederlandse hulp aan Curaçao: periode 1988 t/m 1995,
Haan, Antilliaanse Instituties, 211. Daarbij is aangenomen dat de hulp aan Curaçao 48,3 % was van de totale
hulp aan de Antillen (Haan, Antilliaanse Instituties, 205). Nederlandse hulp in 1996, Kamerstukken II 1995-96,
24 400 nr. 3, pag. 14. Voor 1996 is uitgegaan van een verdeelsleutel van 50 % voor Curaçao. Bij de totale
Curaçaose overheidsinkomsten is uitgegaan van de eigen inkomsten plus de Nederlandse hulp. Gegevens eigen
inkomsten periode 1988 t/m 1995 bij Haan, Antilliaanse Instituties, 128 en voor 1996, BNA Annual Report
1997 pag. 20.

De voortdurende daling van de winstbelasting die de gemiddelde offshore-onderneming
opbracht in de periode van 1988 t/m 1997 (zie grafiek 11), is toe te schrijven aan twee
factoren. Allereerst nam het aantal Amerikaanse financieringsvennootschappen af, omdat
932

Haan, Antilliaanse Instituties, 196, 210, 211. .
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steeds meer leningen begonnen af te lopen. Per onderneming brachten die namelijk relatief
veel winstbelasting op. De daling werd ook veroorzaakt door de toename van de zero tax
activiteiten, die natuurlijk geen winstbelasting opbrachten. De lichte stijging in 1993 en 1995
komt hoogstwaarschijnlijk voor rekening van de hogere winstbelastinginkomsten die verband
hielden met de pensionado-regeling.

Grafiek 11 Winstbelasting (NAf) per offshore-onderneming, 1988-1997
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Bronnen: voor winstbelasting en aantal offshore-ondernemingen zie bijlage 1.

Werkgelegenheid
Helaas is voor de periode waarop dit hoofdstuk betrekking heeft (1988 t/m 1998) alleen het
aantal directe arbeidsplaatsen die de Curaçaose offshore bood voor het jaar 1991 bekend. Om
een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid bekijken we ook de
cijfers van de periode uit het vorige hoofdstuk. Het toch al beperkte aantal arbeidsplaatsen
daalde nog verder sinds het laatst bekende cijfer in 1985 (zie tabel 33). Op een totale
werkgelegenheid (particuliere sector en overheid) van 51.520 op Curaçao in 1991 vormden de
1.200 arbeidsplaatsen een aandeel van 2,3 %. Dat aandeel was 3,6 % van de arbeidsplaatsen
(33.670) die de particuliere sector toen bood.933

933

Omdat er geen werkgelegenheidscijfers voorhanden waren voor het jaar 1991, zijn de gegevens over 1992
gebruikt die zijn ontleend aan Haan, Antilliaanse Instituties, 161.

247

Tabel 33 Aantal directe arbeidsplaatsen in de Curaçaose offshore, 1978-1991
Jaar
Arbeidsplaatsen

1978
460

1979
1.000

1981
1.300

1985
1.500

1991
1.200

Bronnen: Dienst Economische Zaken, Economische Vooruitblik 1992 (Curaçao 1992) 61;
Voor gegevens over de jaren 1978 t/m 1981 zie tabel 24 in het vorige hoofdstuk.

De werkgelegenheid die een offshore-onderneming gemiddeld met zich mee bracht, was in de
jaren 1978-1991 vrij constant, het schommelde gemiddeld rond de 627 arbeidsplaatsen per
10.000 offshore-ondernemingen (zie tabel 34). Datzelfde geldt natuurlijk voor het aantal
offshore-ondernemingen per werknemer, dat schommelde rond de 16. Dat het aantal
ondernemingen per werknemer in 1985 hoger lag dan in 1978 kan duiden op een toegenomen
efficiency, men had meer ervaring en het werk was grotendeels gestandaardiseerd. De daling
in 1991 is mogelijk toe te schrijven aan de nieuwe wegen die werden bewandeld, zoals de
mutual funds en de pensionado-regeling. Het werk kan gemiddeld net iets minder
gestandaardiseerd zijn geweest.

Tabel 34 Aantal offshore-ondernemingen per werknemer en het aantal arbeidsplaatsen
per 10.000 offshore-ondernemingen voor de jaren 1978, 1985 en 1991
Jaar
Ondernemingen per werknemer
Arbeidsplaatsen per 10.000 ondernemingen

1978
15
667

1985
17
588

1991
16
628

Bronnen: de benodigde gegevens betreffende het aantal arbeidsplaatsen zijn te vinden in tabel 33 en
de gegevens over het aantal offshore-ondernemingen bij de brongegevens van de grafieken 6 en 9.

Aandeel in de economie
Net als in het vorige hoofdstuk is op twee manieren berekend hoeveel de Curaçaose offshoreactiviteiten bijdroegen aan het BBP van Curaçao.934 In tabel 35 zijn de resultaten van die
berekeningen weergeven. Beide opzetten (A en B) laten zien dat de neerwaartse trend, die al
in 1987 was begonnen, (zie tabel 25) zich voortzette tot 1993. Na de jaren 1993 t/m 1995,
waarin zich een stijging voordeed, zette weer een daling in. Aan het einde van de in dit
hoofdstuk behandelde periode (1988 t/m 1998) was het aandeel gedaald tot ongeveer 1/4
(opzet A) van de beginwaarde, voor opzet B was dat 1/3.

934

Ter herinnering: in de eerste opzet (A) zijn de winstbelastinginkomsten opgeteld bij 35 % van de netto
deviezeninkomsten en vervolgens vergeleken met het BBP van Curaçao voor de periode 1988 t/m 1998. De
tweede opzet (B) is hetzelfde, alleen wordt daarbij rekening gehouden met 100 % van de deviezen.
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Tabel 35 Bijdrage (in %) van de offshore aan het BBP van Curaçao, 1988-1998
Jaar
Opzet A
Opzet B

1988
24,5
36,9

1989
17,5
17,5
25,1

1990
13,8
20,2

1991
10,3
14,9

1992
9,1
13,5

1993
9,7
14,3

1994
9,4
15,6

1995
11,4
18,8

1996
8,1
14

1997
7,6
13,9

1998
6,3
12,2

Bronnen: BBP van Curaçao bij Haan, Antilliaanse Instituties, 81-84 en Centraal Bureau voor Statistiek Curaçao (CBS),
e-mail 10-12-2015. Gegevens inzake winstbelasting en deviezen zie de brongegevens behorende bij de grafiek in bijlage 1.

Samenvattend kunnen we stellen dat er sprake was van een tijdelijk herstel in de periode van
1989 t/m 1995 dat valt toe te schrijven aan een drietal endogene factoren. Zero tax rulings, de
pensionado-regeling en de mogelijkheden die de BRK bood.
Mutual funds werden op de Antillen vanaf januari 1988 onder bepaalde voorwaarden via
rulings vrijgesteld van het offshore winstbelastingtarief van 2,4-3 %. Die zero tax rulings
liepen vooruit op nog in te voeren wetgeving. Die vrijstelling zou niet van toepassing zijn als
een beroep werd gedaan op de BRK. Nederland liet weten de kans vrij groot te achten dat een
beroep op de BRK niet zou worden opgemerkt door de Antilliaanse autoriteiten en gaf aan
daarom een BRK-wijziging te overwegen. De wetgeving werd nooit ingevoerd, het bleef bij
de rulings. Problemen met Nederland werden op die manier omzeild, want rulings waren
individueel en geheim.
Met de in 1989 ingevoerde pensionado-regeling beoogde de Antillen koopkrachtige
buitenlandse gepensioneerden en renteniers aan te trekken. Personen die onder de regeling
vielen kwamen in aanmerking voor een inkomstenbelastingtarief van 5 %. De regeling was
een succes, veel vermogende Nederlanders verhuisden naar de Antillen. Veel van hen hadden
een goede pensioenvoorziening en namen kort voor hun pensioen ontslag, verhuisden naar de
Antillen, en kochten daar hun pensioenrechten af. De afkoopsom werd dan tegen een laag
tarief belast. Ook kwam het voor dat directeur-grootaandeelhouders naar de Antillen
vertrokken en eveneens hun BV verhuisden. Op Curaçao werd vervolgens die BV verkocht en
fiscaal belast tegen de lage Antilliaanse tarieven. Na enkele jaren keerden ze dan weer terug
naar Nederland. Verder brachten veel Nederlanders hun persoonlijke pensioenvoorzieningen
onder in Curaçaose offshorevennootschappen.
De neergang na 1995 werd grotendeels veroorzaakt door een aantal exogene factoren, in
het bijzonder de Nederlandse wetgeving inzake de afkoop van pensioenen, een onder druk
van Nederland tot stand gekomen BRK-wijziging, alsmede Nederlandse wetgeving aangaande
concernfinanciering en de EU-moeder-dochterrichtlijn.
Om fiscale verliezen te beperken introduceerde Nederland wetgeving waardoor vanaf
januari 1995 de afkoop van pensioenen bij naar het buitenland verplaatste pensioen-bv’s
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belast werden met 60 % vennootschapsbelasting. De maatregel was niet specifiek tegen de
Curaçaose offshore gericht, maar had wel negatieve gevolgen voor de offshore van dat eiland.
Al vrij snel na de invoering van de pensionado-regeling was duidelijk dat Nederland de
BRK wilde aanpassen om fiscale verliezen te beperken. De gebruikelijke vertragingspogingen
tijdens de onderhandelingen werden opnieuw beantwoord met opzeggingsdreigingen. Het is
maar de vraag of die dreigementen ook zouden zijn uitgevoerd. Gevreesd werd dat in geval
van opzegging de Nederlandse financiële sector fel zou protesteren, omdat de
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor financiële dienstverlening mede
gebaseerd was op de fiscale relatie met de Antillen. Toch hielpen de dreigingen kennelijk,
want na langdurige onderhandelingen trad in 1997 een herziene BRK in werking, waarin
bepalingen waren opgenomen die de fiscaal geïndiceerde emigratie naar de Antillen moesten
beperken.
De Nederlandse wetgeving betreffende concernfinanciering trad per januari 1997 in
werking. Beoogd werd de financieringsactiviteiten van Nederlandse concerns naar Nederland
terug te halen. Financiering in Nederland werd minder belast en buitenlandse financiering
zwaarder. Het gevolg was dat veel grote Nederlandse ondernemingen hun offshore
financieringsactiviteiten op de Antillen beëindigden.
In januari 1992 werd de EU-moeder-dochterrichtlijn van kracht. Daardoor was het
verboden om dividendbelasting te heffen (bronheffing) op uitkeringen van een
dochtermaatschappij aan een moeder in een ander EU-land. Het werd daarom aantrekkelijker
om dividendstromen via bijvoorbeeld Luxemburg te geleiden in plaats van de Antillen. Het
gevolg was dat de dividendstroom vanuit Nederland naar de Antillen sterk daalde.
Omdat de Antillen aan het einde van de periode nog maar één belastingverdrag hadden (het
zeer beperkte met Noorwegen) en het bovendien niet lukte nieuwe af te sluiten, was de weg
naar meer verdragsgerelateerde activiteiten om de neergang te keren (afgezien van de
mogelijkheden die de BRK bood) geblokkeerd.
De band met Nederland stond in meerdere opzichten centraal in deze periode. Het
geschetste herstel was voor een groot deel toe te schrijven aan de mogelijkheden die de BRK
bood, terwijl het einde van het herstel voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door de
Nederlandse reactie (wetgeving en BRK-wijziging) op de fiscale lekken die het herstel in
Nederland veroorzaakten. Een groot deel van de offshore-infrastructuur bleef in Nederlandse
handen. De trustkantoren en offshorebanken met een Nederlandse achtergrond, lieten een
sterke groei zien tot rond 1995, daarna volgde stagnatie en krimp.
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Het aandeel van de offshore winstbelastinginkomsten van de Curaçaose overheid liepen
sterk terug, van 47 % in 1988 naar 17 % in 1996. Die daling veroorzaakte sterk oplopende
begrotingstekorten.
Invoering van de maatregelen, die de offshore-activiteiten tijdelijk deden toenemen, was
mede te danken aan een samenwerking tussen staat en sector die doorgaans goed verliep. In
het volgende hoofdstuk zullen we zien dat rond 2005 een tweedeling in de offshoresector
optrad waardoor de samenwerking begon te haperen. Ook zullen we zien dat de Antillen in
1999, onder externe druk, wetgeving indienden inzake het Nieuw Fiscaal Raamwerk waarmee
het verschil tussen on- en offshore faciliteiten zou komen te vervallen. Dit was een belangrijk
keerpunt omdat die ringfencing de basis was geweest van het Antilliaanse offshoremodel,
namelijk niet-ingezetenen fiscale voordelen bieden en er tegelijkertijd voor zorgen dat de
eigen inwoners wel fiscaal belast blijven.

251

Hoofdstuk 6 Neergang 1999 t/m 2013
In de periode die we in dit hoofdstuk behandelen bleven de al sinds 1995 dalende offshoreactiviteiten verder afnemen. De neergaande trend werd enigszins versterkt door onder externe
druk tot stand gekomen wetgeving en verzwakt door maatregelen die genomen werden om
verdere afkalving te voorkomen. We beginnen met een bespreking van de onder externe druk
ingevoerde wetgeving en afgesloten TIEAs. Daarna beschrijven we hoe de Antilliaanse staat
en de Curaçaose offshoresector probeerden verdere afkalving van de offshore te voorkomen.
Vervolgens brengen we de krimp van de offshore-infrastructuur in beeld. Aansluitend
behandelen we de omvang van de Curaçaose offshore en die van de directe concurrenten in
het Caribische gebied. Als laatste bespreken we de voordelen die Curaçao aan de offshore
ontleende.

§ 1 Externe druk
Nederland, de Verenigde Staten, de EU, de FATF, de FSF en de OESO dwongen de Antillen
om een aantal wetten in te voeren en TIEAs af te sluiten. Hierna zullen we die wetgevingen
en TIEAs nader bekijken en proberen in te schatten wat de gevolgen daarvan waren voor de
omvang van de Curaçaose offshore-activiteiten.
Nieuw Fiscaal Raamwerk en BRK-wijziging
Onder druk van Nederland, de OESO en de EU, werd na jarenlange onderhandelingen met
Nederland, op de Antillen per 1 januari 2001 het NFR ingevoerd. Tegelijkertijd werden ook
gewijzigde BRK-bepalingen, die betrekking hadden op uit Nederland aan de Antillen
overgemaakte dividenden, van kracht. Door het NFR werd het aparte winstbelastingtarief
voor offshorebedrijven, met een zeer ruime overgangsregeling,

afgeschaft en werd een

nieuwe rechtspersoon ingevoerd: de Vrijgestelde Vennootschap (VV). In het eerste hoofdstuk
zagen we al dat ook andere jurisdicties zoals de Britse Maagdeneilanden, Ierland, Jersey,
Guernsey en het eiland Man onder druk van de genoemde internationale organisaties ook het
verschil tussen on- en offshore afschaften.
Nederlandse druk
Al in 1993, hetzelfde jaar waarin Nederland tevergeefs probeerde de fiscale autonomie van de
Antillen in te perken, bespraken de Nederlandse staatssecretaris van Financiën M. van
Amelsvoort en de Antilliaanse minister van Financiën C. Smits een door de Antillen in te
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voeren nieuw fiscaal regime.935 Begin januari 1995 spraken hun ambtsopvolgers W.
Vermeend en E. Ys af dat het NFR in januari 1997 in werking zou treden. Om die datum te
halen kwam men overeen dat de Antillen zo snel mogelijk een concept-NFR zouden opstellen
en dat Nederland een concept BRK-wijziging zou opstellen die ‘complementair’ was aan het
NFR.936 Die wat vage diplomatieke formulering ‘complementair’ aan het NFR, die in de door
beide partijen goedgekeurde gesprekssamenvatting werd gehanteerd, diende om de grote
verschillen tussen wat de twee onderhandelende partijen wilden bereiken te overbruggen. Het
kwam er op neer dat Nederland wilde dat de Antillen het aparte winstbelastingtarief voor
offshorebedrijven zouden beëindigen, terwijl de Antillen de zero tax VV wilden invoeren én
een aanpassing van de BRK verlangden waardoor de dividenden vanuit Nederland naar de
Antillen voortaan met een nultarief zouden worden belast.
De Antillen wilden de van winstbelasting vrijgestelde vennootschap, die geen beroep op de
BRK en op mogelijk door de Antillen in de toekomst af te sluiten belastingverdragen kon
doen, introduceren als compensatie voor het afschaffen van het offshore belastingregime.937
Nederland had sterke bezwaren tegen de VV, zo liet Vermeend medio 1995 aan Ys weten dat
de door de Antillen voorgestelde VV niet transparant was waardoor ze gebruikt zou kunnen
worden voor witwasoperaties.938 Verder werd medio 1997 in een interne ambtelijke notitie
van het Nederlandse ministerie van Financiën gesteld dat het risico groot was dat de VV zou
kunnen worden gebruikt voor het ontplooien van ongewenste activiteiten buiten het zicht van
de fiscale en justitiële autoriteiten. Ook stond, aldus de notitie, de introductie van een nieuw
offshorevehikel op gespannen voet met de afschaffing van het bestaande offshoreregime,
hetgeen door potentiële verdragspartners als een aanwijzing kon worden gezien dat de
Antillen niet serieus op weg waren naar een aanvaardbaar fiscaal regime.939
Van Antilliaanse zijde werd voortdurend aangedrongen om, analoog aan de EU-moederdochterrichtlijn, in de BRK een nultarief voor dividenduitbetalingen vanuit Nederland naar de
Antillen op te nemen. Men vond dat de Antillen op gelijke voet met de EU-landen zouden
moeten worden behandeld.940 Benadrukt werd dat de Antilliaanse offshore ernstig werd
benadeeld omdat het bestaande tarief van 5 % / 7,5 %941 niet kon concurreren met dat EU935

Amigoe, 26-6-1993.
BZK, Inv. nr. 1333: Samenvatting van fiscaal overleg te Willemstad op 5, 6 en 9 januari 1995.
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Ter herinnering, zoals in hoofdstuk 4 aangegeven waren er twee mogelijkheden om de dividenden te
belasten, met 7,5 % in Nederland en 3 % op de Antillen, of met 5 % in Nederland en 5,5 % op de Antillen,
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nultarief.942 De Antillen hadden hier een punt, in het vorige hoofdstuk zagen we al dat na
invoering van de EU-richtlijn de dividendstroom vanuit Nederland naar de Antillen sterk
daalde (zie tabel 26 en de grafiek in bijlage 2).
In de eerder vermelde interne ambtelijke notitie van medio 1997 werd de mogelijkheid
geopperd om onder bepaalde voorwaarden een nultarief toe te staan. Allereerst zouden de
Antillen achteraf moeten aantonen dat de dividenden daadwerkelijk werden belast door de
Antilliaanse fiscus tegen een tarief van minimaal 10 %. Verder zouden de Antillen aan
Nederland uitgebreide informatie moeten verschaffen over de achterliggende aandeelhouders
van de ontvangende vennootschappen. Mocht dat laatste niet mogelijk zijn op grond van de
Antilliaanse wetgeving, dan zou die wetgeving moeten worden aangepast. Concluderend
stelde de notitie dat beide partijen daarvan voordeel zouden hebben. Nederland zou met de
verkregen informatie misbruik en oneigenlijk gebruik effectiever kunnen bestrijden, terwijl de
Antillen extra belastinginkomsten zouden ontvangen zonder dat de totale heffing op de
dividendstroom naar de Antillen vanuit Nederland hoger werd, die zou namelijk rond de 10 %
blijven. Nederland zou daarbij wel een budgettair offer brengen, ten gunste van de Antillen,
dat volgens de nota bij een dividendstroom van Nfl 2 miljard ergens tussen de 100 miljoen (5
% van 2 miljard) en 150 miljoen (7,5 % van 2 miljard) zou liggen. 943 De aangenomen 2
miljard aan dividendstroom voor 1997/1998 was wel erg hoog (zie tabel 26 en de grafiek in
bijlage 2). Voor 1997 en 1998 was de dividendstroom, zo bleek achteraf, respectievelijk 228
en 65 miljoen, dus voor die twee jaren zou die belastingderving voor Nederland tussen de 3 en
17 miljoen bedragen, substantieel lager dus als in de nota werd aangenomen. Waarom men op
het ministerie van Financiën van zo’n hoog bedrag uitging is niet duidelijk. Mogelijk had men
meer gegevens over de dividendstroom in de voorafgaande jaren. Onze gegevens (tabel 26)
beperken zich tot de jaren 1990, 1991 en 1993. De in de nota geformuleerde mogelijkheid om
onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor dividenden toe te passen werd door Nederland
in een concept BRK-wijziging vastgelegd en in december 1998 aan de Antilliaanse minister
van Financiën toegestuurd.944 Daarna stokte het onderhandelingsproces, want de Antillen
kwamen steeds meer onder druk te staan van de EU en de OESO, waardoor ook de
opvattingen van Nederland over de NFR-deal veranderden.

in beide gevallen samen 10,5 %.
MvF, IFZ, DGFZ 272-210: Brief van 1-12-1998 van de Antilliaanse Minister van Financiën aan W.
Vermeend.
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MvF, IFZ, DGFZ 272-084: Brief van 18-12-1998 aan de Antilliaanse Minister van Financiën.
942

254

Druk van EU en OESO
De door de EU in december 1997 opgestelde Code of Conduct beoogde het voorkomen van
schadelijke belastingconcurrentie.945 De code richtte zich met name op jurisdicties die voor
belastingdoeleinden

onderscheid

maakten

tussen

ingezetenen

en

niet-ingezetenen

(ringfencing). Onder leiding van de Britse staatssecretaris Primarolo ging een werkgroep de
gedragscode uitwerken. Het rapport van die werkgroep dat in november 1999 verscheen,
wordt doorgaans aangeduid als het Primarolo rapport. Daarin werden belastingregelingen
beschreven die waren aangetroffen in de lidstaten en in de afhankelijke en geassocieerde
gebieden waarvan was vastgesteld dat ze schadelijk waren. Het rapport stelde dat de Antillen
drie van dergelijke regelingen hadden, de offshore-ondernemingen, de vrije zones en de
captives. De EU-lidstaten hadden toegezegd geen nieuwe schadelijke regelingen in te voeren
en hun bestaande wetgeving en gangbare praktijken aan te passen in eigen land en voor zover
dat constitutioneel mogelijk was in de afhankelijke en geassocieerde gebieden. Nederland liet
daarbij aantekenen dat het constitutioneel gezien niet in staat was de Antillen te dwingen het
overeengekomene af te dwingen.946
Intussen had de OESO in april 1998 haar rapport Harmful Tax Competition gepubliceerd.
Daarin werden onder meer een aantal schadelijke belastingpraktijken benoemd, waaronder
ringfencing,

geheimhouding,

en

het

ontbreken

van

substance-eisen

waardoor

postbusbedrijven zich makkelijk konden vestigen. Een van de aanbevelingen van het rapport
was dat landen die afhankelijke gebieden hadden die tax havens waren, er voor moesten
zorgen dat die band niet werd gebruikt voor schadelijke belastingpraktijken.947

Gewijzigd Nederlands standpunt
Onder invloed van de beschreven EU en OESO-rapporten wijzigde Nederland gaandeweg zijn
eerdere opvattingen over het NFR en stagneerde de BRK-herziening. De Antillen raakten
ongeduldig, want ze wilden een einde maken aan de al enkele jaren durende onzekerheid over
het NFR. In mei 1999 drong de Antilliaanse minister-president tevergeefs bij Vermeend aan
op een snelle start van de BRK-wetgevingsprocedure.948 Tijdens de bijeenkomst van de
Koninkrijksparlementen in september 1999 drongen alle delegaties bij de regeringen van
945

Voor meer details over de druk van de EU en de OESO op OFCs zie hoofdstuk 1.
Kamerstukken II 2001/02 Aanhangsel 855, ingezonden vraag 21-2-2002, antwoord 20-3-2002; Primarolo
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275, 314 en 315.
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Nederland en de Antillen aan op een snelle invoering van het NFR en de BRK-aanpassing, zo
mogelijk per 1 januari 2000.949
Uiteindelijk besloten de Antillen om, in afwachting van overeenstemming met Nederland,
het NFR-wetgevingstraject op te starten. Begin december 1999 werd het NFR
wetgevingspakket

ingediend.

Daarmee

werd

het

aparte

winstbelastingtarief

voor

offshorebedrijven afgeschaft, met een op de Garantieverordening Winstbelasting 1993
gebaseerde overgangsregeling van 20 jaar voor de bestaande offshore-ondernemingen, voor
wie dus de oude offshorebepalingen tot het jaar 2020 van kracht zouden blijven. Tevens werd
de vrijgestelde vennootschap ingevoerd.950 Onderdeel van het pakket was ook de invoering
van een dividendbelasting van 10 % op winstuitdelingen door op de Antillen gevestigde
vennootschappen. Blijkens de MvT gingen de Antillen ervan uit dat Nederland, conform de in
december 1999 aan de Antillen toegestuurde concept BRK-wijziging, akkoord zouden gaan
met een nultarief voor dividenden in de BRK.951 Het NFR-wetgevingspakket werd door de
Staten goedgekeurd, maar de inwerkingtreding werd opgeschort hangende nadere
onderhandelingen met Nederland.952

Zwarte lijstvermelding OESO
De onderhandelingspositie van de Antillen met betrekking tot het NFR-dossier werd er niet
beter op toen de OESO in juni 2000 een rapport publiceerde waarin een lijst953 was
opgenomen van jurisdicties die als tax haven werden aangemerkt en harmful tax practices
hanteerden. De lijst omvatte 35 jurisdicties waaronder de Antillen.954 De OESO dreigde met
sancties als de 35 tax havens niet vóór eind juli 2001 toezegden hun wetgeving vóór eind
2005 te hebben aangepast.955 Medio augustus 2000 werden de Antillen ingelicht dat
Nederland, gezien de opmerkingen van de EU en de OESO, in het bijzonder de vermelding
van de Antillen op de zwarte lijst, niet meer mee wilden werken aan de totstandkoming van
het BRK-nultarief voor dividenden, verder was er ook twijfel of de VV aanvaardbaar was.956
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Er kwam pas weer vaart in de onderhandelingen over het NFR-dossier, toen de Antilliaanse
minister van Financiën W. Voges op 30 november 2000 per brief aan de OESO toezegde dat
de in het OESO rapport genoemde schadelijke belastingpraktijken vóór eind 2005 zouden zijn
beëindigd.957 Door die toezegging werden de Antillen al in december 2000 van de OESO
zwarte lijst gehaald.958

Compromis
Vrij snel na de Antilliaanse toezegging verklaarde W. Bos, de nieuwe Nederlandse
staatssecretaris van Financiën, te verwachten dat er nu weer vooruitgang kon worden geboekt
bij de besprekingen over de BRK.959 Die vooruitgang kwam er ook, want op 15 december
2000 tekenden Bos en Voges een overeenkomst op hoofdlijnen waarin werd vastgelegd dat de
bestaande heffing van in totaal 10,5 % op dividenden die van Nederland naar de Antillen
vloeiden zou worden vervangen door een heffing van 8,3 % die Nederland zou innen en later
overmaken naar de Antillen. Verder werd overeengekomen dat de VV gehandhaafd kon
blijven, dat de Antillen haar wetgeving, dus ook de VV, zouden aanpassen aan de OESO- en
EU-normen, en dat de Antillen zouden meewerken aan de invoering van de EUspaartegoedenrichtlijn.960
De overeenkomst was duidelijk een compromis.961 Nederland stond de vrijgestelde
vennootschap voorlopig toe, wilde geen nultarief meer voor dividenden in de BRK en wilde
dat de Antillen hun fiscale wetgeving in overeenstemming zouden brengen met internationale
normen. Kennelijk wilde Nederland niet het risico lopen dat de dividenddoorstroom weer zou
toenemen als het nultarief in de BRK zou worden ingevoerd en de Antillen de eerder
afgesproken 10 % heffing niet zouden realiseren. Door zelf de 8,3 % in te houden en die
daarna aan de Antillen over te maken hield Nederland zelf een vinger aan de pols.
In de ontwerp-BRK-uitvoeringsvoorschriften werd vastgelegd dat de inhoudingen door
Nederland pas aan de Antillen zouden worden overgemaakt nadat, mede aan de hand van door
de Antilliaanse belastingdienst aan te leveren gegevens, was vastgesteld dat het beroep op het
(lage) tarief van 8,3 % terecht was.962 Dat gekozen werd voor 8,3 % in plaats van de eerder
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overeengekomen 10 % inhouding was eigenlijk een voortzetting van de bestaande
inhoudingspraktijk. Volgens de geldende regelgeving moest dan wel totaal 10,5 %
(nominaal) worden ingehouden, maar in de praktijk werd slechts 8,3 % (effectief) gerealiseerd
omdat op de Antillen kosten in mindering werden gebracht op ontvangen dividenden.963
De bereikte overeenkomst werd in de Antilliaanse offshoresector met opluchting ontvangen,
men was blij dat er nu eindelijk duidelijkheid was. De KPMG-functionaris R. Palm stelde dat
door het BKR-akkoord en de invoering van het NFR de sector voor een verdere terugval werd
behoed, omdat er nu voor een langere termijn zekerheid was verkregen.964
Nadat in de loop van het jaar 2001 de op 15 december 2000 door Bos en Voges
ondertekende hooflijnenovereenkomst nader was uitgewerkt en in wetgeving vertaald, diende
de Nederlandse regering in september 2001 een wijzigingsvoorstel met betrekking tot de BRK
in.965 De BRK-wijzigingen werden aangenomen en van kracht op 1 januari 2002.966 Voor het
jaar 2001 gold een enigszins aangepaste interimmaatregel.967
Vrij snel nadat de BRK wetgevingsprocedure was opgestart volgde de Antilliaanse regering
met het indienen van een gewijzigd NFR-ontwerp in november 2001.968 Een van de
wijzigingsvoorstellen had betrekking op de werkzaamheden waartoe de vrijgestelde
vennootschap zich moest beperken. Achtergrond van die wijziging was de vrees dat lokale
bedrijven en particulieren hun belastingafdracht via de VV drastisch konden beperken. In een
schrijven van de Directie der Belastingen van begin 2000 aan de minister van Financiën
werden meerdere voorbeelden gegeven over die mogelijkheden. De belastingdienst wees de
minister toen op dalende overheidsinkomsten en stelde reparatiewetgeving voor.969 Het
gewijzigde NFR pakket werd goedgekeurd en trad met terugwerkende kracht in werking per 1
januari 2001, tegelijkertijd werd de interim BRK-regeling voor 2001 van kracht.970 Een
onderdeel van het NFR-pakket, de 10 % dividendbelasting, die was opgenomen in het pakket
omdat de Antillen ervan uitgingen dat Nederland een nultarief zou gaan toepassen, werd
overbodig en trad daarom niet in werking.971
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De Antillen hadden dus uiteindelijk het door hun begeerde nultarief niet gekregen, toch
hield staatssecretaris Bos de deur wat dat betreft op een kier. Tijdens de parlementaire
behandeling van de BRK-wijziging stelde hij dat in beginsel een nultarief in de BRK zou
kunnen worden opgenomen nadat het ‘Antilliaanse fiscale stelsel alsmede het fiscale
uitvoeringsbeleid’ in overeenstemming zou worden gebracht ‘met de door de EU en OESO
gestelde normen inzake internationale aanvaardbaarheid van fiscale maatregelen.’972 Verderop
zullen we zien dat het nultarief nog een paar keer een rol zou spelen in onderhandelingen
tussen Nederland en de Antillen/Curaçao.
Door de lange overgangsregeling van 20 jaar voor bestaande offshore-ondernemingen, werd
het negatieve effect van de afschaffing van het gereduceerde offshoretarief sterk verminderd.
Om nog maximaal gebruik te kunnen maken van het oude tarief en de overgangsregeling
werden net voor 1 januari 2000 nog een flink aantal lege offshorevennootschappen opgericht.
‘Planken’
In het jargon van de offshoresector werden lege nv’s ‘shelves’ of ‘planken’ genoemd, omdat
ze in de kantoren ‘op de plank’ lagen te wachten om op het juiste moment aan de juiste klant
te worden verkocht.973 De aanmelders van die vennootschappen kregen tot eind maart 2000 de
tijd om de benodigde rulings aan te vragen. Naar aanleiding van een verzoek van
vertegenwoordigers van de offshoresector werd die termijn verlengd tot eind april 2000.974 Uit
de gegevens van de KvK bleek dat in december 1999 alles bij elkaar 607 nieuwe offshoreondernemingen waren aangemeld, in de elf maanden daarvoor waren er dat 1199 in totaal.975
Volgens trustkantoren, notarissen en belastingadviseurs werden de oude offshoreondernemingen al begin 2001 steeds schaarser, ze konden toen tot wel 8.000 tot 10.000 dollar
per stuk opleveren.976 In 2014 verkocht het trustkantoor Amicorp nog een enkele keer een
oud/leeg bedrijf voor US $ 13.000.977 Een bijkomend voordeel was ook dat lege nv’s meteen
gebruikt konden worden en anonimiteit garandeerden omdat de naam van de oprichter niet in
de oprichtingsakte werd vermeld.978
De BRK-aanpassing, waarbij het effectieve totale inhoudingspercentage op de uit Nederland
aan de Antillen overgemaakte dividenden feitelijk hetzelfde bleef, zal geen negatieve invloed
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op de omvang van de Curaçaose offshore hebben gehad. De afschaffing van het aparte
winstbelastingtarief voor offshorebedrijven moet echter wel hebben bijgedragen aan de
neergang van de offshore, ook al werd een ruime overgangsregeling van twintig jaar toegepast
en werden er op het laatste moment nog op grote schaal vennootschappen onder het oude
regime opgericht. Ofschoon er dus nog geruime tijd voldoende van die oude ‘lege
vennootschappen’ beschikbaar waren, werd het voor offshoreklanten steeds minder
aantrekkelijk om die te benutten, omdat ze maar konden worden gebruikt tot 2020. Om die
situatie op te lossen werd in 2013 nieuwe wetgeving ingevoerd met een winstbelastingtarief
dat vrij dicht in de buurt kwam van het oude offshoretarief van 2,4-3 %.979 Het negatieve
effect van de afschaffing van het oude offshoreregime werd ten dele gecompenseerd door
invoering van de zero tax VV, ook al moest die enkele jaren later, zoals we hierna zullen zien,
onder druk van de EU en Nederland enigszins worden aangepast.980
De verwijdering van de zwarte lijst van de OESO voorkwam alleen reputatieschade, want
van de sancties waarmee de OESO eerst had gedreigd was in 2001 geen sprake meer.
Uiteindelijk zou de OESO alleen nog maar eisen dat jurisdicties voldoende TIEAs hadden
afgesloten.

Belastingverdragen (Tax Information Exchange Agreement)
Door de radicale koerswijziging981 van de OESO in 2001 werd de eerdere eis dat schadelijke
belastingpraktijken moesten worden beëindigd, afgezwakt tot eisen inzake transparantie en
een doeltreffende gegevensuitwisseling van fiscale gegevens tussen jurisdicties.982 Om een
effectieve gegevensuitwisseling gestalte te geven werd door een OESO werkgroep, die
bestond uit afgevaardigden van OESO-lidstaten en tax havens (waaronder de Antillen) een
modelverdrag (TIEA) ontwikkeld, dat in april 2002 werd gepubliceerd.983
Door de Antillen werden daarna met de volgende landen TIEAs afgesloten: Australië
(2007), Nieuw-Zeeland (2007) en Spanje (2008).984 Het afsluiten van TIEAs door de Antillen,
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Die wetgeving wordt in de volgende paragraaf besproken.
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en andere jurisdicties, kwam in een stroomversnelling toen de OESO-eisen betreffende
transparantie én doeltreffende fiscale gegevensuitwisseling in april 2009 werden gereduceerd
tot de eis dat met minimaal twaalf jurisdicties een TIEA moest zijn afgesloten.985
Tegelijkertijd publiceerde de OESO een overzicht waarin werd aangegeven in hoeverre
jurisdicties voldeden aan de gestelde eis. Voldeden ze daaraan dan kwamen ze op de witte
lijst, hadden ze zich niet verbonden om aan de eis te voldoen, dan kwamen ze op de zwarte
lijst. Jurisdicties die net als de Antillen hadden toegezegd zich in te spannen om aan de norm
te voldoen kwamen op de grijze lijst.986 Omdat de Antillen in 2009 met maar liefst veertien
jurisdicties een TIEA afsloten, te weten Bermuda, Canada, Denemarken, de Faeröer, Finland,
Groenland, IJsland, de Kaaimaneilanden, Mexico, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent, de Grenadines, Zweden, en de Britse Maagdeneilanden, voldeden de Antillen
ruimschoots aan de eis en werden ze geschrapt van de grijze lijst en toegelaten op de witte.987
Dat de Antillen in 2009 zo snel veel TIEAs konden afsluiten is mede toe schrijven aan het
gebruik dat de Antillen konden maken van structuren die een aantal OESO-landen hadden
opgezet om TIEAs af te sluiten. Zo konden de Antillen onderhandelen met
vertegenwoordigers van de Nordic Steering Group (NSG), die werd gevormd door
Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, met inbegrip van de Deense overzees
gebiedsdelen de Faeröer en Groenland.988 Verder was er het door de OESO geïnitieerde ZuidCaribische project dat vanaf begin 2009 door Nederland werd gecoördineerd en beoogde om
in de regio een netwerk van TIEAs tot stand te brengen. Nederland onderhandelde daartoe
namens een aantal OESO-landen, waaronder Ierland, Denemarken, Noorwegen, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden, met zes jurisdicties in het Zuid-Caribisch gebied: Antigua en Barbuda,
Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, Saint Lucia, Dominica en Grenada.989
Nederland verleende de Antillen op diverse manieren ondersteuning bij het afsluiten van de
TIEAs. Zo werd onder meer op ambtelijk niveau assistentie geboden bij de totstandkoming en
de bespoediging van contacten tussen de Antillen en derde landen. Verder bekeek Nederland
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telkens als het met andere landen TIEAs afsloot, of die uitgebreid konden worden naar de
Antillen.990
Uiteindelijk kwamen de Antillen en andere offshore jurisdicties er vrij goedkoop vanaf. Op
vrij eenvoudige wijze beëindigden ze hun zwarte lijstvermelding. Strikt genomen had het
afsluiten van een TIEA voor de Curaçaose offshore nadelig kunnen zijn, omdat door de
belastingautoriteiten van de landen waarmee ze werden afgesloten fiscale gegevens konden
worden opgevraagd. Omdat echter die informatieverzoeken aan dermate zware procedures en
regels waren gebonden, hoefde de Antillen er nauwelijks beducht voor te zijn.991 Ook andere
OFCs in het Caribisch gebied werden gedwongen TIEAs af te sluiten, zodat wat dat betreft
geen onderlinge verschillen ontstonden.

Toezicht op trustkantoren
Nadat in 1994 naar aanleiding van de Banco Latino affaire992 wettelijk geregeld toezicht op
offshorebanken tot stand was gekomen, lukte het de Antillen nog geruime tijd om de
trustkantoren helemaal buiten toezicht te houden. De externe druk om zo’n toezicht in te
voeren nam echter toe. Zo werd in de periodieke beoordeling van de FATF993 van 1999
betreffende de Antillen aangegeven dat de trustkantoren niet voldeden aan de FATF-normen.
Het ging daarbij met name om de identificatie van cliënten, die in de strijd tegen witwassen
van essentieel belang werd geacht.994 Verder publiceerde het FSF995 in mei 2000 een lijst
waarop OFCs werden ingedeeld in drie categorieën voor wat betreft de kwaliteit van het
toezicht en de bereidheid tot samenwerking. De Antillen werden ingedeeld in de derde,
zwakste categorie,996 onder meer vanwege het ontbrekend toezicht op de trustkantoren.997
Om er voor te zorgen dat de OFCs, waaronder de Antillen, hun toezicht zouden gaan
versterken ging het IMF op verzoek van het FSF de OFCs aan de hand van evaluatie
programma’s periodiek beoordelen of het toezicht al aan de gestelde normen voldeed.998
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De BNA schreef in mei 2000 een protestbrief aan het FSF waarin zij haar bezwaren uitte
tegen de ‘subjectieve en oneerlijke categorisatie’ en een ‘herclassificering’ eiste. Aangevoerd
werd onder meer dat het toezicht in overeenstemming was gebracht met internationale
standaarden.999 Ook de Curaçao international financial services association (Cifa), de
belangenorganisatie1000 van de offshoresector, vond dat het Antilliaanse toezicht adequaat
was. ‘Er is eerder sprake van overregulering bij ons. Wij zijn wat dat aangaat bijna roomser
dan de paus’, aldus Cifa voorzitter G. Elias.1001 Dat de BNA en de Cifa stelden dat alles op
orde was is natuurlijk niet zo verwonderlijk men wilde immers niet te boek staan als een
volstrekt ongereglementeerd gebied. Anderzijds wilde de offshoresector natuurlijk ook zo
weinig mogelijk regulering, dat vormde ook de aantrekkelijkheid van OFCs.
Toch was kennelijk een deel van de offshoresector bezorgd om dreigend reputatieverlies,
want medio 2000 bracht de ABN Amro Bank Nederlandse Antillen een brochure uit waarin
haar gedragscode was neergelegd ten aanzien van de trustkantoren. Volgens de bank vormden
de trustkantoren en hun cliënten een specifieke groep vanwege hun kenmerken als
afscherming, geheimhouding en anonimiteit. ‘Daarmee bestaat voor de bank een verhoogd
risico betrokken te raken bij zaken als witwassen, fraude of belastingontduiking’, aldus de
brochure die verder vermeldde dat de bank uitsluitend zaken deed met gerenommeerde
trustkantoren. Ook gaf de bank aan dat alleen rekeningen zouden worden geopend voor
offshorevennootschappen

indien

de

identiteit

van

de

uiteindelijke

eigenaar

was

vastgesteld.1002 Opmerkelijk is dat de bank feitelijk toegaf dat trustkantoren nogal eens
betrokken waren bij witwassen, fraude en belastingontduiking. Toch hield ze, voor zover
bekend, geen pleidooi voor het invoeren van een wettelijk geregeld streng toezicht op
trustkantoren. Of en in hoeverre de ABN Amro zich hield aan de zelfopgelegde gedragscode
is niet na te gaan, duidelijk is in ieder geval wel dat men probeerde met de gedragscode de
indruk te wekken dat de bank voldeed aan de internationale normen.
De BNA en de Cifa hadden dan wel beweerd dat het Antilliaanse toezicht aan de
internationale eisen voldeed, maar de Antilliaanse regering kon de toegenomen externe druk
niet negeren, eind augustus 2000 diende ze dan ook een ontwerp landsverordening inzake
toezicht op trustkantoren in, dat was opgesteld door de VOB, de voorloper van de Cifa.1003
999
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Zoals we hierna zullen zien koos de VOB, niet geheel verwonderlijk, voor een minimale vorm
van zelfregulering. Het ontwerp beoogde het invoeren van een vergunningplicht voor
trustkantoren, waarbij de vergunningen zouden worden verstrekt door een nieuw in te stellen
Raad van Toezicht (RvT). Trustkantoren werden op grond van het ontwerp verplicht bij te
dragen aan de kosten van de RvT, mocht de Raad onvoldoende inkomsten hebben dan zouden
de kosten ten laste komen van de Antilliaanse regering. De leden van de RvT zouden worden
benoemd door de regering op voordracht van de Cifa. Verder werden trustkantoren niet
verplicht hun boekhouding jaarlijks door een accountant te laten controleren, ze konden
volstaan met een jaarlijkse eigen verklaring aan de RvT waarin ze verklaarden dat het bedrijf
nog steeds ‘vergunningswaardig’ was en dat er geen redenen waren om de vergunning in te
trekken. In het ontwerp werd die opmerkelijk zwakke vorm van toezicht verdedigd met de
opmerking dat de RvT door capaciteitsgebrek niet alle trustkantoren jaarlijks kon doorlichten
en dat controle door een accountant ‘op praktische en financiële bezwaren’ zou stuiten. Om
welke praktische bezwaren het ging werd verder niet toegelicht, maar duidelijk is dat de
offshoresector, die het ontwerp opstelde, zo weinig mogelijk controle wilde en liever geen
middelen besteedde aan accountantsverklaringen. Een andere opmerkelijke keuze was dat in
het ontwerp geen bepalingen werden opgenomen op grond waarvan trustkantoren verplicht
werden om altijd de identiteit te achterhalen van de uiteindelijke eigenaar (beneficial owner),
terwijl de FATF in haar rapportage van 1999 juist daarop had aangedrongen.1004
Het IMF maakte in maart 2001 een aantal kritische opmerkingen over het ontwerp.1005 Het
toezicht op de trustkantoren moest volgens de IMF in handen komen van de BNA in plaats
van de voorgestelde vorm van zelfregulering door de RvT. Begrijpelijk dat het IMF dat stelde,
want de RvT werd feitelijk benoemd door de Cifa, van onafhankelijk toezicht zou dan geen
sprake zijn. Verder maakte het IMF kenbaar dat er te veel waarde werd gehecht aan de eigen
verklaringen van de trustkantoren en dat een jaarlijkse accountantsverklaring nodig was.
Ook gaf het IMF aan dat de identiteit van de uiteindelijke eigenaar moest worden vastgesteld.
De Cifa, die door de regering om commentaar werd gevraagd op de IMF-aanmerkingen
stelde eind mei 2001onder meer dat de rapporteurs van het IMF, ‘een deel van het ontwerp
niet goed hebben gelezen en/of begrepen.’ Verder benadrukte de Cifa dat het IMF het ontwerp
onjuist had geïnterpreteerd door te stellen dat er sprake was van zelfregulering, immers de
RvT was een onafhankelijk orgaan. De Cifa concludeerde dat het ontwerp weliswaar op
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onderdelen zou kunnen worden aangepast, maar dat het feitelijk voldeed ‘aan de eisen die
daaraan internationaal mogen worden gesteld.’1006 Kortom de Cifa bleef, ondanks de kritiek
van het IMF, bij haar uitgangspunt dat een minimale vorm van zelfregulering voldoende was.
De Antilliaanse regering volgde feitelijk het Cifa-advies op door het ontwerp, in een nota
van wijziging van medio juni 2001, slechts op een paar punten aan te passen. Het toezicht
kwam niet in handen van de BNA, maar bleef bij de RvT. Een concessie die werd gedaan was
dat personen die op enigerlei wijze aan een trustkantoor verbonden waren geweest voor een
periode van drie jaar niet als voorzitter of vicevoorzitter van de RvT konden worden
benoemd. Verder werd een jaarlijkse accountantsverklaring verplicht gesteld.1007 De
gewijzigde ontwerp landsverordening werd door de Staten eind juli 2001 goedgekeurd, en
trad op 1 januari 2002 in werking.1008
Nadat het IMF in juli 2002, na een beoordeling van de wetgeving inzake toezicht
trustkantoren, schriftelijk had laten weten dat het toezicht in handen diende te zijn van de
BNA en niet van de RvT, besloot de regering in augustus 2002 het toezicht onder te brengen
bij de BNA.1009 Bij dat besluit speelde ongetwijfeld ook een rol dat de Cifa inmiddels om een
aantal redenen geen RvT meer wilde. Zo werd tegen de uitdrukkelijke wens van de Cifa in,
die een eigen kandidaat hadden, S. Betrian, de oud-gezaghebber van Curaçao, in januari 2002
tot voorzitter van de RvT benoemd.1010 Verder stoorde de Cifa zich aan de door de sector zelf
op te brengen hoge jaarlijkse uitvoeringskosten van de RvT, die volgens de berichtgeving
ruim 1,8 miljoen NAf bedroegen.1011
Begin juni 2003 diende de Antilliaanse regering de wetgeving in waarmee het toezicht op de
trustkantoren van de RvT werd overgebracht naar de BNA, daarbij was bepaald dat de
uitvoeringskosten door de BNA aan de bedrijfstak zouden worden doorberekend. Tevens
werd in het betreffende ontwerp de Know Your Customer (KYC) regeling opgenomen
waarmee trustkantoren gedwongen werden de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende
vast te stellen. In de eerdere wetgeving negeerden de Antillen nog de nadrukkelijke
aanbevelingen van de FATF en IMF om een dergelijke regeling in de wetgeving op te nemen,
de omstandigheden waren echter na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS grondig
veranderd.1012 De Antillen waren niet alleen gehouden om de VN-resoluties inzake
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terrorismefinanciering uit te voeren, Nederland oefende ook druk uit om de richtlijnen van de
FATF, die in oktober 2001 haar mandaat had uitgebreid met de bestrijding van
terrorismefinanciering, te implementeren.1013 De KYC regeling, die aanvankelijk vooral
bedoeld was voor de bestrijding van witwassen, werd ook belangrijk voor de bestrijding van
terrorismefinanciering.1014 Omdat de KYC-regeling in principe een inbreuk op de anonimiteit
van de klanten van trustkantoren was, veroorzaakte de door externe druk afgedwongen
opname van die regeling in de herziene wetgeving nogal wat tegenstand. Zo werd in de
Staten, tijdens de behandeling van het ontwerp, onder meer opgemerkt dat ‘de Regering zich
steeds meer mengt in aangelegenheden die in de private sector thuishoren. Het moet niet zo
zijn dat wij alle regelingen die ons opgedrongen worden, ten koste van alles, moeten
aannemen.’1015 De regering stelde dat de KYC-regeling ‘ontegenzeggelijk een inbreuk op de
privacy’ was, maar dat geheimhouding van de gegevens wettelijk werd gewaarborgd.1016
Formeel mocht dan de anonimiteit bij de trustkantoren wat worden aangetast, in de praktijk
viel dat mee. De regering liet niet alleen het aandelen aan toonder systeem voortbestaan,1017
maar gaf zelf aan in de MvT, hoe zwaar de taak zou zijn om de identiteit vast te stellen, ‘met
name wanneer de uiteindelijke belanghebbende kapitaalkrachtig is en in het buitenland handig
gebruik maakt van de vele legale en illegale mogelijkheden.’1018
Hiervoor zagen we dat een van de redenen die de Cifa opgaf om uiteindelijk toch in te
stemmen met de BNA, de hoge uitvoeringskosten waren van de RvT. De cijfers die de
regering daarover gaf tijdens de parlementaire behandeling van het herziene ontwerp,
ondersteunden het standpunt van de Cifa op dat punt. De regering meldde dat door de reeds
aanwezige structuur en expertise binnen de BNA de toezichtkosten in de eerste instantie niet
meer dan NAf 250.000,- per jaar zouden bedragen, terwijl RvT jaarlijks 1,9 miljoen NAf
nodig zou hebben. Zelfs als de kosten van de bank hoger zouden uitvallen dan voorzien, zou
dat volgens de regering nog een besparing van ruim 1 miljoen NAf voor de offshoresector
opleveren.1019 Die besparing lijkt nogal aan de hoge kant, en doet vermoeden dat de
offshoresector op die manier een deel van de toezichtskosten op de BNA afwentelde.
Concrete gegevens over die kostentoerekening ontbreken echter en we moeten het bij dat
vermoeden laten.
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De herziene wetgeving werd goedgekeurd en trad per 1 januari 2004 in werking. 1020 Omdat
uiteindelijk de anonimiteit van de klant nauwelijks werd bedreigd, zullen de negatieve
gevolgen van deze wetgeving voor de offshoresector wel mee zijn gevallen, ook al omdat
andere OFCs gedwongen werden soortgelijke maatregelen in te voeren.

Meldingsplicht ongebruikelijke transacties voor trustkantoren
Toen de Landsverordening MOT1021 in oktober 1997 in werking trad werden trustkantoren
nog buiten de werkingssfeer van die wetgeving gehouden, dat paste goed in de strategie om
de concurrentiepositie van de Curaçaose offshore niet aan te tasten. Wel waren er volgens H.
Chirino-Roosberg, het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties op de Antillen,
legio aanwijzingen dat er via trustkantoren geld werd witgewassen. Tijdens een lezing gaf ze
het voorbeeld van een trustkantoor dat zijn werknemers dwong onder hun eigen naam voor
het kantoor meer dan 15.000 dollar op te nemen. ‘En zo kan ik met voorbeelden doorgaan’,
betoogde ze.1022 De druk van de FATF om de trustkantoren onder de werkingssfeer van de
MOT-wetgeving te brengen nam echter toe, zo werd in het FATF-jaarverslag over 1998-1999
de Antilliaanse regering aangespoord dat manco op te heffen. Uiteindelijk kon de Antilliaanse
regering hier niet meer onderuit en werd ook de MOT-wetgeving per landsbesluit van
toepassing verklaard op trustkantoren ingaande februari 2002. De trustkantoren verklaarden
dat ze zich enigszins overvallen voelden door de nieuwe regelgeving, maar de
verantwoordelijke bewindslieden wezen erop dat de besluiten tot stand waren gekomen op
voorstel van de Commissie inzake Witwassen van Geld waarvan de Cifa deel uitmaakte.1023
Door de totstandkoming van de meldingsplicht ongebruikelijke transacties voor trustkantoren
voldeden de Antillen begin 2002 weliswaar aan de FATF-eis op dat punt, andere FATFrichtlijnen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zoals bijvoorbeeld
strafbaarstelling terrorismefinanciering, zouden pas veel later in wetgeving worden omgezet,
ondanks het ongeduld van Nederlandse zijde.

Implementatie van FATF-aanbevelingen
Nederlands ministerie van Financiën ongeduldig
In de MvT op de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor 2003 werd gesteld dat
de Antillen niet volledig voldeden aan alle aanbevelingen van de FATF. Voorkomen moest
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worden dat ‘Nederland kan worden aangesproken op het feit dat een deel van het Koninkrijk
een vrijhaven voor witwassers en financiers van terrorisme kan zijn,’ aldus de MvT. Het was
daarom volgens de MvT nodig dat de internationale aanbevelingen op het gebied van
witwasbestrijding en financiering van terrorisme uiterlijk eind 2003 volledig zouden zijn
geïmplementeerd op de Antillen, die zich dan zouden laten examineren door een FATF-team
van Nederlandse en/of internationale experts. Enige tekortkoming in de wetgeving en
rechtshandhaving zou dan tot gevolg hebben dat artikel 43 lid 2 van het Statuut1024 zou
worden ingeroepen.1025 Dat was vrij stevige taal, het ministerie van Financiën stelde eigenlijk
voor dat Nederland rechtstreeks zou ingrijpen. Of het door Financiën voorgestelde traject ook
door andere ministeries werd gesteund is niet duidelijk, maar tot rechtstreeks ingrijpen is het
zeker niet gekomen, ook al maakten de Antillen geen haast met invoering van de ontbrekende
wetgeving. Duidelijk is in ieder geval dat Financiën zich ergerde aan het langzame tempo
waarmee de Antillen de FATF-richtlijnen in wetgeving omzetten.

Meldingsplicht ongebruikelijke transacties voor bepaalde beroepen
Ofschoon de FATF al in 1999 zijn zorgen had uitgesproken over de onvoldoende controle op
de handelswijze van advocaten en accountants,1026 werd de groep van personen waarvoor de
Antilliaanse MOT-wetgeving gold pas eind 2009 uitgebreid met onder meer accountants,
advocaten, belastingadviseurs en notarissen.1027 Omdat de MOT-wetgeving al gold voor
offshorebanken en trustkantoren, vielen door die uitbreiding alle bij de offshore betrokken
instellingen en beroepsgroepen onder de meldingsplicht.

Strafbaarstelling terrorisme en terrorismefinanciering
Bij de indiening in maart 2008 van een ontwerp landsverordening tot wijziging van het
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terrorismefinanciering werd beoogd, gaf de Antilliaanse regering aan dat haast geboden was,
omdat de Antillen een achterstand hadden in te halen met het uitvoeren van FATF
verplichtingen. Het ontwerp moest volgens de regering vóór mei 2008 in werking zijn
1024
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getreden anders dreigde de Egmont Groep (de internationale toezichthouder van financiële
transacties) het Antilliaanse Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te schorsen en kort daarna
uit die organisatie te zetten.1028 In augustus 2007 had de Egmont Groep nog per brief zijn
bezorgdheid geuit over het niet nakomen van de verdragsverplichtingen door de Antillen.1029
In het ontwerp waren naast de aanbevelingen van de FATF van 2001, ook de voorschriften
die waren gebaseerd op de VN-resoluties uit 2001 en 2004 én een aantal verdragen ter
bestrijding van het internationaal terrorisme opgenomen.1030 Tijdens de behandeling van het
ontwerp in de Staten werd geklaagd over de haast die regering met het ontwerp had, men
voelde zich voor het blok gezet. Ook werd aangegeven dat indien de Antillen de wetgeving
niet zouden invoeren, de gevolgen te ingrijpend zouden zijn. De DP-Bonaire-fractie
bekritiseerde het feit dat de Antillen steeds achter Nederland aanliepen ‘dat op zijn beurt
weer achter de Verenigde Staten aanloopt.’1031 In een commentaar op de hiervoor beschreven
opmerkingen in de Staten stelde een Antilliaanse bankier dat de Antillen geen keus hadden,
maar dat had niets met Nederland te maken zoals werd beweerd, ‘als wij niet in de pas lopen,
dan sluiten de Verenigde Staten gewoon alle bankrekeningen’. Hij verwees daarbij naar
eerdere maatregelen van de VS tegen de gaming sector, waarbij correspondent banken in
Europa onder druk werden gezet.1032 Dat de VS maatregelen tegen de Antillen zou treffen,
indien de door de FATF-wetgeving geëiste wetgeving niet zou worden ingevoerd, klinkt vrij
aannemelijk, terrorismebestrijding was immers sinds de aanslagen van 11 september 2001 een
van de hoekstenen van het Amerikaanse beleid. Die druk van de VS verklaart ook de haast
waarmee de regering de wetgeving door het parlement loodste.
Het ontwerp werd begin juni 2008 goedgekeurd en trad snel daarna in werking1033. Dat was
wel later dan de eis van de Egmont Groep: inwerkingtreding vóór mei 2008. Inmiddels was
echter door de Egmont Groep besloten dat overschrijding van de datum van 1 mei niet tot
schorsing van het Antilliaanse MOT zou leiden, wel moesten de Antillen de wetswijziging zo
snel mogelijk realiseren.1034
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Uitbreiding opsporingsbevoegdheden
De internationale verplichtingen die de Nederlandse Antillen hadden totdat de staatkundige
hervormingen van 10-10-2010 tot stand kwamen, bleven na die datum gelden voor Curaçao,
dat gold dus ook voor de implementatie van de FATF-richtlijnen. De FATF had al geruime
tijd aangedrongen op invoering van wetgeving op de Antillen/Curaçao die, ter bestrijding van
grensoverschrijdende criminaliteit zoals witwassen, bepaalde opsporingsmethoden zoals
afluisteren mogelijk zou maken. Verder hadden de Ministers van Justitie van het Koninkrijk
in december 2010 nog afgesproken dat de betreffende wetgeving op Aruba, Curaçao en St.
Maarten zo snel als mogelijk zou worden ingevoerd. Nadat de parlementen van Aruba en St.
Maarten in maart 2012 de betreffende wetgeving hadden goedgekeurd, werd in april 2012 de
Landsverordening Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB), na een traject van ruim vier
jaar, uiteindelijk door de Curaçaose Staten aangenomen.1035

Of en in hoeverre de afgedwongen invoering van de hiervoor beschreven wetgeving inzake
meldingsplicht ongebruikelijke transacties, voor trustkantoren en bepaalde beroepen, én de
strafbaarstelling terrorisme en terrorismefinanciering negatieve consequenties had voor het
volume van de Curaçaose offshore is lastig na te gaan. Het zou kunnen zijn dat een aantal
gevallen van fraude, witwassen en terrorisme financiering werden voorkomen. Verder is het
mogelijk dat een bepaald segment van de offshoreklanten zich terugtrok vanwege het risico
ontdekt en veroordeeld te worden, er zijn echter geen aanwijzingen dat het om veel gevallen
zou zijn gegaan. De offshoresector voelde vanzelfsprekend niets voor invoering van de
genoemde wetgeving, omdat daarmee de indruk ontstond dat het toezicht werd versterkt en de
geheimhouding verzwakt. Omdat aan invoering van de wetgeving niet viel te ontkomen, bleef
alleen de gebruikelijke manier over om de eventuele aantasting van de concurrentiepositie te
beperken: de invoering vertragen.
Aanpassing van de vrijgestelde vennootschap
Toen de Antillen het offshore belastingregime afschaften en als compensatie de zero tax
vrijgestelde vennootschap (VV) introduceerden, werd tegelijkertijd met Nederland
overeengekomen dat de Antilliaanse fiscale wetgeving, inclusief die VV, later in
overeenstemming zou worden gebracht met de OESO- en EU-normen, in ruil waarvoor
Nederland in principe bereid zou zijn in te stemmen met een BRK-aanpassing waardoor

1035

Amigoe.com, 3-4-2012; Antilliaans Dagblad, 20-8-2011.

270

dividend uitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen met een nultarief zouden worden
belast. In dat kader kwamen de Antilliaanse minister van Financiën en de Nederlandse
staatssecretaris van Financiën in augustus 2004 onder meer overeen dat via Antilliaanse
wetgeving het regime van de vrijgestelde vennootschap in januari 2006 aan de EUregelgeving zou zijn aangepast, dat de Antillen in verband met de invoering van de EUspaartegoedenrichtlijn met EU-lidstaten verdragen inzake informatie-uitwisseling van
spaartegoeden zouden afsluiten, en dat Nederland zou instemmen met een BRK-aanpassing
waardoor het nultarief mogelijk zou worden.1036 De onderhandelingen die volgden over de
BRK-aanpassing verliepen vrij moeizaam. Terwijl Nederland alleen bereid was te praten over
een nultarief als aan bepaalde voorwaarden was voldaan, wilden de Antillen zonder meer een
algeheel nultarief.1037
Pas op 1 december 2005 bereikten staatssecretaris J. Wijn en minister E. de Lannooy een
akkoord over het nultarief. Voorwaarde voor het vervallen van de normale heffing van 8,3 %
was dat het overgeboekte dividend op de Antillen zou moeten worden geïnvesteerd in een op
te richten herstelbank. De volledige dividenden zouden dan voor een periode van 24 maanden
bij de herstelbank moeten worden aangehouden. Voor de daarop volgende periode van 24
maanden zou 75 % van het geld moeten worden aangehouden. Ten slotte konden dan de
dividenden na 48 maanden zonder belastingheffing worden uitbetaald. Ook bestond de
mogelijkheid om zonder gebruikmaking van de herstelbank toch recht op de nul procent
regeling te krijgen, maar de investeringen op de Antillen zouden dan ‘moeten voldoen aan
zeer stringente eisen’.1038 Met die voorwaarden wilde Nederland voorkomen dat het dividend
onmiddellijk zou doorstromen naar andere bestemmingen.1039 Het voorstel tot instelling van
een herstelbank kwam van de Antillen.1040 Kennelijk zag de Antilliaanse regering er
voordelen in, al zijn die zo op het oog moeilijk te ontdekken. De constructie deed nogal
omslachtig aan. Openlijke kritiek vanuit de offshoresector kwam snel. Medio januari 2006
betoogden fiscalisten van PricewaterhouseCoopers uit de Antillen en Nederland dat gelet op
de omvang van de Antilliaanse economie kon worden betwijfeld of er voldoende
investeringsmogelijkheden bestonden voor de beschikbaar komende gelden. Ze vroegen zich
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ook af wat de gevolgen voor het nultarief zouden zijn als die mogelijkheden er niet zouden
zijn.1041
Ondanks die kritiek begon de Antilliaanse regering in maart 2006 met het wetgevingstraject
inzake de in augustus 2004 aan Nederland toegezegde wijzigingen betreffende de vrijgestelde
vennootschap.1042 Toen in de loop van 2006 duidelijk werd dat een deel van de offshoresector
zich tegen het akkoord met betrekking tot het nultarief keerde,1043 staakte de Antilliaanse
regering de onderhandelingen met Nederland over de BRK-aanpassing. In een poging de
onderhandelingen vlot te trekken stelde de Nederlandse regering begin februari 2007 voor om
de dividendheffing, zonder nadere voorwaarden, te verlagen van 8,3 % naar 5 %.1044 De Cifa
betoogde daarna in dezelfde maand dat de Antillen er niet bij gebaat waren om vast te blijven
houden aan het nultarief, en stelde voor om de onderhandelingsimpasse te doorbreken door
akkoord te gaan met een heffing van maximaal 5 % onder bepaalde voorwaarden.1045 Wat
daarna precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar uiteindelijk accepteerde de
Antilliaanse regering het Nederlandse voorstel niet en werden de onderhandelingen niet
heropend, de Nederlandse regering vond dat eventuele nadere initiatieven van de Antillen
zouden moeten komen.1046
Het door de Antilliaanse regering in januari 2008 ingediende wetsontwerp inzake de
aanpassing van de vrijgestelde vennootschap werd in februari 2008 door de Centrale
Commissie van de Antilliaanse Staten, met onder meer vertegenwoordigers van de
offshoresector, besproken.1047 Tijdens die bespreking kwam een al lang bestaand diepgaand
meningsverschil tussen twee groepen uit de offshoresector, te weten de Cifa en de
International Financial Group (IFG), een afscheiding van de Cifa, in de openbaarheid.1048
Omdat die twee groepen ook tegengestelde opvattingen hadden over andere voor de offshore
belangrijke zaken, zoals het al of niet afsluiten van een belastingverdrag (DTA) met
Venezuela, zullen we even stilstaan bij het ontstaan van de IFG.
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Verdeelde offshoresector
In november 2005 kreeg de Cifa te maken met een ‘paleisrevolutie’. Het dagelijks bestuur dat
bestond uit vertegenwoordigers van de Citco Group, KPMG en Fortis, de drie grootste
ondernemingen in de sector, werd daarbij vervangen. Omdat de machtsstrijd in de tijd samen
viel met het in december 2005 met Nederland bereikte akkoord over de nul- heffing, waarop
toen uit de offshoresector kritiek kwam, zullen vermoedelijk meningsverschillen over dat
akkoord een rol gepeeld hebben bij de bestuurswisseling. De drie trokken zich terug uit de
Cifa en richtten in januari 2007, samen met de United Trust Company van G. Elias, de IFG
op, waarvan het bestuur grotendeels bestond uit dezelfde personen die voorheen de Cifa
bestuurden.1049 De verdeeldheid in de offshoresector had ook gevolgen voor de Vereniging
Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB). Nadat het bestuur van die vereniging zich, behoudens
de vertegenwoordiger van de KPMG, in maart 2008 achter het wetsontwerp had geschaard,
verliet KPMG, die met ruim twintig belastingadviseurs het grootste lid was, de VAB.1050
In de hiervoor genoemde bespreking van het wetsontwerp door de Statencommissie in
februari 2008 met vertegenwoordigers van de offshoresector verklaarde de Cifa zich
voorstander van het ontwerp, terwijl de IFG stelde niet te begrijpen waarom de Antillen onder
druk van de EU de voorgestelde wetgeving zouden moeten invoeren. Na aandrang van
meerdere Statenleden besloten de Cifa en de IFG onderling te gaan overleggen over eventuele
aanpassingen van het wetsvoorstel. Mochten de twee tot overeenstemming komen dan zouden
ze zo snel mogelijk een gezamenlijk voorstel indienen.1051 Pas in maart 2009 dienden de Cifa
en de IFG bij de Antilliaanse minister van Financiën een voorstel in.1052 De inhoud van dat
voorstel werd niet gepubliceerd, daarom valt ook niet na te gaan welk compromis beide
partijen hadden uitgewerkt.
Omdat het wetsontwerp, van januari 2008 niet op essentiële punten werd gewijzigd1053
voordat het door de Antilliaanse Staten in september 2009 werd aangenomen, moet het
compromis op een ander terrein dan de wet zelf hebben gelegen. Mogelijk ging het om de
inhoud van de ministeriële beschikking die op grond van de wetgeving mogelijk was. De
wetgeving zelf bepaalde dat de vrijgestelde vennootschap voortaan haar belastingvrijstelling
kon verliezen als haar omzet voor meer dan 5 % zou bestaan uit ‘besmette dividenden’. Onder
‘besmette dividenden’ werd verstaan dividenden die afkomstig waren van buitenlandse
1049
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vennootschappen die waren gevestigd in landen met een belastingtarief dat niet vergelijkbaar
was met de Antilliaanse winstbelasting, waarbij werd bepaald dat een belastingtarief van
minimaal 15 %, de helft van het gangbare tarief op de Antillen, geacht werd vergelijkbaar te
zijn met het Antilliaanse tarief.1054 In de wetgeving werd ook bepaald dat per ministeriële
beschikking buitenlandse belastingregimes konden worden aangewezen die geacht werden
een met de Antillen vergelijkbaar winstbelastingregime te hebben.1055 Eind december 2009
werd op grond van die bevoegdheid een beschikking uitgevaardigd waarin werd bepaald dat
lidstaten van de EU en de daarmee gelijkgestelde ultra-perifere gebieden (voormalige
koloniën), lidstaten van de OESO, landen waarmee de Antillen een DTA hadden afgesloten
en landen waarmee de Antillen een TIEA hadden afgesloten, mits dat land op de ‘witte lijst’
van de OESO voorkwam, geacht werden een vergelijkbaar belastingregime te hebben.1056
Mogelijk werd, zoals eerder geopperd, hier wat compromisruimte gevonden voor de Cifa en
de IFG.
De VV kon haar belastingvrijstelling dus slechts verliezen indien de dividenden afkomstig
waren uit een paar onbelangrijke landen. De schade van deze onder druk van Nederland en de
EU tot stand gekomen wetgeving voor de Curaçaose offshore, viel dus nogal mee.

Spaartegoedenrichtlijn van de Europese Unie
Tijdens onderhandelingen1057 met Nederland in december 2000 en augustus 2004 hadden de
Antillen (onder druk) toegezegd dat ze mee zouden werken aan de invoering van de EUspaartegoedenrichtlijn. Die richtlijn, waarvan de hoofdlijnen al in het eerste hoofdstuk zijn
behandeld, betekende dat de Antillen aan andere EU-lidstaten, dus ook aan Nederland,
automatisch informatie zouden moeten verschaffen over rentebetalingen aan natuurlijke
personen die woonachtig waren in EU-lidstaten. Tijdens een overgangstermijn konden de
Antillen ook kiezen voor een bronheffing, wat ze ook deden. Dat betekende dat die heffing de
eerste drie jaren 15 %, de drie jaren daarna 20 % en de daarop volgende drie jaren 35 %
bedroeg. Van de heffing moesten de Antillen 75 % aan het EU-land uitkeren waar de
uiteindelijke gerechtigde woonde, de resterende 25 % kwamen aan de Antillen toe.1058 Het
voordeel van het bronheffingssysteem voor de Antillen was dat gedurende een termijn van
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negen jaar de gegevens van de buitenlandse spaarders geheim bleven. De bronheffing
betekende echter wel dat de BRK moest worden gewijzigd omdat die niet toestond dat er van
Nederlandse spaarders meer dan 10 % belasting zou worden geheven door de Antillen.1059
Om de informatie uitwisseling mogelijk te maken werden door de Antillen met 24 lidstaten
van de EU spaartegoedenverdragen gesloten,1060 terwijl met Nederland daartoe een
gezamenlijke regeling tot stand werd gebracht.1061 Verder werd de spaarrenterichtlijn ook nog
in de Antilliaanse wetgeving verwerkt.1062 Wegens gebrek aan gegevens is het moeilijk te
bepalen wat voor gevolgen de invoering van de richtlijn, die op 1 juli 2005 van kracht
werd,1063 had.
Werd de concurrentiepositie van de Curaçaose offshore hier door aangetast? In zekere zin
wel. Omdat de richtlijn sprak van afhankelijke en geassocieerde gebieden in het Caribisch
gebied, vielen de Bahama’s en Barbados, beiden onafhankelijk, evenals Bermuda, dat wel van
Groot-Brittannië afhankelijk was maar in de Atlantische oceaan ligt, buiten het bereik van de
richtlijn.1064 De Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden, twee andere naaste
concurrenten, vielen evenals de Antillen, als afhankelijke Caribische jurisdicties wel onder de
richtlijn.1065 Op papier waren de Antillen dus in het nadeel ten opzichte van de Bahama’s,
Barbados en Bermuda, maar vermoedelijk had, zoals in het eerste hoofdstuk al werd
aangegeven, de richtlijn weinig effect, omdat vermogens konden worden ondergebracht in
brievenbusondernemingen (verschuiving van rente- naar dividendstromen) of SPF’s, de
richtlijn had immers alleen betrekking op particulieren. De sterke groei van het aantal SPF’s,
die zichtbaar is in tabel 36 voor de periode van 2001 t/m 2006 (van 470 naar 2.660 stuks), is
dan ook waarschijnlijk mede toe te schrijven aan de mogelijkheid die de SPF bood om de
bronheffing die de Antilliaanse overheid moest inhouden, te ontlopen.
Tabel 36 Aantal bij de KvK geregistreerde SPF’s 2000 t/m 2013
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2013
190
470
860
1.310
2.090
2.660 4.460
SPF’s
Bronnen: KvK Curaçao, Handelsregister, per e-mail 14-1-2014; Metry, geschiedenis van belastingen, 690;
De Telegraaf, 15-7-2006.
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Nederlandse maatregelen
Omdat door gebruikmaking van SPF’s, trusts en stichtingen, vermogens in principe buiten het
bereik van de Nederlandse fiscus bleven, en het aanwenden van die juridische vormen voor
dat doel op zich wettelijk toelaatbaar was, adviseerden veel advieskantoren het gebruik ervan
voor vermogensplanning. Om een einde te maken aan deze ‘legale vorm van
belastingontwijking’1066 werd per 1 januari 2010 nieuwe wetgeving van kracht inzake
afgezonderd particulier vermogen (APV).1067 Onder het begrip APV vielen onder meer
SPF’s, trusts en stichtingen. Het vermogen van een APV werd belast bij de inbrenger van
vermogen in het APV, terwijl na het overlijden van de inbrenger het vermogen van de APV
werd belast bij diens erfgenamen. Omdat uit informatie die de Nederlandse belastingdienst
ontving bleek dat enkele honderden SPF’s op de Antillen vóór de inwerkingtreding van de
wetswijziging van 1 januari 2010, vooral in de jaren 2008 en 2009, ontmanteld waren, waarbij
het vermogen veelal zou zijn uitgekeerd aan de oprichters en/of zijn familieleden, werd door
de belastingdienst aan de Antilliaanse autoriteiten informatie over een aantal SPF’s
opgevraagd.1068 Vermogens die dus eerder vanwege de spaartegoedenrichtlijn waren
uitgeweken naar een SPF en in principe binnen het bereik van de Nederlandse fiscus dreigden
te komen, verlieten dus nog voor de wetswijziging de SPF’s.
Informatie uit de Antillen over vermogens in een Stichting Particulier Fonds
In oktober 2010 stelde staatssecretaris J. de Jager dat uit de Antillen heel veel informatie werd
verwacht. Hij waarschuwde ‘degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan het
leegschudden, liquideren of verplaatsen van SPF’s en die dachten daarmee weg te komen’ en
gaf hen het advies om de vermogens aan te melden bij de belastingdienst.1069 Het Tweede
Kamerlid T. van Dijck van de PVV had al in oktober 2009 zijn twijfel geuit over de aanpak
van SPF’s door De Jager. Hij stelde dat de SPF’s weliswaar door de KvK op Curaçao werden
geregistreerd, maar dat alleen de beheerder bekend was, de inbrenger of begunstigde werd
niet geregistreerd.1070
Dat de Tweede Kamer de ontwikkelingen rond de door de Nederlandse belastingdienst
opgevraagde gegevens in de Antillen vrij nauwlettend volgde, kwam door de in het jaar 2010
1066
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ingevoerde verlagingen van de erfbelastingtarieven waardoor de schatkist 300 miljoen euro
minder ontving. De regering wilde die financieren uit de aanpak van belastingontwijking.
Hierbij moest het grootste deel, 210 miljoen, gevonden moest worden in de aanpak van
belastingconstructies met de APVs.1071 Cruciaal daarbij waren volgens De Jager de SPF’s,
omdat volgens hem in een zeer groot deel van die door trustkantoren beheerde SPF’s,
vermogens waren ondergebracht die toebehoorden aan Nederlandse ingezetenen. In de
betreffende fondsen konden, aldus De Jager, tot enkele tientallen miljoenen euro’s per SPF
zitten.1072
De door de Nederlandse belastingdienst gevraagde informatie kwam zo spaarzaam en
langzaam binnen dat het CDA-kamerlid P. Omtzigt op 24 oktober 2012 in de Kamer de
aandacht vestigde op het feit dat Nederland in de voorafgaande tweeënhalf jaar 168
informatieverzoeken tot het verkrijgen van fiscale informatie bij Curaçao had ingediend,
terwijl op die verzoeken slechts 48 antwoorden waren gekomen. F. Weekers, de
ambtsopvolger van De Jager, erkende dat de verzoeken niet allemaal waren beantwoord, hij
had daarover telefonisch contact opgenomen met zijn collega op Curaçao en aangedrongen op
beantwoording, verder zegde hij toe nog dezelfde week te zullen rappelleren. 1073 De dag erna,
op 25 oktober 2012 stelde het CDA-lid M. van Toorenburg in de Tweede Kamer dat uit het
door

de

belastingdienst

verstrekte

overzicht

over

beantwoording

van

belastinginformatieverzoeken van Nederland aan andere landen bleek dat ‘het bijna overal
prima gaat, behalve op Curaçao’. Minister L. Spies van BZK beaamde dat: ‘Dat ben ik
volstrekt met mevrouw Toorenburg eens. Het lijkt mij ook iets wat wij in het collegiale
overleg met (…) Curaçao moeten en kunnen gaan bespreken.’1074
De door de Kamerleden gemaakte opmerkingen trokken de aandacht in de pers, zo werd in
het Antilliaanse Dagblad van 30-10-2012 gemeld dat informatieverzoeken van de
Nederlandse fiscus nagenoeg onbeantwoord bleven. In een poging dat beeld te ontkrachten
stuurde de Curaçaose minister van Financiën J. Jardim in november 2012 een brief aan R.
Plasterk, de nieuwe minister van BZK, inzake de inlichtingenverzoeken en de afhandeling
daarvan door Curaçao. Jardim wees in de brief onder meer op twee ‘massale
inlichtingenverzoeken’ die Nederland in 2010 aan Curaçao had gericht. Het eerste verzoek uit
mei 2010, dat betrekking op 100 gevallen, liep volgens Jardim in eerste instantie vertraging
op

omdat

er

sprake

was

een

zogenaamde

‘fishing

expedition’

(onvoldoende
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geïndividualiseerde verzoeken). Ondanks diverse procedures op Curaçao tegen deze
onderzoeken werd uiteindelijk medewerking verkregen en waren nog maar twee gevallen in
onderzoek, de rest was afgehandeld, aldus Jardim die verder stelde dat in 23 gevallen
informatie met Nederland werd uitgewisseld en dat bij de overige 75 verzoeken geen
informatie werd verstrekt omdat geen Nederlands heffingsbelang viel te onderkennen.
In het tweede Nederlandse verzoek, uit juli 2010, ging het volgens Jardim om 51 gevallen
die allen betrekking hadden op een niet nader genoemde dochter van een Nederlandse
financiële instelling, die pas na inschakeling van de rechter meewerkte. Toen langs die weg in
vijftien van de betreffende gevallen door de dochtermaatschappij informatie was verstrekt aan
de Curaçaose belastingdienst, stelde die dienst dat op grond van de verkregen informatie in al
die vijftien gevallen geen Nederlands heffingsbelang kon worden onderkend en dat daarom de
verkregen inlichtingen niet aan de Nederlandse belastingdienst zouden worden verstrekt.
Daarop besloot Nederland om voor alle 51 gevallen een nieuw inlichtingenverzoek, met
specifiekere vragen te sturen. Dat verzoek zo betoogde Jardim, werd in april 2012 ontvangen
en Curaçao was volgens hem op dat moment druk bezig om inlichtingen bij de Curaçaose
dochtermaatschappij te verzamelen.1075 Of en in hoeverre in deze gevallen uiteindelijk
informatie aan Nederland werd verstrekt werd verder niet bekend gemaakt.
Het geheel maakt duidelijk dat, ook al waren er allerlei vastgelegde afspraken tussen
Nederland en Curaçao over fiscale informatie-uitwisseling, de informatieverstrekking
uitermate moeizaam verliep en op allerlei manieren werd vertraagd en geblokkeerd. Dat was
uiteindelijk ook voordelig voor de Curaçaose offshore, immers een OFC dat snel fiscale
gegevens verstrekt zal bij klanten die discretie en belastingvermijding zoeken, niet in trek
zijn. We stelden al eerder vast dat vermogens die vanwege de spaartegoedenrichtlijn waren
uitgeweken naar een SPF en vervolgens door een wetswijziging in Nederland binnen het
bereik van de Nederlandse fiscus dreigden te komen, daarna nog voor de wetswijziging, de
SPF’s verlieten. Vervolgens waren die vermogens door al de hiervoor beschreven barrières
relatief veilig voor de Nederlandse fiscale inlichtingen verzoeken, die tot doel hadden alsnog
die alsmaar ontsnappende vermogens te belasten. Ook moeten de diverse hindernissen in een
aantal gevallen aan de bij het beheer van de vermogens betrokken personen en/of bedrijven
voldoende tijd hebben verschaft om eventuele hinderlijke sporen uit te wissen.
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Het voorgaande in deze paragraaf maakt duidelijk dat, op een uitzondering na, de onder
externe druk tot stand gekomen wetgevingen en TIEAs, waarschijnlijk nauwelijks invloed
zullen hebben gehad op de omvang van de offshore-activiteiten op Curaçao. Alleen de
afschaffing van het aparte offshore winstbelastingtarief, onderdeel van het NFR-pakket, zal de
al bestaande neergang wat hebben versterkt.
Opvallend was verder de rol die Nederland speelde. In de besproken gevallen betreffende
wetgeving was sprake van matige tot zware Nederlandse druk op de Antillen om tot invoering
over te gaan. Die druk is niet vastgesteld bij de afsluitingen van de TIEAs, maar omdat
Nederland hulp verschafte bij de afsluitingen zal er vermoedelijk wel enige druk zijn geweest.
Verder zagen we dat als gevolg van verdeeldheid in de offshoresector de wetgeving inzake
aanpassing van de vrijgestelde vennootschap vertraagd werd ingevoerd. Omdat de aanpassing
de mogelijkheden van de VV alleen maar beperkte, had die vertraging op zich geen nadelige
gevolgen voor de offshore.

Tot nu toe hebben we geprobeerd om na te gaan wat de gevolgen waren van wat extern werd
opgelegd. De Antillen keken natuurlijk niet machteloos toe, op meerdere manieren werd
getracht de negatieve tendens te keren teneinde de offshore te behouden.
§ 2 Pogingen om verdere afkalving van de offshore te voorkomen
Op drie manieren trachtte men verdere neergang van de offshore tegen te gaan: nieuwe
wetgeving, imagoverbeteringen en het afsluiten van belastingverdragen (DTA’s). In deze
paragraaf gaan we na of en in hoeverre die pogingen een positief effect hadden op de omvang
van de Curaçaose offshore-activiteiten.
Wetgeving
Invoering van een Curaçaose trust
Nadat op de Antillen in 1998 de SPF, een op de Angelsaksische trust gelijkende
rechtsfiguur was ingevoerd, was er nog geen wetgeving die het mogelijk maakte een trust naar
Angelsaksisch model op de Antillen/Curaçao in te stellen. Omdat meerdere malen was
gebleken dat er van buitenlandse zijde belangstelling was voor een Antilliaanse trust, 1076 werd
al vrij lang overwogen om tot een eigen trustregeling te komen. 1077 Zo besprak notaris Anton
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Smeets al in 1955 de mogelijkheden van de trust,1078 adviseerde de Nederlandse jurist en
latere minister W. de Gaay Fortman de Antilliaanse regering op haar verzoek in 1958 over de
invoering van een trustregeling op de Antillen,1079 en verklaarde de Antilliaanse regering in
1974 dat ze de invoering van een trustwetgeving zou bevorderen.1080 Na de invoering van de
SPF was weliswaar de behoefte aan een Antilliaanse trust verminderd, maar er bleef een
groep buitenlandse klanten die meer vertrouwen zouden hebben in een dergelijke rechtsfiguur
dan in de SPF.1081 Daarom diende de Antilliaanse regering begin 2002 een ontwerp
landsverordening in waarmee de Antilliaanse trust kon worden ingevoerd.1082
Pas in oktober 2011 werd door de Curaçaose Staten, dus na de staatkundige hervormingen
van 10-10-2010, het op een aantal punten gewijzigde ontwerp1083 goedgekeurd, waardoor een
Curaçaose trust per 1 januari 2012 mogelijk werd.1084 Waarom zo lang gewacht werd met de
goedkeuring van het ontwerp valt niet op te maken uit de geraadpleegde stukken. Of de
Curaçaose trust uiteindelijk even succesvol zal zijn als de SPF, waarvan het aantal
inschrijvingen in de KvK, in de periode van 2000 t/m 2013, steeg van 190 stuks naar
4.460,1085 is maar de vraag. Want al snel na de invoering hield de Cifa een pleidooi tot
aanpassing van de trustwetgeving omdat die onduidelijk was op het punt van de
vermogensoverdracht aan de trust. De corrigerende wetgeving terzake zou volgens de Cifa zo
snel mogelijk moeten worden gerealiseerd, omdat anders de concurrentiepositie zou worden
aangetast.1086

Wetgeving ter vervanging van de oude offshore winstbelasting regeling
Toen in 2001 onder druk van Nederland, de OESO en de EU het aparte winstbelastingtarief
van 2,4-3 % voor offshorebedrijven werd afgeschaft, bleef dat tarief, op grond van een ruime
overgangsregeling, nog tot 2020 van toepassing op reeds bestaande bedrijven. Om nog te
profiteren van de oude regeling konden bedrijven die zich na 2001 vestigden een ‘leeg’
offshorebedrijf kopen, dat werd echter steeds minder aantrekkelijk naarmate 2020 naderde.
1078
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Op den duur werd natuurlijk de concurrentiepositie van de Curaçaose offshore verzwakt als
geen alternatief voor de afgeschafte regeling zou worden geïntroduceerd. De reeds gevestigde
offshorebedrijven zouden naar alle waarschijnlijkheid na afloop van de overgangsregeling
vertrekken, omdat ze de reguliere tarieven zouden moeten betalen, terwijl er geen nieuwe
bedrijven zouden bijkomen.
Een nieuwe regeling ontwerpen, die de oude zou vervangen en voor alle betrokken partijen
acceptabel zou zijn, was echter geen makkelijke opgave. Allereerst mocht van de OESO en de
EU, geen onderscheid worden gemaakt tussen ingezetenen en niet-ingezetenen (geen
ringfencing). Ook moest een winstbelastingtarief worden bepaald dat voor een deel van de
offshoresector niet laag genoeg kon zijn, terwijl de andere groep een tarief wilde dat
internationaal acceptabel was zodat belastingverdragen (DTA’s) konden worden afgesloten.
Verder moest rekening worden gehouden met kritische opmerkingen van de OESO in 2013
over de belastingontwijkingsmogelijkheden via brievenbusondernemingen, die zich makkelijk
in bepaalde jurisdicties konden vestigen omdat daar substance-eisen, zoals aanwezigheid van
kantoorruimte en personeel, ontbraken.1087 Ook hier gold weer dat delen van de offshoresector
tegengestelde wensen hadden, een groep wilde zo weinig mogelijk substance terwijl de
andere juist een sterke substance-eis prefereerde.
In een door de regering ingediend ontwerp, dat diende om de oude offshoreregeling te
vervangen en in maart 2013 door de Curaçaose Staten werd behandeld,1088 werden die lastige
keuzes gemaakt ten aanzien van de ringfencing problematiek, de substance-eis en de
tariefhoogte.

De

nieuwe

regeling,

die

bekend

stond

onder

de

benaming

exportfaciliteitwetgeving1089en export regeling,1090 was van toepassing op bedrijven die hun
‘winst geheel of nagenoeg geheel uit op het buitenland gerichte activiteiten’ behaalden. Onder
de regeling vielen niet alleen de offshore-ondernemingen, waarvoor de oude wetgeving was
bedoeld, maar ook bedrijven die zich bezig hielden met de export van goederen en andere
vormen van dienstverlening die op het buitenland waren gericht.1091 Omdat zowel ingezetenen
als niet-ingezetenen onder de regeling vielen was er dus geen sprake meer van ringfencing.
Bij de bepaling van het winstbelastingtarief werd er van uitgegaan dat de bedrijfswinsten
voor 87,5 % in het buitenland werden behaald en voor 12,5 % op Curaçao. Alleen de
binnenlandse winst zou dan belast worden tegen het geldende winstbelastingtarief, dat toen
1087
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(in 2013) 27,5 % bedroeg. Dat resulteerde in een effectief tarief van 12,5 % x 27, 5 % = 3,4
%.1092 Omdat de regering voornemens was het winstbelastingtarief gefaseerd naar 20 % te
verlagen1093 zou het effectieve tarief voor de export regeling dan uitkomen op 12,5 % x 20 %
= 2,5 %. Dat zou in een groot aantal gevallen zelfs een verlaging ten opzichte van het oude
offshoretarief van 2,4-3 %1094 betekenen. In het ontwerp werd verder bepaald dat voldoende
substance aanwezig werd geacht indien er sprake was van werkgelegenheid voor minimaal
een werknemer en een jaarlijks op Curaçao te besteden bedrag van minimaal 150.000 NAf per
jaar, met inbegrip van de loonkosten van die werknemer.1095
Om, zoals de regering het stelde, tegemoet te komen aan de bezwaren die waren gerezen
tegen de ‘harde’ substance-eisen, werd in december 2013 een gewijzigd ontwerp ingediend.
De eerdere eisen vervielen en in plaats daarvan werd bepaald dat de regeling alleen van
toepassing was op bedrijven met ‘een reële aanwezigheid’ op Curaçao. Omdat die
omschrijving nogal vaag was, gaf de regering aan dat bij twijfel onder meer de volgende
aspecten een rol konden spelen bij de bepaling of er sprake was van een feitelijke
aanwezigheid: Zijn tenminste de helft van de bevoegde bestuursleden op Curaçao gevestigd,
beschikken die bestuursleden over de benodigde professionele kennis, staat gekwalificeerd
personeel ter beschikking, worden de bestuursbesluiten op Curaçao genomen en wordt de
boekhouding in Curaçao gevoerd?1096 Het mag duidelijk zijn dat brievenbusondernemingen,
die hun administratie en directievoering door een trustkantoor lieten uitvoeren, daardoor
moeiteloos aan het criterium van feitelijke aanwezigheid zouden voldoen.
Tegelijk met de wijziging van de substance-eis veranderde de regering ook de bepaling van
het winstbelastingtarief, de bedrijfswinsten werden geacht voor 95 % in het buitenland
behaald te zijn en 5 % op Curaçao. De 95 % werd dan belast met een tiende van het geldende
tarief en de 5 % tegen het volle geldende tarief. Met het geldende tarief van 27,5 %
resulteerde dat in een effectieve belasting van 4 %.1097 Wegens het voornemen van de
regering om het winstbelastingtarief gefaseerd naar 20 % te verlagen, zou het effectieve tarief
voor de export regeling dan uiteindelijk uitkomen op 2,9 %.1098 Een kleine verhoging dus van
1092
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2,5 % (eerder ontwerp) naar 2,9 %, maar het kwam wel dichter in de buurt bij de bovengrens
van het oude offshoretarief van 2,4-3 %. De regering gaf geen motivering voor die wijziging,
maar het ligt voor de hand om te veronderstellen dat ze wilde voorkomen dat er verwijten
kwamen dat Curaçao het toch al lage oude offshoretarief nog verder zou hebben verlaagd.
De ontwerp landsverordening werd medio december 2013 door de Curaçaose Staten
goedgekeurd.1099 Het deel van de offshoresector dat zwakke substance-eisen voorstond en een
zo laag mogelijk winstbelastingtarief wilde had met deze wetgeving zijn zin gekregen. De
andere groepering die meer gericht was op het afsluiten van belastingverdragen (DTA’s), en
dus sterkere substance-eisen1100 en een hoger tarief1101 voorstond, had verloren.
Omdat de zwakke substance-eis en het lage winstbelastingtarief de wetgeving feitelijk even
aantrekkelijk voor niet-ingezetenen maakte als de oude offshore winstbelasting regeling, die
het moest vervangen, werd de schade van het verdwijnen van die oude regeling waarschijnlijk
grotendeels geneutraliseerd. Een duidelijk nadeel was dat het afsluiten van DTA’s er door
werd bemoeilijkt.

Wetgeving ter vervanging van de oude offshoreregeling voor captives
Ook voor de op Curaçao gevestigde offshore captives naderde het einde van de offshore
overgangsregeling. Dat betekende dat het oude offshoretarief van 2,4-3 % en de rulings
inzake captives1102 in 2020 niet langer van toepassing zouden zijn. Ofschoon captives onder
de bepalingen vielen van de in maart 2013 door de Curaçaose Staten besproken ontwerp
export regeling,1103 diende de Pais-fractie1104 toch in dezelfde maand een ontwerp in dat
beoogde een aparte fiscale faciliteit voor captives te introduceren.1105
In de voorgestelde regeling zou de winst van die captives belast worden met 5 % van het
geldende winstbelastingtarief van 27,5 %, hetgeen een effectieve belastingdruk van 1,375 %
1099
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zou betekenen.1106 Dat is stukken lager dan de 3,4 % die resulteerde uit het oorspronkelijke
ontwerp van de export regeling. Rekening houdend met het al eerder gesignaleerde
voornemen van de regering om het winstbelastingtarief naar 20 % te verlagen, zou het
effectieve tarief voor captives dan uiteindelijk op 1 % uitkomen. Dat lijkt niet veel, maar de
lopende zero tax rulings waren natuurlijk veel gunstiger. Omdat sinds de introductie van het
NFR geen zero tax rulings meer werden afgegeven,1107 was de concurrentiepositie van de
Curaçaose offshore op captive gebied sterk verzwakt ten opzichte van zero tax jurisdicties. De
verzwakte concurrentiepositie komt tot uiting in tabel 40, van 23 captives in 2005 naar 16 in
2013.
Het initiatief voor de wetgeving kwam van de Vereniging van Belastingadviseurs die Pais
had verzocht om een aparte regeling voor de captives tot stand te brengen.1108 Om de
wetgeving te formuleren nam Pais vervolgens een adviseur in dienst die eerst als ambtenaar
belastingwetgeving op het departement had ontworpen.1109 In samenspraak met fiscalisten van
de genoemde vereniging kwam het ontwerp vervolgens tot stand.1110 Hoe Pais de
indienstneming van die adviseur financierde is verder niet bekend. De in initiatiefwetgeving
werd medio december 2013 door de Staten goedgekeurd.1111
De wetgeving zal vermoedelijk maar weinig nieuwe captives hebben overgehaald om zich
in Willemstad te vestigen, hooguit is voorkomen dat nog meer captives Curaçao verlieten.

Wetgeving inzake toezicht op beleggingsmaatschappijen
In het kader van een herziening van het toezicht op de financiële marksector had de
Nederlandsche Bank een aantal taken overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). De Nederlandsche Bank liet de Antillen weten dat zij daarom het toezicht, dat zij tot
dan toe hield op bepaalde beleggingsfondsen die op de Antillen waren gevestigd, ging
beëindigen. Daardoor dreigde de situatie te ontstaan dat ingaande 1 januari 2003 elf grote aan
de Nederlandse beurs genoteerde,1112 maar op Curaçao gevestigde beleggingsfondsen
noodgedwongen hun zetel zouden moeten verplaatsen omdat ze niet langer onder Nederlands
toezicht
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beleggingsmaatschappijen. Om namelijk in Nederland te mogen opereren moesten
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beleggingsinstellingen een Nederlandse vergunning hebben. Van die regel kon worden
afgeweken1113 als de beleggingsinstelling haar zetel had in een staat waar het toezicht op
beleggingsinstellingen door de AFM als adequaat werd aangemerkt. Het overleg dat de
BNA-president E. Tromp eind 2002 voerde met de AFM resulteerde in een tijdelijke regeling
tot 1 januari 2005, op grond waarvan de elf beleggingsfondsen voorlopig op de Antillen
konden blijven. De AFM stelde wel als voorwaarde dat er uiterlijk 1 januari 2003 een
wettelijke regeling inzake toezicht op beleggingsinstellingen moest zijn ingevoerd. Verder
werd overeengekomen dat de AFM vóór 1 januari 2005 zou besluiten of het Antilliaanse
toezicht als adequaat kon worden aangemerkt.1114
Om aan de AFM-eis, inzake wettelijk geregeld toezicht te voldoen, werd door de
Antilliaanse regering op 2 december 2002 de ontwerp landsverordening toezicht op
beleggingsinstellingen en administrateurs (Ltba) ingediend.1115 Het ontwerp, dat was geënt op
de Nederlandse toezichtwetgeving,1116 werd goedgekeurd en trad op 1 januari 2003 in
werking, geen dag te vroeg dus.1117 In de wetgeving werd bepaald dat het toezicht door de
BNA zou worden uitgeoefend.1118
Dat het toezicht op beleggingsmaatschappijen op de Antillen overging van de
Nederlandsche Bank naar de BNA was voor het Biopharma Fund het belangrijkste argument
om in 2003 van Curaçao naar Luxemburg te verhuizen. ‘Ik had daar helemaal geen fiducie
in’, stelde de beheerder van dat fonds. Ook de ABN Amro verhuisde eind 2004 haar twee
grote obligatiefondsen Alrenta en Aldollar Bond van Curaçao naar Luxemburg. De ABN
Amro stelde dat fondsen met een registratie in Luxemburg makkelijker internationaal aan de
man konden worden gebracht.1119 Het Biopharma Fund stond niet alleen met dat negatieve
oordeel over het door de BNA uitgeoefende toezicht, want eind 2006 had de AFM nog steeds
niet besloten om dat toezicht als adequaat aan te merken.1120
Klaarblijkelijk was het niet gelukt de AFM en de Nederlandse minister van Financiën ervan
te overtuigen dat het door de BNA uitgeoefende toezicht op beleggingsinstellingen als
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adequaat kon worden aangemerkt. De Cifa en de Antilliaanse politicus A. Rosaria besloten
daarop de zaak, met medewerking van de Antilliaanse Staten,1121 voor te leggen aan het
Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK). Tijdens dat POK in januari 2007 gaf Rosaria
samen met enkele vertegenwoordigers van de Cifa een uiteenzetting over het grote belang van
de internationale financiële dienstensector voor de Antillen. Daarna wisselden de delegaties
met Rosaria van gedachten over onder meer het toezicht dat de Antillen uitoefenden op
financiële instellingen.1122 Namens het POK werd vervolgens een brief aan de Nederlandse
minister van Financiën G. Zalm verstuurd, waarin er op werd gewezen dat Guernsey en
Luxemburg in 2005 wel de erkenning van adequaat toezicht van Nederland hadden gekregen,
waardoor voor die landen een concurrentievoordeel op de Antillen was ontstaan, met als
gevolg dat grote buitenlandse beleggingsinstellingen hun zetel vanuit de Antillen verplaatst
hadden naar Luxemburg. De delegaties, dus ook de Nederlandse, drongen aan op een snelle
adequaatheidsverklaring en verzochten de minister ingeval daartegen bezwaren bestonden, die
zo snel mogelijk kenbaar te maken zodat de BNA de noodzakelijke maatregelen kon
treffen.1123
In juni 2007 beantwoordde W. Bos, de ambtsopvolger van Zalm, de brief van het POK. Hij
stelde in zijn brief dat de Antilliaanse wetgeving inzake toezicht was geënt op de Nederlandse
wetgeving en als zodanig dus als adequaat was aan te merken. Over de adequaatheid van het
toezicht zelf was de AFM om advies gevraagd. Al vrij snel, eind januari 2007, leverde de
AFM het gevraagde advies dat in de vorm van een aan het ministerie van Financiën gericht
memo was vervat. Het memo stelde dat het toezicht op de naleving van de wettelijke regels
onvoldoende was. Bos verwees in zijn brief naar het memo, dat als bijlage was bijgevoegd en
concludeerde dat de Antillen op dat moment niet voor de begeerde status in aanmerking
kwamen.1124
Het AFM-memo1125 bevatte uitvoerige en scherpe kritiek op het toezicht van de BNA, die
felle Antilliaanse reacties opriep. De kritiek van de AFM had betrekking op vier gebieden: de
kwaliteit van het tot dan toe geleverde toezicht, het gevoerde beleid, het nakomen van
werkafspraken en de onafhankelijkheid van het toezicht. De AFM stelde dat de kwaliteit van
het toezicht in de periode januari 2003 tot en met november 2006 ontoereikend was. Dat
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oordeel was gebaseerd op de volgende overwegingen. De BNA voerde alleen in 2004 on-site
onderzoek uit, dossiers werden te traag afgehandeld, de BNA had moeite had met het werven
en/of behouden van gekwalificeerde medewerkers en de BNA was onvoldoende uitgerust om
dagelijks toezicht te verzorgen. Met betrekking tot het gevoerde beleid merkte de AFM op dat
de BNA het toezicht op de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden als adequaat had
aangemerkt, terwijl Nederland dat niet had gedaan. In dat verband vroeg de AFM zich af hoe
de BNA kon garanderen dat instellingen die in die landen waren gevestigd niet op een of
andere manier via de Antillen in Nederland zouden kunnen gaan opereren. Verder hield de
BNA zich volgens de AFM onvoldoende aan onderling overeengekomen werkafspraken.
Tenslotte vond de AFM dat de ‘instabiele politieke situatie, de aanzienlijke criminaliteit en
corruptie en de kleine gemeenschap’ geen omgeving vormden waarin ‘een sterk onafhankelijk
toezicht’ goed kon gedijen.
Al met al een serie hinderpalen die een adequaatheidsverklaring belemmerden. Want ook al
zou de BNA voldoende toezicht gaan uitoefenen en de werkafspraken naleven, dan bleven er
nog steeds twee obstakels over. Allereerst zou adequaatheidsverklaring die de BNA had
verstrekt aan de toezichthouders op de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden
moeten worden ingetrokken. Dat zou de BNA natuurlijk nooit doen, want die verklaring
opende juist mogelijkheden voor de Curaçaose offshore. De tweede horde was ook lastig te
nemen, want hoe zouden de Antillen ooit de twijfel over de onafhankelijkheid van het toezicht
weg kunnen nemen?
Het voorgaande maakt duidelijk dat de poging van de Antillen (regering, parlement en Cifa)
om via de Nederlandse parlementaire vertegenwoordigers in het POK het Nederlandse
ministerie van Financiën te bewegen toch een adequaatheidsverklaring te verstrekken bij
voorbaat gedoemd was om te mislukken.
Uiteindelijk leverde de toegepaste strategie via het POK twee voordelen op voor de
Antillen. Men kon de achteruitgang van de offshore deels toeschrijven aan een oncoöperatief
Nederland en een waarschijnlijk onbedoeld voordeel was dat offshoreklanten die niet
gecharmeerd waren van al te strak toezicht zo gerustgesteld werden. De moeilijkheid voor de
Curaçaose offshore met betrekking tot het toezicht op beleggingsinstellingen was dat bij
onvoldoende toezicht een bepaald segment van de klanten zich niet zou vestigen of
vertrekken, omdat die een door Nederland erkend toezicht nodig hadden, terwijl zwak of
afwezig toezicht juist aantrekkelijk was voor een ander segment. Op de Antillen werd
gekozen voor het laatste segment, die keuze werd ongetwijfeld ook op praktische gronden
gemaakt, strak toezicht is nu eenmaal moeilijk te realiseren in een kleine jurisdictie met
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weinig gekwalificeerde arbeidskrachten en het zou ook de inzet eisen van schaarse middelen.
Door een deel van de sector werd die keuze betreurd, zo werd onder meer gesteld dat de
zwakke regulering alleen maar ‘cowboys’ lokte.1126
In de jaren na de adequaatheidsafwijzing deden de Antillen/Curaçao kennelijk weinig
moeite om het toezicht op beleggingsinstellingen zodanig te verbeteren dat Nederland bereid
was een adequaatheidsverklaring te verstrekken, want eind 2013 was die verklaring nog niet
verstrekt door de AFM aan Curaçao.1127 Ook voldeed Curaçao niet aan de Europese wet- en
regelgeving die per juli 2013 van toepassing werd op beleggingsfondsen die werden
aangeboden in de EU. Het gevolg was dat het Rorento fonds in 2013 verhuisde van Curaçao
naar Luxemburg.1128 Dat fondsen Luxemburg verkozen kwam niet alleen door de vestiging in
de EU, het land bood ook politieke stabiliteit, een hoge kwaliteit van de funds asset value
bepaling (zeer gespecialiseerd professioneel werk) en aantrekkelijke fiscale faciliteiten.1129
De door de Antillen toegepaste strategie via het POK, die de publicatie van het AFM-memo
uitlokte, had echter ook onbedoeld nadelige gevolgen voor de Curaçaose offshore. In het
memo werden namelijk de Antillen beschreven als zijnde politiek instabiel met een
aanzienlijke criminaliteit en corruptie, niet bepaald eigenschappen die potentiële
offshoreklanten van een vertrouwenwekkend OFC verwachtten. Het toch al negatieve
imago1130 van de Curaçaose offshore werd daarmee alleen maar versterkt.

Pogingen tot verbetering van aangetast imago
Bestaande en potentiële klanten van OFCs zullen niet alleen kijken of aantrekkelijke fiscale
faciliteiten, voldoende geheimhouding en een gunstige regulering worden geboden, essentieel
is ook dat de betreffende jurisdictie rechtszekerheid biedt, politiek en economisch stabiel1131 is
en niet in opspraak raakt. Een slecht imago op een van de genoemde terreinen is voor die
OFCs een moeilijk te overwinnen handicap. In het vorige hoofdstuk zagen we dat
internationaal het beeld was ontstaan dat de Curaçaose offshore werd gebruikt voor
witwasoperaties. Het eerder beschreven AFM-memo schetste het beeld van een jurisdictie die
politiek instabiel was en een aanzienlijke criminaliteit en corruptie bezat. Door een aantal
gebeurtenissen op de Antillen/Curaçao werd het imago op het gebied van politieke
instabiliteit en corruptie verder vergroot. Twee van die gebeurtenissen zullen we wat nader
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bekijken, daarna bespreken we hoe getracht werd het imago te verbeteren door het
benadrukken van de band met Nederland, waaronder het feit dat de Hoge Raad het hoogste
rechtscollege was voor de Antillen/Curaçao, en door het gebruik van eufemismen.

De Deuss affaire
De bankvergunning van de offshorebank FCIB (First Curaçao International Bank) van de
Nederlandse zakenman J. Deuss werd in oktober 2006 door de BNA ingetrokken naar
aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek in Nederland naar de betrokkenheid van de FCIB
bij witwaspraktijken en BTW-carrouselfraude. Op grond van de bepalingen van de
Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen en een rechtelijke uitspraak nam de BNA
alle bevoegdheden van bestuurders en commissarissen van de FCIB op zich.1132 Medio 2008
verklaarde de BNA dat de FCIB volledig zou worden ontmanteld. 1133 Na zeven jaar
onderzoek stonden Deuss en zijn zuster in maart 2012 in Nederland terecht voor illegaal
bankieren, schenden van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties en lidmaatschap van
een criminele organisatie.1134 Deuss zei tegen de rechters dat HNWIs de doelgroep van zijn
bank waren. Tot de klantenkring behoorden onder meer: de oliemagnaat M. Chodorkovski,
die na een conflict met Poetin wegens belastingfraude was veroordeeld, A. Patarkatsisjvilli,
die de privatisering leidde van het Russische olieconcern Sibneft en de oligarch B. Berezovski
en diens dochter Ekaterina. Het OM beschreef een aantal transacties die plaatsvonden via de
rekening van Ekaterina bij FCIB: In februari 2006 werd door een bedrijf US $ 9 miljoen op
haar tot dan toe lege rekening gestort, dat bedrag werd enkele minuten later anoniem
doorgesluisd naar een ander bedrijf. In maart 2006 werd diezelfde weg gevolgd met een
bedrag van 1,5 miljoen, daarna was haar rekening weer leeg. Justitie vond het onbegrijpelijk
dat dit soort praktijken ontsnapt waren aan het toezicht van de BNA en stelde dat er sprake
was van ‘een wel heel hechte band’ tussen Deuss en BNA-president E. Tromp.1135 Mede naar
aanleiding van die opmerkingen verklaarde H. Shigemoto, de minister van Financiën van St.
Maarten, in april 2012, dat hij zich zorgen maakte over het internationale beeld van de
CBCS.1136 Tijdens het proces kwam naar voren dat de FCIB in 2006, vlak voor de invallen
van justitie, nog een volledige bankvergunning van de BNA had gekregen. Een van de
officieren van justitie stelde dat het toezicht van de BNA ‘niet altijd even stringent’ was
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geweest en vaak juist ‘opmerkelijk coulant.’1137 De CBCS bestreed die laatste opvatting,
maar gaf aan niet in details te kunnen treden ‘vanwege de op haar rustende wettelijke
geheimhoudingsplicht’.1138

Regering en centrale bank in opspraak
Door openlijk geuite beschuldigingen van president Tromp van de CBCS aan het adres van G.
Schotte, de minister-president van Curaçao, en twee van zijn ministers en vervolgens
beschuldigingen van Schotte aan het adres van Tromp in mei 2011, kwam een vermoedelijk al
langer bestaand conflict tussen de regering-Schotte en Tromp aan het licht. Tromp werd ervan
beschuldigd dat de centrale bank een omstreden lening van NAf 300 miljoen aan het
Curaçaose bedrijf Aqualectra had verstrekt. Verder zou hij, zonder onderpand of
garantstelling, een lening van NAf 3 miljoen voor zijn maîtresse, bij een onder zijn toezicht
vallende bank, hebben gekregen, waarvan een aanzienlijk bedrag zou zijn doorgesluisd naar
een pensioenrekening van Tromp zelf. Schotte werd samen met twee van zijn ministers door
Tromp van corruptie beschuldigd.1139 Wat bij dit machtsconflict ongetwijfeld een rol zal
hebben gespeeld is dat Tromp, die ook de wel de ‘ware koning van Curaçao’ werd genoemd
en al sinds 1991 president van de BNA en vervolgens de CBCS was, een netwerk om zich
heen had gecreëerd van zakenlieden, ex-ministers, hoge ambtenaren en gewezen personeel
van de centrale bank, terwijl de partijen die de regering-Schotte vormden niet of nauwelijks
deel uit maakten van dat netwerk.1140
De zaak escaleerde verder toen de partijen die de regering Schotte steunden begin juni 2011
in de Curaçaose Staten via een motie de regering opriepen om een einde te maken aan de
gedeelde centrale bank met St. Maarten.1141 Ontbinding van de CBCS zou natuurlijk
betekenen dat de Curaçaose regering in een nieuw op te richten Curaçaose centrale bank haar
eigen mensen zou kunnen benoemen. Verder was de gemeenschappelijke centrale bank met
St. Maarten, die ontstond na de staatkundige hervormingen van 10-10-2010, toch al tegen de
zin van beide eilanden opgericht onder druk van Nederland dat vond dat de economieën van
de afzonderlijke landen te klein waren om voor ieder afzonderlijk een centrale bank op te
zetten. Al vanaf het begin bakkeleiden beide eilanden over de invoering van een nieuwe
gemeenschappelijke munt, daarbij wilde Curaçao een eigen Curaçaose gulden en St. Maarten
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de US dollar. De onderlinge verhoudingen werden er niet beter op toen de Curaçaose regering
openlijk kritiek leverde op een obligatielening van US $ 150 miljoen die de CBCS aan het
havenbedrijf van St. Maarten had verstrekt. De regering van St. Maarten, die vond dat ze net
als het Curaçaose bedrijf Aqualectra ook recht hadden op een soortgelijke lening, besloot toen
dat ze de gemeenschappelijke centrale bank wilde beëindigen.1142
Inmiddels had de Commissie Onderzoek Curaçao, die op grond van een besluit van de
Rijksministerraad was ingesteld, en onder leiding stond van de Nederlandse ex-politicus P.
Rosenmöller, de wederzijdse beschuldigingen onderzocht. Het in september 2011
uitgebrachte rapport, dat zich baseerde op een onderzoek dat circa twee maanden duurde,
kwam eigenlijk niet veel verder dan de aanbeveling dat de beschuldigingen tot op de
bodem1143 moesten worden onderzocht.1144
Vanuit Nederland werd druk uitgeoefend om te situatie bij de CBCS te normaliseren. Een
bezorgde minister L. Spies van BZK verklaarde in juni 2012: ‘De bank functioneert niet meer,
dat is schadelijk voor Curaçao en St. Maarten. Investeerders verliezen het vertrouwen en het
kan de landen uiteindelijk in diskrediet brengen.’1145 Nadat de regering-Schotte zijn krappe
parlementaire meerderheid had verloren en daardoor begin augustus 2012 ten val was
gekomen,1146 kon de demissionaire Curaçaose regering de splitsing van de CBCS niet meer
realiseren. In een gezamenlijke verklaring die de regeringen van Curaçao en St. Maarten op
18 augustus 2012 opstelden werd dan ook verklaard dat de CBCS voorlopig niet zou worden
opgesplitst. Wel werd afgesproken het filiaal van de CBCS op St. Maarten op te tuigen. ‘Als
er ooit een splitsing komt, kunnen we alvast verder met een functionerend filiaal’, verklaarde
de premier van St. Maarten. E. Ys, de voorzitter van de Cifa, verklaarde blij te zijn met het
bereikte akkoord.1147 Dat is niet zo verwonderlijk, want door de verwikkelingen rond de
CBCS dreigde verder reputatieverlies voor de Curaçaose offshore, een stabiele en
onbesproken centrale bank is immers een essentieel element voor een goed functionerend
OFC.
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Toen het demissionaire kabinet Schotte, hangende de verkiezingen, door de Staten werd
weggestemd en met medewerking van de gouverneur werd vervangen door een interimkabinet, verklaarde Schotte tegenover internationale media dat er sprake was van een
staatsgreep.1148 Hantering van de term staatsgreep werd Schotte niet in dank afgenomen. Zo
verklaarde de VBC de interim-regering volledig te steunen en stelde ten aanzien van de
opmerking van Schotte over een gepleegde coup: ‘In feite is het landverraad (…) het
investeringsklimaat is met de gebeurtenissen van afgelopen weekeinde nog meer verslechterd.
Investeerders kijken naar de stemming in een land, en naar de rechtsorde.’ Volgens de VBC
bestond er een reëel gevaar dat bedrijven en professionals die op Curaçao waren gevestigd
zouden willen vertrekken.1149 Ook de directeur van de Curaçaose SFT Bank liet zich kritisch
uit, hij vond dat Curaçao door de uitlatingen van Schotte over een staatsgreep reputatieschade
had geleden. Schotte zou zo potentiële investeerders hebben weggejaagd en sommige
bedrijven in de financiële

dienstverlening zouden zelfs hebben overwogen om te

vertrekken.1150
Dat de offshoresector last had van de beweringen van Schotte blijkt onder meer uit het
navolgende. Het in Willemstad gevestigde trustkantoor Amicorp had op het bewuste moment
een groep van 40 personen uit Colombia en Venezuela op bezoek voor een seminar. Omdat de
pers en TV in Latijns Amerika aandacht schonk aan de verklaring van Schotte werden de
seminardeelnemers gebeld door hun bezorgde familie.1151 Uit de klantenkring van de
eveneens in Willemstad gevestigde Atlas Fund Services, riep de door Schotte gehanteerde
term staatsgreep zelfs vragen op over een mogelijke burgeroorlog. De klanten werden er toen
door het bedrijf op gewezen dat Curaçao deel uit maakt van het Koninkrijk en dat Nederland
eventueel in zou grijpen als dat nodig was.1152 Of Nederland daadwerkelijk zou ingrijpen1153
valt te bezien, maar het wijzen op de verbondenheid met Nederland was een van de manieren
waarop getracht werd het aangetaste imago te herstellen of in ieder geval verdere
imagoschade te voorkomen.
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Benadrukken band met Nederland
De binding met Nederland werd door veel bedrijven in de offshoresector benadrukt,1154 het
idee daarachter was dat de betrouwbaarheid en stabiliteit die het Koninkrijk uitstraalde
gunstig was voor het imago van de sector. Zo prees de Cifa in haar website Curaçao als volgt
aan: ‘The fact that Curaçao is part of the Kingdom of the Netherlands provides for a safe and
secure environment (…) as well as political and economic stability.’1155 Een manier om de
band met Nederland te benadrukken, en eigenlijk die met Curaçao wat te verhullen, was om in
de namen van bedrijven die in de offshore opereerden geen Curaçao op te nemen, maar in
plaats daarvan de termen Dutch Caribbean. Zo hanteerde de vestiging van SGG Management
in Willemstad de benaming SGG Dutch Caribbean. Vooral in Zuid-Amerika waar de
Antillen/Curaçao op een aantal zwarte lijsten stonden deed die aanduiding het goed.1156
Andere voorbeelden zijn: Baker Tilly Dutch Caribbean accountants, Deloitte Dutch
Caribbean, Dutch Caribbean Trust B.V., Ernst & Young Dutch Caribbean, Spigt Dutch
Caribbean, en PwC Dutch Caribbean.
Waar men doorgaans ook op wees was dat de rechtszekerheid gegarandeerd was omdat de
Hoge Raad der Nederlanden het hoogste rechtscollege was voor de Antillen/ Curaçao.1157

Hoge Raad
Offshoreklanten moesten er op kunnen vertrouwen dat het kapitaal dat ze aan de Curaçaose
offshore toevertrouwden juridisch goed was beschermd. Daarom was het essentieel dat ze bij
geschillen over eigendom en beheer van toevertrouwd vermogen een beroep konden doen op
een deugdelijk en betrouwbaar rechtssysteem. Internationale klanten zouden twijfel kunnen
hebben over het rechtssysteem op Curaçao, het ging tenslotte om een Caribisch eiland,
bovendien kwam het eiland meerdere malen negatief in het nieuws zoals we hiervoor zagen.
Om klanten gerust te stellen wees men er dan op, dat geschillen altijd nog aan de Hoge Raad
konden worden voorgelegd. In dat verband kunnen we ons afvragen of de ‘reclame’ die men
met de Hoge Raad maakte gerechtvaardigd was.
Uit marketingoverwegingen was de claim gerechtvaardigd. Het is namelijk zeer goed
voorstelbaar dat het in de ogen van buitenlandse klanten van de Curaçaose offshore een
geruststellende gedachte was dat er altijd de mogelijkheid was van inschakeling van de in
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Nederland zetelende Hoge Raad. Nederland had nu eenmaal op het gebied van
onkreukbaarheid een wat betere reputatie had dan Caribische eilanden.
Maar bracht de inschakelingsmogelijkheid van de Hoge Raad ook met zich mee dat
daardoor de hele rechtsgang op de Antillen/Curaçao deugdelijk en betrouwbaar was met
betrekking tot geschillen over eigendom en beheer van toevertrouwd vermogen? Om die
vraag te kunnen beantwoorden bekijken we eerst de rechtsgang en daarna gaan we aan de
hand van enkele vonnissen na of die aanknopingspunten bieden.
Tot de staatkundige hervormingen van 10-10-2010 verzorgde het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van de Antillen en Aruba de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de
eilanden. Na die datum deed het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St.
Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba dat. Een zaak die voor de eerste keer
voorkwam viel meestal onder het gerecht in eerste aanleg. Dergelijke zaken werden over het
algemeen door één rechter behandeld. Een zaak in hoger beroep werd door drie rechters
behandeld. Deze rechters vormden samen het Hof. Deze naam stond ook voor de hele
rechterlijke organisatie. De Hoge Raad in Nederland trad op als cassatierechter voor het Hof.
De Hoge Raad had dan de bevoegdheid uitspraken van het Hof te casseren (vernietigen). De
Hoge Raad nam de feiten niet opnieuw in behandeling, maar keek alleen of het recht en de
procedurele rechtsregels goed waren toegepast.1158 De cassatieprocedure verschilde op één
punt met die in Nederland. Wanneer namelijk de Hoge Raad een arrest van een Nederlands
gerechtshof vernietigde, verwees de Hoge Raad die zaak meestal naar een ander Nederlands
gerechtshof. Omdat het Gemeenschappelijk Hof het enige hof van de zes eilanden was,
verwees de Hoge Raad bij vernietiging van een vonnis de zaak altijd terug naar het
Gemeenschappelijk Hof.
Uit de geschetste rechtsgang kunnen we niet afleiden dat nu juist door de Hoge Raad de
rechtszekerheid werd gegarandeerd. Wel zal het Gemeenschappelijk Hof zich zoals
gebruikelijk in beginsel hebben gehouden aan de interpretatie die de Hoge Raad gaf aan
wettelijke bepalingen. Omdat de Hoge Raad in Den Haag beschikte over een grotere en
gespecialiseerdere juridische staf zal onder invloed van de Hoge Raad de kwaliteit van de
rechtsspraak vermoedelijk hoger zijn geweest dan zonder de Hoge Raad als hoogste
rechtsorgaan. De rechtszekerheid moest uiteindelijk toch van de rechters van het
Gemeenschappelijk Hof komen. Niet alleen omdat niet alle zaken aan de Hoge Raad werden
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voorgelegd, maar ook omdat het Gemeenschappelijk Hof na terug verwijzing door de Hoge
Raad opnieuw over de zaak moest oordelen.
De rechters van het Gemeenschappelijk Hof werden bij koninklijk besluit benoemd op
voordracht van de Rijksministerraad na een voorstel van de Nederlandse minister van Justitie
en zijn ambtgenoten op de eilanden. Omdat op de eilanden een groot tekort aan lokale
rechters was, kwamen de rechters grotendeels uit Nederland. Die werden voor een periode
van gemiddeld vijf jaar benoemd voordat ze terugkeerden naar hun functie in Nederland.1159
In 2017 bestond kennelijk nog een tekort aan lokale rechters want medio 2017 werden drie
rechters van Nederlandse rechtbanken voorgedragen voor benoeming als lid van het
Gemeenschappelijk Hof.1160 Gelet op de benoemingsprocedure en het feit dat de rechters
grotendeels uit Nederland kwamen kunnen we stellen dat daardoor de onafhankelijkheid en
waarschijnlijkheid ook de rechtszekerheid werden gewaarborgd. De veroordeling1161 van G.
Schotte, de ex-premier van Curaçao, tot drie jaar cel door de rechters van het
Gemeenschappelijk Hof bevestigen dat beeld van een onafhankelijk rechtssysteem.
De vraag rijst waarom men ‘reclame’ met de Hoge Raad maakte en niet met het feit dat de
rechtspraak grotendeels in handen van Nederlandse rechters was. Mogelijk speelde daarbij
een rol dat men uit een soort nationale trots daar naar buiten toe niet op wilde wijzen.

We gaan nu uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof en de Hoge Raad bekijken die te
maken hebben met de Curaçaose offshore. De uitspraken zijn te vinden op rechtspraak.nl. Op
die website wordt een deel1162 van de rechterlijke uitspraken gepubliceerd van instanties in het
Koninkrijk, dus ook een deel van de uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof. Op de
website zijn maar drie zaken gevonden1163 die betrekking hebben op geschillen over
eigendom en beheer van vermogen dat aan de Curaçaose offshore was toevertrouwd.
Uitspraken waarover de rechter in eerste aanleg ná 2013 oordeelde zijn niet meegenomen. De
drie zaken omvatten de periode 1996 (ingeleid geding in eerste aanleg) t/m 2014 (uitspraak
Hoge Raad m.b.t. een zaak met een vonnis in eerste aanleg van 2010). Twee van de gevonden
zaken gaan over het beheer van Curaçaose offshorevennootschappen en een over de
eigendomsaanspraken op het vermogen in Curaçaose offshorevennootschappen.
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In de eerste zaak had de ING Bank in 1987 de offshorevennootschap Marielle aan een
Braziliaanse zakenman (B) verkocht, terwijl ING Trust (Antilles) de directie voerde over die
vennootschap. Daarbij beschikte B. over een volledige volmacht. ING Bank adviseerde B. en
Marielle bij diverse transacties. Eind 1994 sloten ING Bank en Marielle (namens Marielle
tekende B.) een Unified Settlement Agreement (hierna USA), waarmee beide partijen elkaar
over en weer finale kwijting verleenden voor alle transacties. Marielle eiste in 1996, de
nietigverklaring van de USA wegens dwang, dwaling en/of bedrog. Verder eiste Marielle een
schadevergoeding van ING Bank en ING Trust ter hoogte van US $ 1,4 miljoen en de
veroordeling van ING Bank en ING Trust tot het doen van rekening en verantwoording. Ter
ondersteuning van haar eisen voerde Marielle onder meer aan dat door ING Bank en ING
Trust onjuiste informatie over de vermogenstoestand van Marielle was gegeven en/of
informatie over die vermogenstoestand was achtergehouden. Ook stelde Marielle dat schade
was ontstaan vanwege onbevoegde betalingen, niet afgedragen rente en riskante beleggingen
door ING Bank. Aan ING Trust was te verwijten dat zij zich schuldig maakte aan
onbehoorlijk bestuur omdat zij de jaarstukken niet tijdig opmaakte en geen deugdelijke
boekhouding voerde. In hun verweer voerden ING Bank en ING Trust onder meer aan dat zij
uit hoofde van de USA ontslagen waren van hun verplichtingen tot het afleggen van rekening
en verantwoording. Verder werd aangevoerd dat niet ING Trust maar B. zelf het beheer over
Marielle voerde (zoals gebruikelijk bij een offshorevennootschap dat slechts om formele
redenen een lokale bestuurder had). Ook werd gesteld dat B. noch Marielle ooit om informatie
of jaarstukken gevraagd en doordat B. de facto zelf de vennootschap bestuurde, beschikte
ING Trust dan ook niet over de benodigde gegevens. Het Curaçaose gerecht in eerste aanleg
wees de vorderingen af. Daarbij werd onder meer gewezen op de USA waardoor partijen
elkaar over en weer finale kwijting verleenden voor alle transacties. Het Hof bevestigde het
vonnis zonder in te gaan op een aanbod van Marielle tot het leveren van getuigenbewijs. De
Hoge Raad oordeelde onder meer dat het Hof ten onrechte het aangeboden getuigenbewijs
afwees, vernietigde het vonnis en verwees de zaak terug naar het Hof. Na twee
tussenvonnissen bevestigde het Hof het bestreden vonnis. Het Hof stelde dat Marielle er niet
in was geslaagd om te bewijzen dat de USA tot stand was gekomen onder invloed van
wilsgebreken. Daarbij overwoog het Hof onder meer dat er geen aanwijzingen waren dat
Marielle was benadeeld of dat onjuiste informatie was verstrekt aan Marielle. Tegen dit
eindvonnis stelde Marielle een cassatieberoep in. De Hoge Raad verwierp dat beroep.
Deze zaak maakt duidelijk dat B. door twee keer naar de Hoge Raad te gaan in ieder geval
volop gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheden die het Curaçaose/Nederlandse
296

rechtssysteem bood. De inschakeling van de Hoge Raad had geen ander eindoordeel tot
gevolg, wel werd het Hof gedwongen om getuigenbewijs van de eiser toe te laten. De kwestie
maakt verder duidelijk dat de directievoering van offshorevennootschappen door
trustkantoren niet zonder risico was, het trustkantoor werd voor een fors bedrag aansprakelijk
gesteld. Die aansprakelijkheidsrisico’s waren voor veel banken dan ook een reden om hun
trustkantoren af te stoten zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen zien.
De hoofdelementen in de tweede zaak waren dat op 24 november 1993 op Curaçao de
offshorevennootschap Westward Insurance Company (hierna Westward) werd opgericht met
als doel fietsverzekeringen in Nederland te verkopen. Enig aandeelhouder was de op dezelfde
datum opgerichte Westward Holding. Enig aandeelhouder van Westward Holding was D. de
directeur en enig aandeelhouder van de Nederlandse vennootschap IBAS. D. hield zich
aanvankelijk bezig met de verkoop van fietsverzekeringen in Nederland waarbij het risico
elders werd verzekerd. Toen hij zelf als verzekeringsmaatschappij wilde gaan optreden was
dat niet toegestaan in Nederland omdat hij dan zelf het risico in eigen beheer ging dragen. Met
de oprichting van Westward op Curaçao kon D. twee vliegen in een klap slaan, hij ontkwam
aan de Nederlandse toezichthouder en het was fiscaal aantrekkelijk. Westward had geen
personeel in dienst; de acceptatie van de verzekeringen, de inning van de premies, de
schadeafhandeling en de administratie daarvan vonden geheel plaats in Nederland. Toen in
2001 Westward wegens aanhoudende verliezen failliet ging, werden bestuurders en
commissarissen van Westward door de curatoren ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor
de schade die werd geleden ten gevolge van het faillissement, omdat ze tekort waren
geschoten in hun taakvervulling. Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao wees de
vorderingen tegen alle bestuurders en commissarissen op één na toe, met dien verstande dat
de rechter bij enkelen bepaalde dat ze slechts voor een bepaald percentage aansprakelijk
waren. Drie van de aansprakelijk gestelden gingen in hoger beroep. Het Gemeenschappelijk
Hof vernietigde het vonnis en bepaalde dat ieder van hen aansprakelijk was tot vergoeding
van de nader te bepalen schade. De belangrijkste overwegingen van het Hof kwamen er op
neer dat het verzekeringsbedrijf een risicovol bedrijf was waarmee grote belangen waren
gemoeid. Dat betekende volgens het Hof dat dit bedrijf zich niet leende om op de voet van
een offshorevennootschap te worden opgezet, met een bestuur dat zich tot enkele
administratieve taken en het bewaken van een aantal formaliteiten beperkt. Verder stelde het
Hof dat het bestuur niets wezenlijks had gedaan om het faillissement van Westward te
voorkomen, terwijl de ontvangen cijfers voor het bestuur een waarschuwing hadden moeten
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zijn. De Hoge Raad verwierp in 2009 het ingestelde beroep.1164 De inschakeling van de Hoge
Raad had dus in dit geval geen directe invloed op de uitspraak. Opmerkelijk is dat de
bestuurders van een offshorevennootschap, die eigenlijk altijd maar een beperkte taak hadden
omdat ze doorgaans volledig werden aangestuurd uit het buitenland, aansprakelijk werden
gesteld. Het ging immers om een brievenbusonderneming die diende om de Nederlandse
regulering en fiscus te ontwijken. Dat aspect benadrukte de Curaçaose rechter in een uitspraak
van 2011 die ook betrekking had op Westward. Omdat die zaak in het verlengde ligt van de
andere Westward-uitspraken staan we daar even bij stil.
In 2011 ging niet alleen de Curaçaose offshorevennootschap Westward failliet maar ook de
Nederlandse vennootschap IBAS, die ook van D. was. De curator van IBAS vorderde dat hij
tot een bedrag van € 5,5 miljoen als schuldeiser zou worden toegelaten in het faillissement
van Westward. De rechter in Willemstad wees die vordering af omdat D., die feitelijk in beide
bedrijven aan de touwtjes trok, van de boekhouding zo’n ondoorgrondelijk geheel had
gemaakt, dat daarop een vordering tussen beide bedrijven niet kon worden gebaseerd. In het
vonnis stelde de rechter verder dat het bij Westward om een schijnvertoning was gegaan die
bedoeld was om van de Nederlandse toezichthouders af te komen en er tegelijkertijd fiscaal
beter van te worden.1165

In de derde en laatste zaak werden in 1981 op Curaçao, door een niet op de Antillen wonende
familie, de offshorevennootschappen Zalinco en Ocana opgericht, waarin bankrekeningen
werden ondergebracht die in meerdere landen waren aangehouden. ATC Corporation Services
(Curaçao) was statutair directeur van beide vennootschappen, maar trad per april 2005 af als
bestuurder in verband met gerezen conflicten in de familie. Het geschil tussen de familieleden
vloeide voort uit een meningsverschil over de vraag wie aanspraak kon maken op het
vermogen van de vennootschappen. De in Mexico wonende A., een van de familieleden,
meende dat hij de enige gerechtigde was, hetgeen betwist werd door de andere familieleden.
Op verzoek van de andere familieleden, die onder meer aanvoerden dat A.
vermogensbestanddelen aan de vennootschappen had onttrokken, werden de vennootschappen
in april 2007 door de rechter in eerste aanleg ontbonden en werd een curator aangesteld. Over
de vraag wie recht had op de eertijds aanwezige saldi van verschillende bankrekeningen werd
tegelijkertijd een procedure in de VS gevoerd tussen A en de andere familieleden. De curator
verzocht het gerecht om A. en de andere familieleden te gelasten rekening en verantwoording
1164
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af te leggen inzake het gevoerde beheer over het vermogen en de bankrekeningen van de
vennootschappen en het daaruit blijkende saldo aan hem te betalen. Het gerecht van Curaçao
wees de verzoeken toe, waarbij A. tevens een dwangsom kreeg opgelegd van $ 250.000 per
dag tot een maximum van $ 10 miljoen. Het Hof bevestigde het vonnis en de HR verwierp het
beroep.1166 Ook in deze zaak moeten we concluderen dat de inschakeling van de Hoge Raad
geen directe invloed had op het eindvonnis. Opvallend in deze zaak is dat de familie er met de
gekozen constructie via de Curaçaose offshorevennootschappen mogelijk wel in was geslaagd
om het in het buitenland ondergebrachte vermogen buiten bereik van de fiscus te houden, ze
moest daardoor wel in minstens twee landen procederen om dat vermogen verdeeld te krijgen.

Uit de drie de offshorezaken die gingen over geschillen met betrekking tot eigendom en
beheer van vermogen hebben kunnen we niet afleiden dat nu juist door toevoeging van de
Hoge Raad de rechtszekerheid werd gegarandeerd. In één zaak had de Hoge Raad wel
invloed. Ze vernietigde toen een vonnis en verwees de zaak terug naar het Hof, dat daardoor
gedwongen werd om getuigenbewijs van de eiser

toe te laten. De rechters van het

Gemeenschappelijk Hof zullen ongetwijfeld in hun vonnissen rekening hebben gehouden
met de mogelijkheid dat de Hoge Raad daar nog over kon oordelen. Dat geldt zeker voor de
Nederlandse rechters die na verloop van hun tijdelijke aanstelling in Willemstad weer terug
gingen naar Nederlandse rechtbanken. Al met al is de invloed van de Hoge Raad lastig te
bepalen aan de hand van enkele uitspraken. Een diepgaand onderzoek zou daar mogelijk meer
over kunnen zeggen.
Concluderend moeten we vaststellen dat we geen aanknopingspunten hebben gevonden op
grond waarvan we kunnen stellen dat door toevoeging van de Hoge Raad de rechtszekerheid
werd gegarandeerd.

Hantering eufemismen
Begin december 2007 werd door enkele Tweede Kamerleden opgemerkt dat de Antillen een
belastingparadijs waren. In een reactie daarop verklaarde de Antilliaanse staatssecretaris
Rosaria dat de gebezigde terminologie ‘schadelijk’ was ‘voor het imago van de Nederlandse
Antillen als internationaal financieel dienstverleningscentrum.’1167 Die reactie is begrijpelijk
want de Antillen hadden al jarenlang veel moeite gedaan om van de benaming
belastingparadijs af te komen.
1166
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Terwijl de Antilliaanse premier Don Martina in november 1979 tijdens de presentatie van
het regeringsprogramma nog sprak van het Antilliaanse belastingparadijs,1168 was het in die
tijd al de gewoonte onder de centra zelf om de wat neutralere term offshore te hanteren,
aangezien belastingparadijzen (tax havens) gaandeweg werden geassocieerd met zaken als
witwassen en belastingontduiking. De namen van de begin 1980 in Willemstad opgerichte
VOB (Vereniging Offshore Belangen) en OBNA (Association of Offshore bankers in the
Netherlands Antilles) weerspiegelen die trend.
Omdat de term offshore na verloop van tijd ook beladen raakte, begonnen de centra zelf de
benaming International Financial Centre (IFC) te gebruiken.1169 Ook werd niet meer
gesproken van offshore banking maar van international banking.1170 De Antillen volgden ook
die trend, in 1990 begon men al te spreken van een Financial Services Sector,1171 de naam van
de Association of Offshore bankers in the Netherlands Antilles (OBNA) werd in mei 1995
gewijzigd in International Bankers of the Netherlands Antilles (IBNA),1172 en in april 2000
veranderde de Vereniging Offshore Belangen (VOB) haar naam in Curaçao international
financial services association (Cifa).1173 Ook de in de wetgeving voorkomende termen
offshore werden aangepast, zo werden in 2011 in de Landsverordening omzetbelasting de
termen offshorevennootschappen en offshorebanken vervangen.1174 Tegelijkertijd raakte op
de Antillen het wat minder gebruikte woord buitengaats, de vertaling van offshore, ook op de
achtergrond.1175 In officiële stukken wordt de term offshore niet meer gebruikt, maar omdat
hij zo ingeburgerd is geraakt, en iedereen weet wat er mee bedoeld wordt, spreekt iedereen op
Curaçao over de offshore.1176 Dat de term ook schriftelijk nog vrij gangbaar is op Curaçao
blijkt bijvoorbeeld uit de titel van een bachelorscriptie, University Netherlands Antilles, uit
2013 getiteld Curaçao’s offshore financial sector: determining prospects for growth in
offshore financial services. (Willemstad 2013).1177 Naar buiten toe wordt meestal de term IFC
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werkzaamheden, 160; R.H.D. Debrot, Dutch Caribbean Corporate Law (z.p. 1989), sectie I pag. 5; Silvania,
Belastingrecht Curaçao en de BES-eilanden, 309, 357.
1176
Gesprekken met De Lannooy, Palm en Ys in de periode van 19-3 t/m 27-3-2014.
1177
A. Rozendal, Curacao’s offshore financial sector: determining prospects for growth in offshore financial
services, bachelor scriptie (Willemstad 2013).
1169

300

gebruikt, behalve in Zuid-Amerika en landen als Koeweit waar die uitdrukking verwarring
sticht en offshore een duidelijkere term is die iedereen begrijpt.1178

In hoeverre men er in slaagde om het imago te verbeteren of in ieder geval verdere imagoaantasting te voorkomen is moeilijk in te schatten, erg groot zal het effect waarschijnlijk niet
zijn geweest. Wel is het natuurlijk zo dat men niet de weelde had om niets te doen, de
klantenkring van het OFC moest de overtuiging hebben dat het om een politiek stabiele
jurisdictie ging die rechtszekerheid bood. Verder moest men ook rekening houden met de
internationale publieke opinie die steeds kritischer werd ten aanzien van belastingparadijzen,
het was dus zaak om door middel van eufemismen aan te geven dat het niet om een
belastingparadijs ging. Ook bij de pogingen om een internationaal verdragennetwerk te
realiseren was het belangrijk om niet als tax haven te boek te staan in andere landen.

Pogingen om belastingverdragen af te sluiten
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de Antillen eind 1989, na de opzegging door de Britten
van het Brits-Antilliaanse belastingverdrag (DTA), alleen nog met Noorwegen een verdrag
hadden en een beperkt verdrag met de VS. Ook zagen we dat het de Antillen niet lukte andere
verdragen af te sluiten, hetgeen de Antilliaanse minister van Financiën er in 1997 toe bracht te
stellen dat de Antillen maar beter konden wachten met pogingen verdragen af te sluiten totdat
het NFR was ingevoerd, omdat dan de Antilliaanse fiscale wetgeving acceptabeler voor
andere landen zou zijn. Hierna zullen we zien dat, ondanks de invoering van het NFR, de
Antillen in 2013 nog steeds alleen1179 het Noors-Antilliaanse verdrag hadden. Een poging om
met de VS een verdrag af te sluiten mislukte, het kwam niet eens tot onderhandelingen. Met
Venezuela daarentegen werd wel overeenstemming bereikt over een verdragstekst, maar het
leidde uiteindelijk niet tot een verdrag wegens meningsverschillen in de offshoresector.

Poging tot verdragsafsluiting met de Verenigde Staten
In april 2002 werd tussen de Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen overeenstemming
bereikt over het afsluiten van een TIEA.1180 Het verzoek tot onderhandelingen over het
1178
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verdrag was van de Amerikanen gekomen, die naar aanleiding van de terroristische aanslagen
van 11 september 2001, verdragen wilden realiseren ter bestrijding van terrorismefinanciering
en in het Caribisch gebied al soortgelijke verdragen hadden afgesloten met Antigua en
Barbuda, de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden. 1181 Vermoedelijk was de druk
van de VS op de Antillen en de andere kleine Caribische jurisdicties zo hoog dat er geen keus
was voor de kleine jurisdicties. Over de onderhandelingen om tot een TIEA te komen
verklaarde de Antilliaanse premier Pourier: ‘We hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn,
maar wilden hieraan wel vastkoppelen dat (…) ook gesproken zou worden over een nieuw
belastingverdrag,’1182 waarmee hij een DTA bedoelde. Tijdens de ondertekeningsplechtigheid
van de TIEA in april 2002 beloofde de Amerikaanse minister van Financiën P. O’Neill: ‘We
will proceed within 12 months with the treaty dialogue to consider the recent changes to the
Netherlands Antilles tax law.’1183 Al met al hadden de Antillen niet meer dan een vrij vage
toezegging van de VS dat de bereidheid bestond om over een DTA-afsluiting te praten en dat
de VS in dat kader zou beoordelen of de Antilliaanse fiscale belastingwetgeving door het
NFR-pakket voor de VS acceptabel was geworden.
Met het oog op de toezegging van de VS verzocht de Antilliaanse minister van Financiën
De Lannooy haar Amerikaanse ambtgenoot in maart 2003 onderhandelingen te kunnen
beginnen over een belastingverdrag (DTA) tussen beide landen. Het Amerikaanse ministerie
van Financiën reageerde daarop met een schrijven waarin informatie over het Antilliaanse
belastingstelsel werd gevraagd. De Lannooy stelde in september 2003 dat de gevraagde
informatie was verschaft en dat het advocatenkantoor Fullbright & Jaworsky was
ingeschakeld voor vervolgbesprekingen met het Amerikaanse ministerie van Financiën.1184
We kunnen slechts gissen naar wat zich vervolgens afspeelde. Gaven de Amerikanen aan dat
het Antilliaanse belastingstelsel niet acceptabel was, of lieten ze de besprekingen langzaam
doodbloeden? Tot het door de Antillen gewenste verdrag kwam het in ieder geval niet.
Het lijkt er sterk op dat de VS, in ruil voor een soepele medewerking van de Antillen bij de
totstandkoming van de TIEA, een vage toezegging deden. Hiervoor zagen we dat zich in 1995
feitelijk hetzelfde afspeelde, toen de VS aan de Antillen toezegde onderhandelingen over een
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belastingverdrag in overweging te nemen, zodra het overeengekomen protocol inzake
wijziging artikel 8 van kracht zou zijn.

Poging tot verdragsafsluiting met Venezuela
De Antilliaanse minister van Financiën verzocht zijn Venezolaanse ambtgenoot in augustus
2001 om tot onderhandelingen te komen over de afsluiting van een belastingverdrag
(DTA).1185 Begin 2002 werden de eerste gesprekken daarover gevoerd tussen beide
landen.1186 Nadat Venezuela de Antillen in januari 2003, na een beoordeling van de door het
NFR-pakket gewijzigde Antilliaanse fiscale belastingwetgeving van de zwarte lijst had
geschrapt, begon in december 2003 de eerste onderhandelingsronde. 1187 Hoe zwaar het NFRpakket meewoog bij het besluit van Venezuela om de Antillen van de zwarte lijst te schrappen
is niet bekend. Mogelijk speelde ook de bereidheid van de Antillen om een DTA af te sluiten
een rol, immers daarmee gaven de eilanden te kennen in principe bereid te zijn fiscale
gegevens uit te wisselen. Het besluit tot de zwarte lijstverwijdering was overigens wel
onderdeel van een breder Venezolaans heroverwegingsproces, want tegelijk met de Antillen
werden ook Costa Rica, Jamaica en St. Kitts van de lijst verwijderd, terwijl Aruba, de
Bahama’s, Bermuda, de Dominicaanse Republiek en Luxemburg op de lijst bleven staan.1188
De onderhandelingen die volgden verliepen zo voorspoedig,1189 dat de ambtelijke delegaties
van beide landen al in april 2004 een in het Engels gestelde ontwerpverdragstekst
parafeerden.1190 Wat zich vervolgens afspeelde is niet op te maken uit de beschikbare stukken.
Vast staat in ieder geval dat de Antilliaanse ministerraad medio 2004 en de Rijksministerraad
eind 2004 akkoord gingen met de ondertekening van het verdrag door de minister van
Financiën De Lannooy.1191
Daarna raakte het dossier wat op de achtergrond in Venezuela. Toen de Nederlandse
ambassade in Caracas in mei 2007 een diplomatieke nota naar het Venezolaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken stuurde met een verzoek om informatie over de stand van zaken,
1185
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werd van Venezolaanse zijde gesteld dat de betreffende stukken aan de Venezolaanse
belastingdienst waren voorgelegd en dat die nog niet had geantwoord.1192 Verder wachtte de
Nederlandse ambassade nog op een Venezolaans akkoord met betrekking tot voorgestelde
correcties in de Engelse, Spaanse en Nederlandse tekst van het verdrag.1193
In 2008 sloot het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het dossier min of meer af
met de opmerking: ‘De reactie van Venezuela kan afgewacht worden. Druk is ongewenst.’1194
Waarom Nederland niet meer wilde aandringen is onduidelijk, om de diplomatieke
betrekkingen met Venezuela niet te belasten, omdat Nederland dacht dat het toch niet tot een
verdrag zou komen, of omdat de Antilliaanse regering het verdrag niet meer wilde? Dat
laatste is erg onwaarschijnlijk omdat de Antilliaanse staatssecretaris van Financiën Rosaria
eind 2006 nog had verklaard het te betreuren dat ‘een politiek groen licht van Venezuela’
uitbleef ‘om het uitonderhandelde en klaarliggende verdrag te ondertekenen.’1195 Rosaria
overdreef wel wat door te stellen dat het verdrag helemaal was uitonderhandeld en al klaar
lag, want voor zover bekend moest de Venezolaanse belastingdienst nog instemmen met het
verdrag en was er geen volledige overeenstemming over de tekst. Een andere mogelijkheid
voor de terughoudende opstelling van Nederland was dat de Antilliaanse regering zelf het
verdrag wél wilde, maar dat de offshoresector verdeeld was, of verdeeld was geraakt over de
wenselijkheid van het verdrag en dat daarom de Antilliaanse regering de zaak
noodgedwongen op zijn beloop liet en geen verdere druk van Nederland richting Venezuela
op prijs stelde.
De laatste veronderstelling wordt ondersteund door opmerkingen die Rosaria, die inmiddels
geen staatssecretaris meer was maar leider van de politieke partij Pais, naar aanleiding van het
seminar ‘DTA with Venezuela: creating new possibilities?’, dat door de Cifa in september
2013 werd georganiseerd, maakte. Rosaria sprak toen de hoop uit dat de sector ‘eindelijk een
positieve beslissing’ ging nemen over het al jaren daarvoor uitonderhandelde verdrag met
Venezuela. ‘Onenigheid in de sector heeft onder andere geleid tot inertie met betrekking tot
dit dossier. Ik hoop dat iedereen gaat beseffen dat niet hun eigen toko belangrijk is maar dat
het algemeen belang de toon moet zetten’, aldus Rosaria.1196
Hier kwam aan het licht dat de regering weinig moeite had gedaan om tot een DTA met
Venezuela te komen zolang de sector verdeeld was. De belangenvereniging van
1192
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offshorebanken, die onder meer de belangen behartigde van twaalf Venezolaanse
offshorebanken op Curaçao, was tegen een DTA met Venezuela. Die twaalf banken waren
tegen omdat een DTA tot informatieverstrekking aan Venezuela zou leiden.1197 Tijdens het
voornoemde seminar werd er op gewezen dat Venezuela van de informatiebepalingen die in
de DTA’s met Barbados, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden waren opgenomen, nimmer
gebruik had gemaakt.1198 Dat argument overtuigde de tegenstanders van een verdrag met
Venezuela echter niet, die betoogden dat het naïef zou zijn om te denken dat Venezuela geen
gebruik zou maken van de informatiebepalingen.1199
Het is niet duidelijk of Venezuela uiteindelijk bereid was om verder te gaan met de
verdragsprocedure, wel staat vast dat de Antillen, in ieder geval na 2008, weinig moeite meer
deden om tot een verdrag te komen als gevolg van een verdeelde sector.

Pogingen tot verdragsafsluitingen met Jamaica, Malta en andere jurisdicties
Op de Antillen bleef men er van uitgaan dat door de invoering van het NFR, waarmee de
speciale offshoreregeling verdween, andere landen voortaan bereid zouden zijn om een DTA
af te sluiten.1200 Het is maar de vraag of die verwachting gerechtvaardigd was, immers de
lange overgangsregeling van 20 jaar en de vrijgestelde vennootschap, die pas in 2009
enigszins werd aangepast, konden landen afschrikken.
Aan de ervaringen met Venezuela konden de Antillen nog enige steun ontlenen voor hun
opvatting dat door het NFR-pakket DTA-afsluitingen mogelijk werden gemaakt. Bij de
totstandkoming van een DTA tussen Nederland en Albanië in juli 2004 kwam echter naar
voren dat het Antilliaanse belastingregime, vanwege zijn ruime vrijstellingsmogelijkheden,
de opname van een uitbreidingsclausule ten behoeve van de Antillen belemmerde. Pas
wanneer een belastingregime zou zijn

ingevoerd dat ‘in overeenstemming was met de

internationaal aanvaarde belastingprincipes’ en gepaard ging met een uitvoeringsbeleid dat
daarmee ook overeenstemde, was Albanië bereid te overwegen om met de Antillen
besprekingen te voeren over de mogelijkheid van het afsluiten van een DTA.1201
Toch bleven de Antilliaanse regering en de offshoresector optimistisch, want eind 2006
werd door de Antilliaanse regering de Task Force Fiscale Verdragen ingesteld, die tot doel
had om onderhandelingen met andere landen te voeren teneinde DTA’s te kunnen afsluiten.
1197
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De Task Force, die een opvolger was van een sinds april 2003 bestaande soortgelijke
instelling, werd gefinancierd door de overheid en de offshoresector. De sector had al een
bedrag van één miljoen NAf bijeengebracht en aan een door hem opgerichte en beheerde
stichting overgemaakt, onder meer om de inschakeling van externe deskundigen te kunnen
financieren.

Grote

ondernemingen

zoals

de

ABN

AMRO,

MeesPierson/Intertrust en PwC hadden ieder 100.000 NAf bijgedragen.

1202

Citco,

KPMG,

Het bestuur van de

Task Force bestond uit staatssecretaris Rosaria en vertegenwoordigers van de sector,
waaronder de Cifa die ook secretariële ondersteuning leverde.1203
Het leek erop dat de inspanningen van de Task Force loonden, in februari 2008 kon Rosaria
al melden dat hij er van uit ging dat er in 2008 vijf DTA’s uitonderhandeld zouden worden.
‘We hebben reeds harde afspraken hierover met Mexico, Spanje, Suriname, de Verenigde
Arabische Emiraten en met Colombia’, aldus Rosaria.1204 Verder werd na onderhandelingen
tussen delegaties van Jamaica en de Antillen overeenstemming bereikt over de tekst van een
af te sluiten DTA, beide delegaties parafeerden in januari 2009 de ontwerpverdragstekst.1205
En in oktober 2013 werd door Curaçao met Malta een akkoord bereikt over de tekst van een
DTA met dat land.1206 Met de hiervoor genoemde landen, Jamaica, Mexico, Spanje,
Suriname, de Verenigde Arabische Emiraten en Colombia, kwam het, om onbekende redenen,
niet tot ondertekening van een DTA, laat staan tot een inwerkingtreding. 1207 Uiteindelijk
zouden de Antillen/Curaçao alleen met vertegenwoordigers de Maltese regering een DTA
ondertekenen.1208 Curaçao had dus, eind 2013 een DTA met Noorwegen uit 1989 en verder
het met Malta bereikte akkoord.
Uit het voorgaande blijkt dat de Antilliaanse verwachting dat het NFR tot meer DTA’s zou
leiden niet gerechtvaardigd was. Bij de totstandkoming van het akkoord met Malta, dat
bekend stond als een tax haven, zal het NFR-pakket immers nauwelijks van invloed zijn
geweest. Duidelijk is ook dat landen werden afgeschrikt door het vooruitzicht dat het
Curaçaose belastingstelsel fiscale lekken zou kunnen veroorzaken. De beduchtheid van veel
landen voor het Antilliaanse fiscale stelsel kwam tot uiting in het feit dat de eilanden bij
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meerdere landen op een zwarte lijst stonden, hetgeen aangaf dat een DTA-afsluiting met die
landen moeilijk zo niet onmogelijk was.

Zwarte lijsten
Omdat het nagenoeg onmogelijk was voor de Antillen om een DTA af te sluiten met een land
zolang ze op de zwarte lijst van dat land stonden, had de Cifa al in november 2006 gesteld dat
de overheid meer moest doen om de eilanden van zwarte lijsten af te krijgen.1209 De Antillen
stonden toen, voor zover bekend, bij de volgende dertien landen op een zwarte lijst:
Argentinië, Brazilië, Chili, Ecuador, Griekenland, Italië, Kazachstan, Mexico, Peru, Polen,
Portugal, Rusland en Spanje.1210 Men probeerde om van die zwarte lijstvermeldingen af te
komen door direct de betreffende landen te benaderen, maar ook indirect, via Nederland en de
EU.
Kazachstan, dat meerdere malen schriftelijk werd benaderd door de Antillen om over de
zwarte lijstvermelding te praten, reageerde niet eens.1211 Ook bij Brazilië lukte het niet van de
zwarte lijst af te komen, wel werd er aanzienlijk meer energie dan bij Kazachstan in gestoken
om de vermelding ongedaan te maken, hetgeen begrijpelijk is gezien de potentiële
mogelijkheden die Brazilië de Curaçaose offshore bood. Meerdere Antilliaanse en Curaçaose
delegaties bezochten Brazilië, onder meer een Antilliaanse fiscaaltechnische delegatie in
oktober 2008 voor gesprekken met de belastingautoriteiten.1212 Verder voerde een Curaçaose
delegatie in februari 2011 in Brazilië gesprekken met de directeur-generaal van het
Braziliaanse

ministerie

van

Financiën.

De

delegatie

bestond

onder

andere

uit

vertegenwoordigers van de Cifa en de KvK. De Cifa had een Braziliaanse advocate ingehuurd
die ervaring had met de ‘white-listing’ van andere landen.1213 Ook de Curaçaose minister van
Economische Zaken El Hakim bezocht, samen met zijn staf en een vertegenwoordiger van de
Cifa, de Braziliaanse belastingdienst in 2012 meerdere malen. Omdat die gesprekken geen
resultaat hadden besloot El Hakim zich tot Lula, de voormalige Braziliaanse president, te
wenden: ‘We hebben gedineerd en hij heeft me beloofd dat hij contact op zou nemen met de
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betreffende autoriteiten om voor Curaçao zo snel mogelijk met een goede uitkomst te
komen.’1214 De zwarte lijstvermelding bleef gehandhaafd, ondanks het diner met Lula.
Volgens staatssecretaris van Financiën Rosaria hadden de Antillen ook via de Nederlandse
ambassades geprobeerd van de zwarte lijsten af te komen.1215 Van die pogingen werd slechts
één geval genoemd en enigszins toegelicht, namelijk die via de ambassade in Griekenland. De
Antilliaanse lezing daarover stelde dat pas vier maanden nadat de Antillen de ambassade
hadden verzocht de zwarte lijstvermelding te bespreken met het Griekse ministerie van
Financiën, de eerste secretaris antwoordde dat het verzochte niet behoorde tot de taken van de
ambassade.1216 De lezing die de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken M. Verhagen,
in juni 2007, ten aanzien van het voorval gaf lag wat genuanceerder, hij stelde dat de
ambassade, ten onrechte, maar geheel te goeder trouw, meende dat het een belastingzaak
betrof die moest worden kortgesloten met het ministerie van Financiën in Den Haag. Daar
begreep men, aldus Verhagen, onmiddellijk dat zulks niet nodig was, waarop de zaak alsnog
direct met de autoriteiten in Athene werd afgehandeld.’1217 Wat zich verder hier en mogelijk
andere gevallen afspeelde onttrekt zich aan de waarneming. Rosaria was er duidelijk over, hij
betoogde dat inschakeling van Nederland een gepasseerd station was, omdat Nederland ‘nooit
echt geïnteresseerd’ was ‘om ons op dit gebied bij te staan’.1218 Of Nederland werkelijk zo
nalatig was ten opzichte van de Antillen werd verder niet door Rosaria onderbouwd, erg
aannemelijk klinkt zijn stelling niet, zeker niet in het licht van de lezing die de Antillen gaven
over het voorval bij de ambassade in Griekenland. Anderzijds is het ook maar de vraag of
Nederland veel zou kunnen betekenen bij de verwijdering van de zwarte lijsten, andere landen
moesten immers op grond van door de Antillen zelf verstrekte informatie over hun fiscale
stelsel overtuigd raken dat ze niet te maken hadden met een tax haven. Omdat de Antillen in
het verleden wereldwijd een reputatie als tax haven hadden opgebouwd, was dat geen
gemakkelijke taak. Dat zou veel tijd en moeite kosten.
Een wat merkwaardige poging van de Antillen om via de Europese Commissie gedaan te
krijgen dat de Antillen van de zwarte lijsten van de EU-landen Griekenland, Italië, Polen en
Portugal zouden worden verwijderd mislukte. Rosaria stelde dat die weg was gekozen omdat
de Antillen geen vier jaar in ieder EU-land afzonderlijk wilden investeren. De delegatie van
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de Antillen die, onder leiding van Rosaria, medio 2008 besprekingen had gevoerd met
vertegenwoordigers van de Europese Commissie betoogde onder meer dat de Antillen niet op
zwarte lijsten thuishoorde omdat ze met de EU hadden samengewerkt en een aantal EUrichtlijnen hadden geïmplementeerd, en daarom niet meer als tax haven konden worden
aangemerkt.1219 Toen de vertegenwoordigers van de Europese Commissie de Antillen naar de
betreffende landen verwezen, omdat die daar zelf over beslisten, verklaarde een verbolgen
Rosaria dat hij de relatie met de EU wilde ‘heroverwegen’.1220 Van die heroverweging is
verder niets vernomen, de Antillen hadden natuurlijk ook weinig in te brengen bij de EU en
waren ook als kleine jurisdictie niet in een positie eisen te stellen aan de EU. Bovendien
waren de Antillen gewoon aan het verkeerde adres, de Europese Commissie had er niets over
te zeggen. De vraag rijst waarom de Antillen zich tot de EU richtten, terwijl ze toch konden
weten dat die daar niet over ging. Vermoedelijk wilde Rosaria zo aan het thuisfront laten zien
dat hij alle moeite deed om van de zwarte lijsten te komen maar dat de EU niet meewerkte.
Het lukte de Antillen wel om van de zwarte lijsten af te komen van Mexico 1221 en
Spanje1222. Daar moest echter wel een prijs voor worden betaald, de twee genoemde landen
wilden dat de Antillen eerst een fiscaal inlichtingen uitwisselingsverdrag (TIEA) met ze
afsloten.
Anderzijds lukte het Curaçao ook om een zwarte lijstvermelding door Colombia te
voorkomen via het afsluiten van een TIEA met dat land in 2013. Die vermelding dreigde in
verband met de gebeurtenissen rond Interbolsa, de grootste effectenhandelaar van Colombia.
De Colombiaanse minister van Financiën verklaarde medio november 2012 dat onderzocht
werd of Interbolsa belasting had ontdoken via het Curaçaose kapitaalfonds Premium Capital.
Door een Colombiaanse krant werd gesteld dat Interbolsa ongeveer 50 miljoen dollar zou
hebben weggesluisd via onder meer Curaçao.1223
Het voorgaande maakt duidelijk dat landen alleen bereid waren de Antillen/Curaçao van
hun zwarte lijsten te schrappen als een TIEA met die landen werd afgesloten. Dat wil
natuurlijk nog niet zeggen dat nadat de zwarte lijstvermelding was opgeheven, de betreffende
landen daarna bereid zouden zijn om een DTA af te sluiten met de Antillen/Curaçao. De weg
om tot een DTA te komen was lang, moeilijk en kende veel hindernissen.
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Belemmeringen bij het afsluiten van belastingverdragen (DTA’s)
Volgens geraadpleegde Curaçaose experts waren er nog andere factoren die konden verklaren
waarom het Curaçao zo moeilijk lukte DTA’s af te sluiten. Zo werd er op gewezen dat landen
die door Curaçao werden benaderd steeds vroegen wat Curaçao te bieden had, een ander land
moest zelf belang hebben bij een DTA.1224 Dat zal inderdaad een rol hebben gespeeld, want
Curaçao had grotere landen, die toch al beducht waren voor fiscale lekken, weinig te bieden.
Kleinere tax havens zoals Malta, konden voordeel hebben van een DTA met Curaçao, omdat
daarmee door inschakeling van bijvoorbeeld Curaçaose vennootschappen bepaalde
belastingconstructies mogelijk werden.
Verder werd gesteld dat Curaçao voor het afsluiten van DTA’s afhankelijk was van de inzet
van Nederland.1225 Een verdrag afsluiten is altijd een moeizame langdurige aangelegenheid en
voor Curaçao kwam daar nog bij dat elk verdrag formeel door het Koninkrijk der
Nederlanden werd afgesloten. In de praktijk liet Nederland de onderhandelingen over
belastingverdragen aan Curaçao zelf over, maar de formele procedures verliepen via de
Nederlandse ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl het verdrag zelf ook
instemming behoefde van het Nederlandse parlement en de Rijksministerraad. Curaçao was
dus op dat punt afhankelijk van Nederland en kon minder snel reageren dan onafhankelijke
landen zoals Barbados, dat eind 2013 met 34 jurisdicties1226 een DTA had afgesloten. Of dat
grote verschil was toe te schrijven aan de onafhankelijkheid van Barbados valt te betwijfelen.
Barbados had, zoals we al zagen, in tegenstelling tot de Antillen, wel ingestemd met een
nieuw aangepast DTA met de VS in 1984, hetgeen de weg voor andere verdragsafsluitingen
makkelijker moet hebben gemaakt vanwege de status die een verdrag met de Amerikanen
had. Verder was de offshoresector verdeeld over de voordelen van het afsluiten van DTA’s,
hetgeen er uiteindelijk ook toe leidde dat er geen DTA met Venezuela tot stand kwam.
Tenslotte werd opgemerkt dat Curaçao een geringe capaciteit had voor het afsluiten van
zulke verdragen.1227 Voor een klein land als Curaçao vormden de kosten en de benodigde
expertise die kwamen kijken bij de voorbereiding en de totstandkoming van verdragen een
probleem. Maar dat gold natuurlijk ook voor Barbados, dat als onafhankelijk land al die
kosten zelf moest dragen, terwijl bij Curaçao een deel van die kosten, zoals diplomatieke
vertegenwoordiging, voor rekening van Nederland kwamen.
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De band met Nederland had dus, voor wat betreft het afsluiten van DTA’s, de tragere
besluitvorming als nadeel. De lagere diplomatieke kosten (geen eigen consulaten en
ambassades) en nog altijd de mogelijkheid dat een DTA dat Nederland afsloot, in gewijzigde
vorm kon worden uitgebreid naar Curaçao, zijn als voordelen van die band aan te merken.

We kunnen vaststellen dat de wetgevingen inzake de trust en het toezicht op
beleggingsmaatschappijen de neergaande trend niet verzwakten. De wetgevingen uit 2013 die
diende ter vervanging van de oude offshore winstbelastingregeling en captives, zou de
neergaande trend mogelijk wat kunnen verzwakken in de toekomst. De wetgeving betreffende
het toezicht op beleggingsmaatschappijen had geen gunstig effect, omdat het toezicht van de
BNA door de AFM niet als adequaat werd aangemerkt en niet voldeed aan de EUregelgeving. Dat beleggingsfondsen vertrokken naar Luxemburg was niet alleen toe te
schrijven aan de EU-regelgeving, factoren als politieke stabiliteit, de kwaliteit van de
fondsspecialisten, en fiscale faciliteiten speelden daarbij ook een rol. Verder valt te
betwijfelen of de invoering van de trustwetgeving, die op een cruciaal punt onduidelijk was,
veel zou kunnen bijdragen. Of de inspanningen om het aangetaste imago te verbeteren hielpen
om de achteruitgang van de offshore te keren is moeilijk na te gaan, maar imagoverbetering
was dermate essentieel voor de offshore dat men zich niet kon veroorloven op dat punt niets
te doen. Ondanks alle inspanningen lukte het niet een DTA af te sluiten, ofschoon met
Venezuela overeenstemming over de verdragstekst werd bereikt. Tweedracht in de sector
verhinderde de feitelijke totstandkoming van dat verdrag. Onenigheid in de sector leidde er
ook toe dat op het laatste moment in de exportfaciliteitwetgeving de substance-eis drastisch
werd afgezwakt.
De tegengestelde meningen in offshoresector lieten zien dat er twee stromingen waren. De
ene wilde zwakke substance-eisen, weinig regulering en toezicht, een zo laag mogelijk
winstbelastingtarief en geen verdrag met Venezuela, de andere was voorstander van het
afsluiten van verdragen (DTA’s), sterkere substance-eisen, meer regulering en toezicht en
een hoger winstbelastingtarief. Duidelijk werd dat de eerste groepering aan de winnende hand
was.
Ook kwam naar voren dat in het kader van imagoverbetering de band met Nederland werd
benadrukt vanwege de betrouwbaarheid en stabiliteit die het Koninkrijk uitstraalde en het
imago van rechtszekerheid die de Hoge Raad verschafte. Een verder voordeel van die band
was dat Nederland een deel van de bij het afsluiten van belastingverdragen optredende
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diplomatieke kosten voor zijn rekening nam, ofschoon die band ook een tragere
besluitvorming met betrekking tot verdragen tot gevolg had.
Samenvattend, het lukte Curaçao, ondanks alle pogingen, niet om de neergaande trend1228 te
keren. De neergang was goed waarneembaar bij de offshore-infrastructuur.

§ 3 Krimpende offshore-infrastructuur
Door de aanhoudende neergang daalde het aantal trustkantoren1229 van 113 stuks in 2003, naar
92 in 2013, terwijl het aantal offshorebanken,1230 afnam van 45 in 1999 naar 32 in 2013.1231
De Curaçaose offshore zal advocaten, accountants en notarissen ongetwijfeld minder werk
hebben opgeleverd, de beste jaren waren voorbij. Een indicatie daarvoor is bijvoorbeeld de
prijs op Curaçao voor een legal opinion van 10 pagina’s, die prijs bedroeg in 1997 $ 25.000
tegen circa $ 5.000 eind 2014.1232 Meerdere trustkantoren raakten in opspraak, hetgeen voor
banken mede aanleiding vormde om hun trustkantoren af te stoten vanwege mogelijke
imagoschade.
Trustkantoren in opspraak
‘Parmalat-debacle jaagt trustwereld angst aan’, onder die kop werd in de Amigoe van 19
januari 2004 een artikel aan de Parmalat-affaire gewijd. Bij het Italiaanse zuivelconcern
Parmalat was naar schatting acht tot tien miljard euro zoek. Tijdens het justitiële onderzoek
bleek dat Nederlandse en Antilliaanse Parmalat-vennootschappen daarbij een rol hadden
gespeeld. Een van de directeuren van zowel de vier Nederlandse als de twee Antilliaanse
Parmalatdochters was E. Logeman, de directeur van Maduro & Curiel’s Trust, het
trustkantoor van MCB op de Antillen. R. Gomes Casseres, de directeur van MCB en
commissaris van de trustmaatschappij verklaarde dat hij er vertrouwen in had dat Logeman
niets kon gebeuren ondanks de dreigende claims uit Amerika. De president van de MCB, L.
Capriles, was wat voorzichtiger, hij wees op mogelijke reputatierisico’s die waren verbonden
aan trustdiensten en stelde dat de bank de affaire van dichtbij zou blijven volgen.1233
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Kennelijk was de MCB, die voor 49 %1234 in handen was van de Canadese Bank of Nova
Scotia, geschrokken van de potentiële imagoschade en aansprakelijkheidsrisico’s die het
trustbedrijf met zich meebrachten, want eind 2004 verkocht ze al haar trustkantoren, die in
Curaçao, Aruba, Nederland en de Britse Maagdeneilanden waren gevestigd, aan Curado
Holdings.1235 Ongetwijfeld zullen ook de afnemende offshore-activiteiten een rol hebben
gespeeld. Het Parmalat-debacle was niet de enige affaire waarbij de op Curaçao gevestigde
trustkantoren in opspraak kwamen en die mede aanleiding waren voor banken om hun
trustkantoren af te stoten. Hierna volgen de hoofdlijnen van vier gevallen waarbij
trustkantoren op de een of andere manier betrokken raakten bij illegale activiteiten die in de
pers breed werden uitgemeten.

In de eerste zaak deden zeven buitenlandse trusts en nv’s in maart 2004 aangifte wegens
verduistering van miljoenen dollars door het trustkantoor Mido Trust & Management. Indirect
raakten ook ABN AMRO en ING Bank bij de affaire betrokken omdat de transacties van het
trustkantoor via hun offshorebanken verliepen.1236 Bij de tweede zaak ging het om het
trustkantoor Suffisant Trustees waarvan de BNA de vergunning had ingetrokken omdat het
kantoor als beheerder was opgetreden voor een reeks nv’s die bij financiële schandalen of
geruchtmakende faillissementen waren betrokken.1237 De hoofdlijn van de derde zaak was dat
de Antilliaanse justitie medio 2007 een inval in het trustkantoor Transamico Trust Company
deed, omdat het trustkantoor volgens justitie optrad als beheerder van nv’s die werden
gebruikt voor het doorsluizen van losgeld uit de ontvoeringszaak Heineken.1238 De vierde
zaak betrof de betrokkenheid van het trustkantoor Citco bij de Madoff megafraude zaak die
eind 2008 aan het licht kwam. Gedupeerde Madoff-beleggers eisten een schadevergoeding
van Citco omdat die had nagelaten de door Madoff verstrekte gegevens deugdelijk te
controleren.1239
De reeks affaires op de Antillen moeten er mede aan hebben bijgedragen dat de Nederlandse
banken hun Antilliaanse trustkantoren verkochten.1240 Die afstoting van trustafdelingen door
banken vond overigens wereldwijd plaats, vanwege het risico dat directievoering van
vennootschappen met zich mee bracht, en de bezorgdheid van banken over hun imago in
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verband met mogelijk optredende misstanden.1241 De Nederlandse banken verkochten ook hun
op de Antillen gevestigde offshorebanken. Niet alleen vanwege het risico betrokken te raken
bij allerlei affaires, maar ook omdat de winstgevendheid in het geding kwam door de
aanhoudende daling van de offshore-activiteiten.

Vertrek Nederlandse banken
Het trustkantoor van de Rabobank in Willemstad werd in 2003 overgenomen door ATC.1242
Het jaar daarna maakte ABN AMRO bekend dat ze al haar trustkantoren, die in meerdere
landen waren gevestigd, ging verkopen aan Equity Trust, inclusief het kantoor op Curaçao.
Equity Trust was een groot trustkantoor met wereldwijd verspreide vestigingen. De verkoop
vond volgens ABN Amro plaats in het kader van een strategic review.1243
De ING, die trustkantoren in meerdere jurisdicties had, verkocht in 2007 al die kantoren,
waaronder de Curaçaose vestiging, aan het management en Foreman Capital, een Nederlandse
investeringsmaatschappij. De nieuwe eigenaren gingen de trustactiviteiten voortzetten onder
de naam Orangefield Trust.1244 In de berichtgeving werd geen melding gemaakt van de
verkoopmotieven.
Eind 2008 verkocht de ING zijn offshorebank op Curaçao aan Van Lanschot, ING stelde ten
aanzien van de verkoop dat ze zich voor de bediening van welgestelde particulieren ging
richten op Europa en Azië.1245 Terwijl de ING zich dus uit de Curaçaose offshoremarkt
terugtrok, vergrootte Van Lanschot zijn aandeel daarin. Dat was echter maar tijdelijk, want in
april 2012 maakte Van Lanschot bekend dat haar offshorebank en trustkantoor op Curaçao
zouden worden overgenomen door United International Holdings van G. Elias. In een
verklaring stelde Van Lanschot dat de verkoop het gevolg was van haar besluit om de
internationale activiteiten te concentreren in Zwitserland. Waarom uiteindelijk de overname
niet doorging is onduidelijk, beide partijen gaven elkaar daarvan de schuld. Via een
persbericht maakte Van Lanschot in november 2012 bekend dat de offshorebank zijn
activiteiten op korte termijn zou staken en dat de opties ten aanzien van het trustkantoor
zouden worden onderzocht.1246 G. Elias stelde begin 2014 dat het trustkantoor niet was
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verkocht en dat de klanten elders onderdak hadden gevonden.1247 Deze niet doorgegane
verkoopovereenkomst laat zien dat het in 2012, in tegenstelling tot enkele jaren daarvoor, niet
meer zo makkelijk was om trustkantoren en offshorebanken op Curaçao tegen acceptabele
prijzen te verkopen.
Het trustkantoor Intertrust, dat wereldwijd meer dan dertig kantoren had, waaronder een op
Curaçao, werd begin 2009 voor een bedrag van tussen de 210 en 250 miljoen euro aan de
investeringsmaatschappij Waterland verkocht. Omdat Intertrust onderdeel was van Fortis, dat
na de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande bankenredding deels in handen van de
Nederlandse staat kwam, werd de staat voor 75 % mede-eigenaar van Intertrust. De staat
wilde zo snel mogelijk van het trustkantoor af, hetgeen begrijpelijk is, omdat een overheid
doorgaans liever niet geassocieerd wil worden met ondernemingen die helpen bij het ontlopen
van belastingheffingen. Het was de Nederlandse staat dan wel gelukt om snel van Intertrust af
te komen, de ontvangen prijs moet toch wel aanzienlijk beneden de marktwaarde hebben
gelegen, want in 2012 werd Intertrust voor een bedrag van 675 miljoen euro overgenomen
door de Amerikaanse private-equity firma Blackstone.1248 Intertrust was overigens niet het
enige trustkantoor dat in handen van een private equity fund raakte, datzelfde gold voor TMF
en SGG.1249
Eind 2013 werd de op Curaçao gevestigde offshorebank van MeesPierson gesloten.
MeesPierson, dat in 1996 door de ABN AMRO aan Fortis was verkocht, werd wonderlijk
genoeg medio 2010 weer deel van de ABN AMRO, omdat de laatste bank toen delen van de
failliete Fortisboedel toegeschoven kreeg.1250 Volgens de ABN AMRO paste de offshorebank
in Willemstad niet meer in de strategie van het bedrijf en waren de schaalgrootte en
groeimogelijkheden te beperkt op het eiland.1251
Die beperkte groeimogelijkheden zullen ook een rol hebben gespeeld bij de buitenlandse
expansie van Citco en Amicorp.

Curaçaose offshore te klein voor Citco en Amicorp
Citco, verreweg het grootste1252 trustkantoor op Curaçao, was tot 2005 in Zwitserse
handen1253 en werd daarna teruggekocht door de familie Smeets. Vervolgens werd een
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Amerikaanse beleggingmaatschappij de belangrijkste eigenaar terwijl Chris Smeets een deel
zelf bleef behouden.1254 De expansie van Citco buiten Curaçao kwam onder meer tot uiting in
het feit dat Citco Nederland in de loop der jaren groter was geworden dan Citco Curaçao.1255
Verder zagen we al in het vorige hoofdstuk dat Citco in 1995 wereldwijd 26 vestigingen had
met in totaal circa 600 werknemers. In 2008 was dat aantal gegroeid naar 4.000.1256
Amicorp begon in 1992 als een trustkantoor op Curaçao, expandeerde daarna wereldwijd
en had in 2013 zo’n 40 vestigingen in 28 jurisdicties.1257 Het bedrijf had een eigen
opleidingscentrum (Amicorp Academy), met vestigingen in Bangalore (India) en Curaçao,
voor zijn toekomstige in meerdere landen inzetbare managers. Kenmerkend voor het
internationale karakter van het bedrijf was de herkomst van de studenten voor de Amicorp
Academy in 2009. Na een wervingscampagne, waarop ongeveer duizend reacties kwamen,
werden acht kandidaten geselecteerd die afkomstig waren uit de Antillen (één student), China,
India, Thailand, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Opvallend was ook de internationale
achtergrond van de studenten: een Braziliaan met een Italiaanse achtergrond die door het werk
van zijn vader onder meer in Barcelona, Mexico, Toronto en Genève had gewoond en
afgestudeerd was in Sao Paolo; een kandidaat uit India die in Duitsland woonde; een student
uit de Verenigde Staten met een Russische achtergrond en een in Schotland wonende
kandidaat uit India.1258 De rekrutering

laat zien dat Amicorp behoefte had aan overal

inzetbare managers, die net als het bedrijf niet sterk waren gebonden aan een bepaald land,
men zou haast zeggen even footloose als Amicorp zelf.
Dat de Curaçaose offshore voortdurend kromp en uiteindelijk voor enkele trustkantoren een
maatje te klein werd, had natuurlijk ook gevolgen voor de omvang van de voordelen die
Curaçao aan de sector ontleende.
Nu we de krimpende offshore-infrastructuur in beeld hebben gebracht, gaan we in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk onder meer na wat de gevolgen waren voor Curaçao van de
aanhoudende krimp.

1253

In het vorige hoofdstuk werd beschreven dat de Citco Group in 1995 grotendeels werd overgenomen door
‘La Fondation de Famille Sandoz’.
1254
Gesprek met Horsten op 21-3-2014.
1255
Gesprek met Palm op 19-3-2014.
1256
Antilliaans Dagblad, 30-10-2008.
1257
Amigoe/Ñapa, 27-4-2013; www.amicorp.com/history.html, geraadpleegd 26-1-2014.
1258
Amigoe.com, 4-4-2009; Antilliaans Dagblad, 2-4-2009; http://www.amicorp.com/academy.html
geraadpleegd 18-6-2014.
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§ 4 De Curaçaose offshore
Omvang, concurrentiepositie en betekenis voor Curaçao
Net als in de voorgaande drie hoofdstukken gaan we in deze laatste paragraaf een antwoord
geven op drie vragen. Wat kunnen we zeggen over de offshore-omvang in Willemstad? Hoe
verhield zich de Curaçaose offshore-omvang tot die bij de naaste Caribische concurrenten?
Welke voordelen ontleende Curaçao aan de offshore?

Afnemende omvang van de offshore-activiteiten
De in 1995 ingezette neergang bleef onverminderd doorgaan tot 2013 (zie grafiek 12 en de
grafiek in bijlage 1). Het aantal offshore-ondernemingen werd meer dan gehalveerd en daalde
tot onder de magische grens van 10.000. De winstbelastinginkomsten namen af tot minder dan
1/7 deel van de beginwaarde in 1999. De sterke fluctuaties bij de winstbelasting, die vanaf
2003 optraden, zijn toe te schrijven aan de wisselende overmakingen van de door Nederland
ingehouden 8,3 % op de naar de Antillen overgemaakte dividenden sinds de BRK wijziging
van 1 januari 2002.1259 Verder daalden de deviezen tot nagenoeg een kwart van de waarde in
1999. Alleen het aantal van de in 1998 ingevoerde SPF nam toe, maar dat was niet genoeg om
de sterke daling van deviezeninkomsten te verminderen. Omdat de SPF voor niet-ingezetenen
belastingvrij was droeg ze overigens niet bij aan de winstbelastinginkomsten.
Welke exogene en endogene factoren versterkten of verzwakten de al in 1995 ingezette
neergang? Op grond van het gestelde in de voorgaande paragrafen kunnen we concluderen dat
de volgende exogene factoren de neergang versterkten: de afschaffing (onder externe druk)
van het speciale offshore winstbelastingtarief (deel van het NFR-pakket), de EU-regelgeving
inzake beleggingsfondsen en de concurrentie van andere OFCs. Een neergang versterkende
factor aan endogene zijde was de haperende samenwerking tussen staat en offshoresector. De
neergang werd verzwakt door een endogene factor: wetgeving betreffende de SPF en VV.
Algehele vraagvermindering naar offshore faciliteiten zou natuurlijk ook hebben kunnen
bijdragen aan de voortdurende neergang. Om te zien of daar sprake van was, kijken we bij de
naaste Caribische concurrenten hoe de offshore zich daar ontwikkelde.

1259

CBCS, Annual report 2006, Powerpoint presentation, pag. 23.

317

Grafiek 12 Aantal offshore-ondernemingen, SPF’s, winstbelasting en deviezen, 1999 t/m
2013
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Bronnen: zie brongegevens in bijlage 1. De in de grafiek opgenomen 9.840 offshore-ondernemingen voor eind
2013 bestonden uit 8.440 nv’s, 940 VV, verder VOF’s, Nederlandse Bv’s en nog een paar andere
ondernemingsvormen. Bron: KvK Curaçao, Handelsregister, per e-mail 14-1-2014.

Concurrentiepositie: offshore-omvang bij andere Caribische OFCs
Curaçao was de enige jurisdictie waar het aantal offshore-ondernemingen drastisch daalde,
minder dan de helft bleef over (zie tabel 37). De andere centra vertoonden een substantiële
toename. Barbados en Bermuda werden daardoor groter dan Curaçao op dit gebied, en
Curaçao zakte ten opzichte van de andere Caribische centra naar de onderste plaats.
Curaçao en de Bahama’s vertoonden voor wat betreft het aantal offshorebanken en hun
activa een achteruitgang (zie tabellen 38 en 39). Bij de Bahama’s trad de daling op als gevolg
van de eis van de centrale bank dat banken fysiek aanwezig moesten zijn op de Bahama’s. 1260
Bij Barbados en de Kaaimaneilanden namen de activa flink toe.
Wat betreft het aantal captives bleef Bermuda wereldwijd, ondanks een licht verlies,
marktleider in 2013.1261 Bermuda was op de mondiale ranglijst van 2007 ook nummer een,
gevolgd door de Kaaimaneilanden op de tweede plaats, de Britse Maagdeneilanden werden
derde en Barbados had toen plaats zes.1262 De Britse Maagdeneilanden verloren terrein, terwijl
Barbados, waar het aantal captives een lichte groei vertoonde, zijn relatieve positie kon

1260

Palan, e.a. Tax Havens, 60 noot a.
Active Captive, www.activecaptive.com, geraadpleegd 26-8-2016.
1262
Palan, e.a. Tax Havens, 97.
1261
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versterken. Curaçao verloor ook nu weer terrein en telde op captive gebied nauwelijks mee
(zie tabel 40).
Van de vijf genoemde jurisdicties waren de Britse Maagdeneilanden in 2013 het grootste op
het gebied van offshore-ondernemingen, de Kaaimaneilanden waren dat ten aanzien van
offshorebanken en Bermuda voor wat betreft captives. Dezelfde ‘leiders’ dus als in 1998 (zie
vorig hoofdstuk). Opmerkelijk was wel dat op het gebied van captives de Kaaimaneilanden
vrij dicht in de buurt van Bermuda kwamen.
Tabel 37 Aantal offshore-ondernemingen op Curaçao, de Bahama’s, Barbados, Bermuda,
Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden, 1999-2013
1967
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Curaçao
20.700
20.100
20.100
19.800
18.150
17.225
16.140
14.000
10.000
9.840

Bahama’s
100.100

Barbados
6.260
6.830
7.040

Bermuda
15.200

49.500

626.800
802.800
30.000

Kaaiman

314.000

115.000

166.200

Br. Maagd.
Maagd.

13.800

15.200

62.600
78.500

948.000

91.200

1.130.000

92.000

Bronnen: Doggart, Tax Havens, 171; IMF, Caribbean Offshore Financial Centres, WP/02/88, 13, 25; IMF,
Country Report No. 03/35, Barbados, 16, 27; Van Koningsveld, De Offshore wereld ontmaskerd, 137, 261, 264,
266;
Palan,
e.a.
Tax
Havens,
58;
TJN,
Financial
Secrecy
Index
(FSI)
2011,
http://www.financialsecrecyindex.com, geraadpleegd 4-9-2012; TJN, FSI 2015, geraadpleegd 5-11-2016; Voor
bronnen m.b.t. gegevens over Curaçao zie brongegevens in bijlage 1. Voor Curaçao hebben we in deze tabel de
SPF’s niet opgenomen, omdat de trusts (een vergelijkbare rechtspersoon) voor de andere jurisdicties ook niet
zijn vermeld.
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Tabel 38 Aantal offshorebanken 1263 op Curaçao, de Bahama’s, Barbados en de
Kaaimaneilanden, 1999-2013
Curaçao
Bahama’s
Barbados
Kaaiman
1967
1999
45
415
47
450
2000
410
52
2001
56
2002
2,
2003
301
8
2004
2005
2006
139
450
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
32
Bronnen: IMF, Caribbean Offshore Financial Centres, WP/02/88, 13, 25; IMF, Country Report No. 03/35,
Barbados, 16; Palan, e.a. Tax Havens, 58-61; Bronnen Curaçao: Bank van de Nederlandse Antillen, Afdeling
Toezicht Banken, http://www.centralbank.an, geraadpleegd 1-2-2014; Hampton e.a., ‘Offshore Pariahs?’, 1659.

Tabel 39 Totale activa van de banken (on- en offshore)1264 in Curaçao, de Bahama’s,
Barbados, Bermuda en de Kaaimaneilanden in miljarden US $, 1999-2013
Bahama’s
Barbados
Kaaiman
1967
1999
146
7
423
2000
173
7
480
2001
155
9
553
2002
161
7
603
2003
153
8
813
2004
182
7
1.082
2005
195
9
1.243
24193
1.665
2006
226
19
1.665
2007
248
20
1.906
2008
299
21
1.540
2009
270
20
1.733
2010
55
367
18
1.780
2011
42
481
19
1.664
2012
43
220
23
1.551
2013
36
146
23
1.624
Bron: BIS Quarterly reviews: statistical data, table 6A (Gegevens voor de Brits Maagdeneilanden ontbreken).
Curaçao

1263
1264

Voor de Britse Maagdeneilanden waren geen gegevens voorhanden over het aantal offshorebanken.
Omdat voor 1999 t/m 2013 geen gegevens over de activa van offshorebanken beschikbaar waren hebben we
de gegevens van de BIS gebruikt die de activa van de on- en offshorebanken samen geven voor de
betreffende jurisdicties. Omdat het gaat om jurisdicties met een betrekkelijk kleine economie, zo hebben de
Kaaimaneilanden maar 56.000 inwoners, zullen de offshorebanken een relatief groot gewicht in de schaal
leggen ten opzichte van de lokale banken, waardoor de cijfers in ieder geval enige indicatie geven van de
orde van grootte van de activa van de offshorebanken. Wegens de staatkundige wijzigingen in 2010 zijn er
over de periode tot dat jaar geen cijfers gepubliceerd door de BIS voor Curaçao.
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Tabel 40 Aantal offshore verzekeringsondernemingen1265 op Curaçao, Barbados, Bermuda, de
Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden, 1999-2013
Curaçao
Barbados
Bermuda
Br. Maagd.
Kaaiman
Maagd.
1967
1999
240
2000
21
230
505
2001
210
360
520
2002
2003
2004
2005
23
243989
2006
235
400
740
2007
255
958
410
765
2008
2009
2010
20
2011
845
705
2012
261
862
157
707
2013
16
264
856
147
741
Bronnen: Active Captive, www.activecaptive.com geraadpleegd 26-8-2016; Hampton e.a., ‘Offshore Pariahs?’,
1659; IMF, Caribbean Offshore Financial Centres, WP/02/88, 27, 29; IMF, Country Report No. 03/35,
Barbados, 16; Palan, e.a. Tax Havens, 58, 97; Staten van Curaçao 2012-2013-028, SER advies vastgesteld 21
juni 2013, pag. 2; MvT naar aanleiding van advies van de RvA pag 2; Statista, www.statista.com/statistics,
geraadpleegd 26-8-2016.

Resumerend, door de daling van Curaçao op het gebied van offshore-ondernemingen en
banken kwam het eiland in 2013 op alle drie de genoemde gebieden op de laatste plaats ten
opzichte van de naaste Caribische concurrenten. Gelet op de gegevens bij de andere centra,
was er geen sprake van een algehele vermindering van de vraag naar offshore faciliteiten.
Algehele vraagvermindering was dus geen factor bij de voortdurende neergang van de
Curaçaose offshore.
We constateerden dat bij de naaste Caribische concurrenten geen sprake was van een
algehele neergang net als op Curaçao, maar dat eerder gesproken kon worden van groei.
Omdat de vraag zich opdringt waarom de andere centra het beter deden, hebben we in tabel
41 een aantal gegevens van die centra vergeleken met die van Curaçao. We zien dat de
Bahama’s, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden allen zero tax waren
en daarom ook geen verdragennetwerk hadden.
Alleen Barbados, dat net als Curaçao geen zero tax jurisdictie was, had, in tegenstelling tot
Curaçao, een behoorlijk aantal DTA’s afgesloten, met onder meer belangrijke landen als de
VS, Canada, China en Venezuela. Vooral de verdragen met de VS en Canada waren zeer
gunstig voor bepaalde beleggingsactiviteiten, zo bood het verdrag met de VS onder meer

1265

Voor de Bahama’s waren geen gegevens voorhanden over offshore verzekeringsondernemingen.
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mogelijkheden voor beleggers uit derde landen die in Amerikaans onroerend goed willen
beleggen.1266 Mede al gevolg van de verdragen met de VS en Canada kwam van de op
Barbados gevestigde offshore verzekeringmaatschappijen ongeveer 55 % uit Canada en 30 %
uit de VS.1267 Het succes van Barbados was dus mede gebaseerd op zijn verdragennetwerk.
Tabel 41 Inwoners, status, belastingsysteem, aantal DTA’s en offshore niche: Curaçao,
Barbados, Bahama’s, Bermuda, Britse Maagdeneilanden en Kaaimaneilanden
Jurisdictie
Inwoners
Status
Belasting
Aantal DTA’s eind 2013
Niche
Curaçao
150.000
band Ned.
ja
1 (beperkt) en BRK met Ned.
geen
Barbados
291.000
onafh.
ja
34, o.a. met VS, Canada en China captives
Bahama’s
323.000
onafh.
zero tax
Geen
Offshore-ondern.
Bermuda
70.000
band GB
zero tax
Geen
captives
Br. Maagd.
33.000
band GB
zero tax
3 (beperkt) waarvan een met GB
Offshore-ondern.
Kaaiman
55.000
band GB
zero tax
2 (beperkt) waarvan een met GB
o.a. hedge funds
Bronnen: Doggart, Tax Havens, 164-178, 240; Lowtax.net; TJN, Financial Secrecy Index 2015,
http://www.financialsecrecyindex.com, geraadpleegd 5-11-2016.

Kentekenend voor de positie van de Curaçaose offshore is verder dat al de genoemde
jurisdicties een offshore niche hadden, alleen Curaçao niet. Het feit dat Curaçao als niet-zero
tax jurisdictie geen verdragennetwerk had opgebouwd in de loop der jaren, net als Barbados
(zie tabel 42), heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat Curaçao tijdens de neergang de weg
terug omhoog niet kon vinden.
Tabel 42 Totaal aantal DTA’s van Barbados, 1986-2013
Jaar
1986
1991 1992
1994
2000
2002
2005
2007
2009
DTA’s
3
5
6
16
18
20
22
24
26
Bron: Global Forum on Transparency, List of Agreements, geraadpleegd 31-8-2016.

2011
29

2013
34

Betekenis van de offshore voor Curaçao
Het belang van de offshore voor Curaçao bepalen we net als in het vorige hoofdstuk aan de
hand van drie elementen. De afgedragen winstbelasting, de werkgelegenheid en de bijdrage
aan het Bruto BBP.
Winstbelastinginkomsten
Hiervoor zagen we al (grafiek 12) dat de winstbelastinginkomsten, afgezien van wat
fluctuaties, alsmaar bleven dalen, tot er in 2013 nog maar ongeveer 1/7 deel van het bedrag
van 1999 over was. Voor de duidelijkheid hebben we tabel 43 bijgevoegd waarin de

1266
1267

Lowtax.net, http://www.lowtax.net, geraadpleegd 5-11-2016.
Invest Barbados, https://www.investbarbados.org geraadpleegd 8-11-2016.
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winstbelastinginkomsten die de offshorebedrijven opbrachten ook cijfermatig worden
weergeven.
Tabel 43 Winstbelasting van offshore-ondernemingen in miljoenen NAf, 1999-2013
Jaar
Belasting

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
124
87
122
292
66
154
89
17
1241
Bronnen: CBCS,
Annual report 2013, Presentation pag. 14; CBCS, e-mail 26-3-2014.
24

In het vorige hoofdstuk beschreven we dat budgettaire tekorten ontstonden toen de
winstbelastinginkomsten sterk daalden na 1986. Ook in de periode 2002 t/m 2008 bleven die
tekorten, die met leningen werden gefinancierd, bestaan (zie tabel 44). De totale schulden van
de Curaçaose overheid namen daardoor sterk toe. De jaarlijkse Nederlandse hulp (uitgedrukt
in Antilliaanse guldens) nam toe in de periode van 2000 t/m 2008. Die stijging was voor een
deel toe te schrijven aan de koers van de Antilliaanse gulden, die in 2000 op 1,65 Antilliaanse
gulden per euro stond, en in 2008 op 2,63. Maar ook de hulp die Nederland in guldens/euro’s
verstrekte steeg. Het aandeel van de winstbelastinginkomsten in de overheidsinkomsten
daalde, terwijl het hulpaandeel steeds groter werd (zie grafiek 13). Het begrotingsoverschot in
2009 is toe te schrijven aan de speciale hulp die Nederland aan alle Antilliaanse eilanden
verstrekte in het kader van de staatkundige hervormingen die ingingen op 10-10-2010.
Nederland nam namelijk een groot deel van de schulden over, in totaal circa NAf 4 miljard,
om zo een gezonde uitgangspositie te creëren voor de nieuwe landen. In ruil voor die steun
gingen de eilanden akkoord met onafhankelijk financieel toezicht.1268 Uiteindelijk nam
Nederland dus een deel van de schulden, die ontstonden toen de Curaçaose offshore
winstbelastinginkomsten sterk daalden, voor zijn rekening.
Tabel 44 Financiën Curaçao in miljoenen NAf, 1999-2009
Jaar
Winstbelasting (offshore)
Andere inkomsten1269
Hulp van Nederland
Totale overheidsinkomsten
Aandeel offshore winstbel. (%)
Begrotingsoverschot of tekort

1999
124
580
118
822
15
?

2000
81
677
106
864
9
+43

2002
84
665
113
862
10
-90

2004
100
719
159
978
10
-135

2006
127
716
195
1038
12
-102

2007
66
800
191
1057
6
-76

2008
110
859
276
1245
9
-83

2009
154
741
599
1494
10
+398

Bronnen: Overheidsinkomsten zie brongegevens bij grafiek 13; winstbelasting zie brongegevens in bijlage 1;
begrotingsgegevens, Annual Reports van de BNA 2003 t/m 2009.

1268
1269

Annual Reports van de BNA 2009 en 2010.
De post andere inkomsten bestaat grotendeels uit loon- en inkomstenbelasting, en winstbelasting van niet
offshorebedrijven.
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Grafiek 13 Aandeel winstbelastinginkomsten en Nederlandse hulp (in %)
van de totale Curaçaose overheidsinkomsten, 1999-2009
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Bronnen: Winstbelasting zie brongegevens in bijlage 1; Nederlandse hulp aan Curaçao voor de jaren 1999 t/m
2009 achtereenvolgens: Kamerstukken II 1995-96, 24 400 IV nr. 3, pag. 14; 1998-99, 26 200 IV nr. 1, pag. 3;
1999-00, 26 800 IV nr. 1, pag. 3; 2001-02, 28 000 IV nr. 1, pag. 4; 2003-04, 29 200 IV nr. 1, pag. 4; 2005-06,
30 300 IV nr. 1, pag. 4; 2006-07, 30 800 IV nr. 1, pag. 4; 2007-08, 31 200 IV nr. 1, pag. 4; 2008-09, 31 700 IV
nr. 1, pag. 4; Verder is aangenomen dat de hulp aan Curaçao 50 % was van de totale hulp aan de Antillen; Bij de
totale Curaçaose overheidsinkomsten is uitgegaan van de eigen inkomsten plus de Nederlandse hulp. Gegevens
eigen inkomsten periode 1999 t/m 2009 in de Annual Reports van de BNA 1997 t/m 2009.

Grafiek 14 Winstbelasting (NAf) per offshore-onderneming, 1999-2013
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Bronnen: voor winstbelasting en aantal offshore-ondernemingen zie bijlage 1.

De winstbelasting opbrengst van de gemiddelde offshore-onderneming daalde in de periode
van 1999 t/m 2013 (zie grafiek 14). Die dalende tendens, die al in 1987 begon (zie bijlage 3),
valt toe te schrijven aan het grotere aandeel van zero tax activiteiten, die geen winstbelasting
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opbrachten. De piek in 2005 werd veroorzaakt door een Nederlandse uitbetaling van
ingehouden BRK-gelden (zie tabel 43).

Werkgelegenheid
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn in tabel 45
ook de gegevens van de voorgaande hoofdstukken opgenomen. Zoals te verwachten op grond
van de dalende offshore-activiteiten kromp ook de werkgelegenheid.1270 Op een totale
werkgelegenheid (particuliere sector en overheid) van 62.050 op Curaçao in 2011 vormden de
1.000 arbeidsplaatsen een aandeel van 1,6 % (was 2,3 % in 1991). Dat aandeel was 2,3 % van
de arbeidsplaatsen (44.220) die de particuliere sector toen bood (was 3,6 % in 1991).1271
Tabel 45 Aantal directe arbeidsplaatsen op Curaçao in de offshoresector, 1978-2011
Jaar
Arbeidsplaatsen

1978
460

1979
1.000

1981
1.300

1985
1.500

1991
1.200

2002
1.350

2011
1.000

Bronnen: Curaçao Economic Outlook 2011, pag. 109, http://www.curinvest.com, geraadpleegd
25-11-2012; Staten van de Nederlandse Antillen 2003-2004-2722 MvA pag. 3 en 4;
Voor gegevens over de jaren 1978 t/m 1991 zie tabel 33.

In tabel 46, waarin ook de SPF’s zijn meegenomen voor de jaren 2002 en 2011, kunnen we
zien dat het aantal rechtspersonen per werknemer na 1985 daalde. In het vorige hoofdstuk
opperden we dat de daling voor 1991 ten opzichte van 1985 mogelijk was toe te schrijven aan
nieuwe wegen die werden bewandeld met onder andere mutual funds en de pensionadoregeling. Dat de daling na 1991 voortzette zou er op kunnen wijzen dat per SPF meer
arbeidstijd nodig was dan voor de traditionele offshore-onderneming, maar door het
ontbreken van meer gegevens tasten we eigenlijk in het duister over de oorzaak van die
daling.
Tabel 46 Aantal rechtspersonen (offshore-ondernemingen en SPF’s) per werknemer en het
aantal arbeidsplaatsen per 10.000 rechtspersonen voor de jaren 1978-2011
Jaar
Rechtspersonen per werknemer
Arbeidsplaatsen per 10.000 rechtspersonen

1978
15
667

1985
17
558

1991
16
628

2002
15,3
654

2011
14,9
671

Bronnen: de benodigde gegevens betreffende het aantal arbeidsplaatsen zijn te vinden in tabel 45 en
de gegevens over het aantal offshore-ondernemingen en SPF’s in de grafieken 6, 9 en 12.

1270
1271

Voor de periode waarop dit hoofdstuk betrekking heeft zijn alleen voor 2002 en 2011 gegevens beschikbaar.
De werkgelegenheidscijfers voor 2011 zijn ontleend aan Curaçao Economic Outlook 2011, pag. 109,
http://www.curinvest.com, geraadpleegd 25-11-2012.
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Aandeel in de economie
Op dezelfde manier als in de vorige hoofdstukken is berekend hoeveel de Curaçaose offshoreactiviteiten bijdroegen aan het BBP van Curaçao.1272 In tabel 47, waarin de berekende
percentages zijn weergegeven, zien we in beide rijen dat het aandeel in 2013 was gedaald tot
ongeveer 1/7 deel van het percentage in 1999. De eenmalige piek in 2005 is toe te schrijven
aan de wisselende overmakingen van de door Nederland ingehouden BRK-gelden.

Tabel 47 Bijdrage (in %) van de offshore aan het BBP van Curaçao, 1999-2013
Jaar
A (%)
B (%)

1999
6
10,7

2001
5,3
10,9

2003
5,3
9,4

2005
9,1
13,2

2007
3,1
6,1

2009
4,2
4,9

2011
2,2
3,2

2013
0,8
1,6

Bronnen: BBP van Curaçao van Centraal Bureau voor Statistiek Curaçao, e-mail 10-12-2015.
Voor gegevens inzake winstbelasting en deviezen zie brongegevens in bijlage 1.

In dit laatste hoofdstuk werd vastgesteld dat de al in 1995 ingezette neergang werd versterkt
door zowel exogene als endogene factoren. Exogeen was de afschaffing (onder druk) van het
offshore winstbelastingtarief,1273 de EU-regelgeving betreffende beleggingsfondsen en de
concurrentie van andere OFCs. Endogeen de haperende samenwerking tussen staat en
offshoresector. De verzwakking van de neergang is toe te schrijven aan een endogene factor,
namelijk wetgeving inzake de totstandkoming van de SPF en VV.
Het NFR-pakket werd onder druk van Nederland, de OESO en de EU door de Antillen in
2001 ingevoerd. Daarmee werd het aparte winstbelastingtarief voor offshorebedrijven, met
een ruime overgangsregeling van 20 jaar, afgeschaft. Als compensatie voor de afschaffing
werd een nieuwe rechtspersoon ingevoerd, de zero tax VV, die geen beroep mocht doen op de
BRK. Tegelijkertijd werd door een BRK-aanpassing de bestaande heffing van in totaal 10,5 %
op dividenden die van Nederland naar de Antillen werden overgemaakt, vervangen door een
heffing van 8,3 % die Nederland inde en naar de Antillen overmaakte. Het effectieve
ingehouden percentage veranderde daardoor niet, omdat op de Antillen kosten in mindering
werden gebracht op de ontvangen dividenden. Het geheel, een compromis tussen Nederland
en de Antillen, kwam tot stand na jarenlange moeizame onderhandelingen. De Antillen
hadden eigenlijk een nultarief voor de dividenden gewild, terwijl Nederland sterke bezwaren
had tegen de VV, onder meer omdat die gebruikt zou kunnen worden voor witwasoperaties.

1272

Ter herinnering: in de eerste opzet (A) zijn de winstbelastinginkomsten opgeteld bij 35 % van de netto
deviezeninkomsten en vervolgens vergeleken met het BBP van Curaçao voor de periode 1999 t/m 2013. De
tweede opzet (B) is hetzelfde, alleen wordt daarbij rekening gehouden met 100 % van de deviezen.
1273
Omdat de wetgeving onder externe druk tot stand kwam, kan ze als exogeen worden aangemerkt.
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Curaçao voldeed niet aan de Europese wet- en regelgeving die per juli 2013 gold voor
beleggingsfondsen die werden aangeboden in de EU. Het gevolg was onder meer dat het
Rorento fonds van Curaçao naar Luxemburg vertrok in 2013.
Luxemburg werd niet alleen vanwege de vestiging in de EU een concurrent van Curaçao op
het gebied van beleggingsfondsen. Het hertogdom bood tevens aantrekkelijke fiscale
faciliteiten, politieke stabiliteit en een hoge kwaliteit van funds asset value bepaling (zeer
gespecialiseerd professioneel werk).
De samenwerking tussen staat en offshore sector was vanaf het begin van de Curaçaose
offshore goed, totdat in 2005 de sector onderling verdeeld raakte. De samenwerking haperde,
met als gevolg dat de staat een afwachtende houding aannam en telkens wisselende
standpunten innam. Kortom, een slagvaardig beleid ontbrak, waardoor de weg terug omhoog
werd belemmerd. De zigzagkoers en de afwachtende houding waren het gevolg van
verdeeldheid in de sector; een deel wilde het afsluiten van DTA’s mogelijk maken door sterke
substance-eisen en internationaal acceptabele winstbelastingtarieven, terwijl een ander deel
zwakke substance-eisen voorstond en een zo laag mogelijk tarief wilde. De laatste groepering
was aan de winnende hand. De twee kampen hadden duidelijk tegengestelde belangen, omdat
ze ieder een ander segment van offshoreklanten bedienden.
De band met Nederland en Nederlandse bedrijven speelde een grote rol. Nederlandse
banken trokken zich terug uit de Curaçaose offshore en Nederlandse beleggingsinstellingen
verplaatsten zich naar Luxemburg. De band met Nederland had voor de Curaçaose offshore
negatieve aspecten. Mede onder druk van Nederland werd het NFR-pakket ingevoerd, werden
FATF richtlijnen geïmplementeerd, de vrijgestelde vennootschap aangepast en de EUspaartegoedenrichtlijn ingevoerd. De band had ook zijn voordelen, die al vanaf het ontstaan
van het Curaçaose OFC werden benadrukt: De betrouwbaarheid en stabiliteit die het
Koninkrijk uitstraalde en het imago van rechtszekerheid die de Hoge Raad verschafte. Een
ander voordeel van de band was dat Nederland een deel van de bij het afsluiten van
belastingverdragen voorkomende diplomatieke kosten voor zijn rekening nam. Ook nam
Nederland een deel van de schulden, die ontstonden toen de Curaçaose offshore
winstbelastinginkomsten sterk daalden, voor zijn rekening.
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Conclusie
Door een aanhoudende stroom van onthullingen (Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks,
Panama Papers en Paradise Papers) kwam de rol van OFCs ter discussie te staan. In de
inleiding gaven we aan dat deze studie een bijdrage wilde leveren aan de kennis over de rol
van OFCs. Daarom beginnen we met een korte inventarisatie van zaken die het Curaçaose
OFC faciliteerde. Daarna behandelen we de geschiedenis van de Curaçaose offshore en
beantwoorden de onderzoeksvraag.

De offshore in Willemstad faciliteerde allereerst een lagere belastingafdracht voor nietingezetenen, die mogelijk werd gemaakt door speciale wetgeving, rulings, belastingverdragen
en de BRK. Zo hoefden onder meer beleggings- en financieringsmaatschappijen, door
inschakeling van Curaçaose offshorevennootschappen, aanzienlijk minder belasting te
betalen. Vermogende buitenlanders (doorgaans Nederlanders) die naar Curaçao emigreerden
waren daar hooguit vijf procent inkomstenbelasting verschuldigd. Verder bood de Curaçaose
offshore op meerdere manieren geheimhouding. Het ging daarbij onder andere om het
gehanteerde bankgeheim, (geheime) rulings, het aandelen aan toonder systeem, de in veel
gevallen

nauwelijks

te

achterhalen

identiteit

van

de

werkelijke

eigenaar

van

offshorevennootschappen en SPF’s én het moeizaam verstrekken van fiscale inlichtingen aan
buitenlandse belastingdiensten. Het vertrouwen in de geboden geheimhouding was dermate
groot, dat Nederlandse ingezetenen grote vermogens onderbrachten in SPF’s, buiten het zicht
van de Nederlandse fiscus. Daarnaast was reguleringsontwijking mogelijk door de zwakke of
afwezige regulering met betrekking tot onder andere offshorebanken, captives en
trustkantoren.

Mede

daardoor

kon

Willemstad

captives

en

Latijns-Amerikaanse

offshorebanken aantrekken. De Curaçaose offshore faciliteerde ook witwassen. De
geheimhouding en zwakke regulering boden een goede bescherming tegen onderzoek door
justitiële en toezichthoudende autoriteiten. Een van de gevolgen was dat het Amerikaanse
ministerie van buitenlandse zaken de Antillen in 1995 op een zwarte lijst plaatste van landen
waar drugsgelden werden witgewassen.

We gaan nu na aan welke endogene en exogene factoren het ontstaan, de groei en de neergang
van de Curaçaose offshore zijn toe te schrijven. Eerst bepalen we welke factoren van belang
waren in de ontstaansfase. Daarna identificeren we de factoren voor de fases daarna: opbouw,
bloei en neergang, tijdelijk herstel en definitieve neergang. Bij elke fase vergelijken we de
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gevonden factoren met de in de tabellen 8 en 9 (hoofdstuk 1) verzamelde factoren voor andere
OFCs.

De NHM nam in 1950 het initiatief voor de opbouw van een OFC op Curaçao. Dat het
initiatief van buiten de jurisdictie kwam gebeurde ook bij andere jurisdicties, zoals New
Jersey/Delaware (door New Yorkse bedrijfsadvocaten) en Singapore (door de Bank of
America). De NHM kwam tot dat initiatief op basis van de constatering dat eigenaren van
vluchtkapitaal uit Europa en elders, behoefte hadden aan een tax haven op het westelijk
halfrond. Curaçao was volgens de NHM geschikt om als fiscale vluchthaven te gaan
functioneren mits de fiscale wetgeving zou worden aangepast. De keuze viel om een aantal
redenen op Curaçao.
Allereerst was van belang dat het ging om een kleine jurisdictie. Regeringen van kleine
jurisdicties waren namelijk makkelijker over te halen hun wetgeving te wijzigen, omdat de
inkomsten die een OFC genereerde relatief belangrijker waren voor kleine jurisdicties dan
voor grotere. De inkomsten die samenhangen met het herbergen van duizenden
brievenbusmaatschappijen waren immers hetzelfde voor grote en kleine landen. Een ander
voordeel was dat Curaçao het imago van politieke stabiliteit en rechtszekerheid had door de
band met Nederland. Een dergelijk imago is cruciaal voor een offshorejurisdictie.
Offshoreklanten moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat het kapitaal dat ze aan
instellingen in een jurisdictie toevertrouwen juridisch goed beschermd is.
De band met Nederland stond de vestiging van een OFC op Curaçao niet in de weg, omdat
de Antillen fiscale autonomie bezaten, net zoals veel Caribische jurisdicties die banden
hadden met Groot-Brittannië. De Franse Caribische gebieden kregen niet voldoende ruimte
voor eigen wetgeving en konden zich daarom niet tot OFCs ontwikkelen. De fiscale
autonomie van de Antillen was een gevolg van de activiteiten van Shell en Lago waardoor
economische groei optrad die tot gevolg had dat de overheidsinkomsten stegen en het
overheidsbudget in 1928 in evenwicht kwam. Dat betekende dat Nederland de Antilliaanse
begroting niet langer hoefde goed te keuren. Daardoor kregen de eilanden fiscale autonomie
en dus het recht over hun eigen fiscale wetgeving te beslissen.
Het lukte de NHM om regeringsleden en politici op de Antillen ervan te overtuigen dat het
loonde om speciale wetgeving te realiseren. De bank wees daarbij op de substantiële
belastinginkomsten die een OFC zou genereren. Om mogelijke concurrenten voor te blijven,
vestigde de NHM in 1950 alvast een trustkantoor in Willemstad.
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Het Curaçaose OFC ontstond in 1951 toen speciale fiscale wetgeving tot stand kwam die
bedoeld was om offshorevennootschappen aan te trekken. In Nederland overheerst de
opvatting dat de zetelverplaatsingen naar Willemstad van veel grote Nederlandse bedrijven in
verband met de Tweede Wereldoorlog, het begin waren van de Curaçaose offshore. Die
mening is niet correct, de verplaatsingen hadden namelijk geen fiscale achtergrond.
De behoefte aan een tax haven op het westelijk halfrond en de geslaagde poging van de
NHM om de Antilliaanse staat over te halen speciale fiscale wetgeving tot stand te brengen,
zijn exogene factoren waaraan het ontstaan van het Curaçaose OFC is toe te schrijven. Aan
endogene zijde zijn dat de fiscale autonomie, het imago van politieke stabiliteit en
rechtszekerheid, alsmede het feit dat het ging om een kleine jurisdictie. De gevonden factoren
stemmen overeen met die in tabel 8: ligging van de jurisdictie, fiscale autonomie, imago van
politieke stabiliteit, kleine jurisdictie en extern initiatief. Vergeleken met andere jurisdicties
was Curaçao wat betreft de genoemde factoren dus geen buitenbeentje.

De opbouwfase van de Curaçaose offshore begon in 1951 met de invoering van wetgeving
inzake

deelnemingsvrijstelling

en

eindigde

rond

1975

met

de

take-off.

De

winstbelastinginkomsten die de offshore genereerde bedroegen in 1975 al ruim een vierde
deel van de overheidsinkomsten.
Na invoering van de deelnemingsvrijstelling volgde in 1952 wetgeving waardoor
vennootschappen die als beleggings- of holdingmaatschappij fungeerden maar 1/10 van het
normale winstbelastingtarief verschuldigd waren. Om fiscale verliezen tegen te gaan hadden
de eigen inwoners geen recht op dat lage tarief. Die uitsluiting (ring fencing) was een
innovatie. De Antillen waren de eerste jurisdictie die een dergelijke afscherming toepaste.
Daarna stokte het offshore wetgevingsproces, door allerlei oorzaken. Een van de redenen was
dat de Antilliaanse regering het niet aandurfde om bepaalde fiscale wetgeving in te voeren
waaraan de VS zich zodanig zou storen, dat ze het belastingverdrag zou opzeggen. Dat
probleem werd omzeild door op individuele basis, namelijk met rulings, fiscale voordelen toe
te kennen.
Rulings werden een van de hoekstenen van het Antilliaanse offshorebeleid. Wetgeving die
problemen met verdragspartners zou kunnen veroorzaken werd zo vermeden, terwijl toch
aantrekkelijke fiscale regelingen konden worden aangeboden. Een andere hoeksteen was
geheimhouding. Ofschoon de Antillen geen wettelijk bankgeheim hadden, gaf de
offshoresector in de praktijk geen informatie zonder specifieke opdracht daartoe van een
Antilliaanse rechter. Essentieel voor de Curaçaose offshore was het zwakke of ontbrekend
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toezicht. Zo werden bijvoorbeeld in wetgeving betreffende toezicht op banken, de
offshorebanken nadrukkelijk van elke vorm van toezicht gevrijwaard.
Het succes van het Curaçaose OFC steunde vooral op twee pijlers: het belastingverdrag met
de Verenigde Staten en de BRK. Door het in 1955 tot stand gekomen AmerikaansAntilliaanse belastingverdrag werden rente- en royaltybetalingen vanuit de VS naar de
Antillen vrijgesteld van de Amerikaanse bronheffing van 30 %, terwijl de bronheffing op
dividenduitkeringen naar de Antillen verlaagd werd naar 15 %. Die verlagingen vormden de
basis voor de vestiging van holding-, beleggings-, financierings- en royalty-maatschappijen
op de Antillen. De VS liet echter al in 1960 weten het verdrag te willen herzien, mede omdat
de verdragsvoordelen waren toegekend aan niet-ingezetenen van de Antillen, hetgeen strijdig
was met het verdrag. De onderhandelingen die volgden werden opzettelijk vertraagd door de
Antillen. De geïrriteerde Amerikanen dreigden toen met verdragsopzegging als de Antillen
niet akkoord zouden gaan met hun voorstellen. Voor het blok gezet besloten de Antillen in te
stemmen met de voorstellen. Een gevolg was dat de uitbetaling van dividend, rente en royalty
naar de Antillen voortaan met 30 % bronbelasting in de VS te maken kreeg. Het oude
verdragsregime bleef echter onder bepaalde voorwaarden van toepassing. Omdat de
mogelijkheden die daardoor bleven bestaan optimaal werden benut, bleef het verdragsgebruik
onverminderd doorgaan.
Het in 1957 tot stand gekomen belastingverdrag met Groot-Brittannië was minder
belangrijk voor de Curaçaose offshore dan het verdrag met de VS. Toen Engeland de Antillen
in 1968 liet weten het verdrag te willen herzien pasten de Antillen weer een vertragingstactiek
toe. De kennelijk geïrriteerde Britten zegden toen het verdrag op. Onderhandelingen over een
nieuw verdrag resulteerden in een verdrag dat minder mogelijkheden bood voor de Curaçaose
offshore.
De BRK, die in 1965 in werking trad, regelde de fiscale betrekkingen tussen de Antillen en
Nederland. Op grond van de BRK werden dividenden uitgekeerd vanuit Nederland aan een
Antilliaanse moedervennootschap vrijgesteld van Nederlandse dividendheffing. Die nulheffing was op verzoek van de Antillen opgenomen in de BRK. Nederland was echter
beducht dat door die vrijstelling belastingvlucht uit Nederland zou optreden. Daarom werd
een opzeggingsmogelijkheid in de BRK opgenomen waarvan Nederland gebruik zou kunnen
maken indien de belastingvlucht volgens Nederland ‘onaanvaardbare afmetingen zou
aannemen.’ Waarom Nederland belastingvlucht, en dus ook belastingderving, binnen
bepaalde grenzen toestond werd niet gemotiveerd; het was wel een cadeau aan
ondernemingen die gebruik maakten van deze faciliteit. Mede door die vrijstelling kon
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Nederland ook een financieel knooppunt worden. Een groot deel van de uit Nederland naar
de Antillen uitgekeerde dividenden waren namelijk uit derde landen afkomstige
doorstroomdividenden.
De band met Nederland was cruciaal in de opbouwperiode. De BRK en de
belastingverdragen met de VS en Groot-Brittannië waren alleen mogelijk vanwege die band.
Verder waren trustkantoren voor een groot deel in handen van Nederlandse banken, en
hadden veel accountantskantoren en belastingadviseurs een Nederlandse achtergrond. Ook
werden veel offshorevennootschappen opgericht voor Nederlandse klanten. Nederlandse
bedrijven oefenden niet alleen een sterke invloed uit op het wetgevingsproces, ze probeerden
ook onderhandelingen over belastingverdragen te beïnvloeden. Er was sprake van symbiose
tussen de Nederlandse financiële sector en de Curaçaose offshore. Beide hadden financieel
voordeel van de nauwe band met elkaar. De symbiose kon alleen ontstaan en in stand blijven
door medewerking van de Nederlandse staat.
De Curaçaose offshore-activiteiten groeiden sterk na de totstandkoming van het
belastingverdrag met de Verenigde Staten in 1955. Veel beleggings- financierings- en
onroerendgoedmaatschappijen kwamen naar Curaçao. De aantallen trustkantoren en
offshorebanken namen toe en steeds meer professionals vestigden zich in Willemstad.
Daardoor traden schaal- en agglomeratievoordelen op en werd een kritische massa bereikt,
waardoor de take-off van de Curaçaose offshore zich rond 1975 kon voltrekken.
Dat de take-off van de Curaçaose offshore plaatsvond in het midden van de jaren zeventig is
zeker niet toevallig. In die jaren expandeerden de Eurodollar en Euro-obligatiemarkt sterk
zoals te zien is in de tabellen 4 en 5. Mede daardoor kon in die periode ook de take-off van
een aantal OFCs zoals de Kaaimaneilanden, Guernsey en Jersey plaatsvinden.
Tijdens de hele opbouwperiode was de samenwerking tussen staat en offshoresector goed.
Op het gebied van wetgeving, maatregelen en beleid deed de staat wat de sector nodig vond.
De belangrijkste endogene factoren die bijdroegen aan de groei waren de nieuwe wetgeving,
de belastingverdragen met de VS en Groot-Brittannië, de BRK, het zwakke toezicht, de
geheimhouding, de rulings, de goede samenwerking tussen staat en offshoresector en schaalen agglomeratievoordelen. De belangrijkste exogene factoren achter de groei waren de
Amerikaanse bronbelasting en de groeiende Euromarkt.
Vergelijken we de gevonden factoren met die in tabel 8, dan zien we aan endogene zijde
overeenkomsten en verschillen. Gemeenschappelijk zijn wetgeving, soepel toezicht,
geheimhouding, goede samenwerking tussen staat en offshoresector én schaal- en
agglomeratievoordelen. Uniek voor Curaçao zijn de belastingverdragen met de VS en Groot332

Brittannië, de BRK en de rulings. Bezien we de gevonden exogene factoren die bijdroegen
aan de groei van de Curaçaose offshore dan valt op dat ook in tabel 8 de groeiende Euromarkt
is opgenomen. Verder zien we dat de Amerikaanse bronbelasting als belangrijke groeifactor
alleen voor Curaçao gold.

Een spectaculaire groei en daarna een neergang kenmerken de periode die liep van de take-off
tot de opzegging door de VS van het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag in 1987. Het
keerpunt trad op rond 1984/1985, de offshore leverde toen ongeveer de helft van de totale
overheidsinkomsten op en de bijdrage aan het BBP was circa een derde deel.
De sterke groei werd grotendeels veroorzaakt door beleggings- financierings- en
onroerendgoedmaatschappijen die het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag gebruikten
om het bronbelastingtarief van 30 % in de VS te ontwijken. De groei was ook toe te schrijven
aan dividenduitkeringen vanuit Nederland naar Antilliaanse vennootschappen. De
dividendstroom, die op grond van de BRK-bepalingen onbelast Nederland verliet, bereikte in
1985 een recordbedrag van ruim 12 miljard Nfl.
Nederland en de VS namen een aantal maatregelen die een negatieve invloed hadden op de
Curaçaose offshore. Het ging daarbij om de Nederlandse reparatiewetgeving, de door
Nederland afgedwongen BRK-herziening, de afschaffing van de Amerikaanse bronbelasting
en de opzegging door de VS van het belastingverdrag met de Antillen.
De Nederlandse reparatiewetgeving van 1980 was niet specifiek gericht tegen de Curaçaose
offshore, maar bedoeld om fiscale lekken te dichten. Op grond van deze wetgeving moesten
Nederlandse ingezetenen die aandelen bezaten van buitenlandse beleggingsmaatschappijen,
waaronder Antilliaanse, voortaan 6 % belasting betalen in plaats van 3,6 %. Waarschijnlijk
had deze maatregel maar weinig negatieve invloed op de Curaçaose offshore.
De BRK werd onder druk van Nederland na vijf jaar onderhandelen herzien.
Dividenduitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen bleven daardoor niet langer onbelast
in Nederland. Voortaan waren er twee mogelijkheden: een heffing van 5 % in Nederland en
5,5 % op de Antillen of 7,5 % in Nederland en 3 % op de Antillen. Samen in beide gevallen
10,5 %. Nederland wilde niet alleen van het nultarief af vanwege belastingderving, maar ook
omdat landen waarmee Nederland een belastingverdrag had,

klaagden over de fiscale

verliezen die ontstonden door de dividendstroom naar de Antillen via Nederland. Vergelijken
we de belastinginkomsten die Nederland miste door de dividendstroom naar Curaçao met de
ontwikkelingshulp die Nederland aan Curaçao verstrekte dan krijgen we op basis van
schattingen voor 1981 het volgende beeld. Nederland miste toen een geschat bedrag van circa
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Nfl 114 miljoen dividendbelasting, waardoor Curaçao 5 miljoen winstbelasting inde, en
tegelijkertijd gaf Nederland 103 miljoen aan ontwikkelingshulp. De doorstroomdividenden
veroorzaakten in andere landen ook fiscale verliezen. Die derving bedroeg toen naar schatting
341 miljoen. Nederland werd dan ook onder druk gezet door die landen om de BRK aan te
passen. Door de nieuwe heffing van 10,5 % bleef de route nog steeds aantrekkelijk, het
gebruikelijke tarief was namelijk 25 %. Daarmee werd Nederland als financieel knooppunt
gespaard, de klachten van de verdragspartners zouden wat afnemen en de fiscale verliezen
van Nederland wat kleiner worden. De Antillen waren het niet eens met de herziening, maar
konden uiteindelijk weinig anders doen dan het gebruikelijke vertragen van de
onderhandelingen. Het Nederlandse antwoord daarop was ook voorspelbaar: dreigen met een
BRK-opzegging. Door de herziening nam de dividendstroom uit Nederland naar Curaçao niet
langer toe, in de jaren negentig bleef hij ruim onder het niveau van 1981 (zie grafiek in bijlage
2).
In 1979 lieten de Verenigde Staten de Antillen weten onderhandelingen te willen beginnen
over herziening van het onderlinge belastingverdrag. De Amerikanen wilden onder meer
belastingvlucht door ingezetenen van de VS tegengaan, het verdragsgebruik door ingezetenen
van derde landen (treaty shopping) verhinderen en duidelijkheid krijgen over de identiteit van
de uiteindelijke eigenaren van de Antilliaanse offshorevennootschappen. De Antillen
probeerden de daarop volgende onderhandelingen zoals gebruikelijk te vertragen, dat mislukte
omdat de VS dreigde het verdrag op te zeggen.
Meerdere gebeurtenissen verzwakten de onderhandelingspositie van de Antillen. In 1981
verscheen het Gordon rapport van de IRS. Daarin werd geadviseerd de belastingverdragen
met de voormalige Britse overzeese gebieden en de Antillen te beëindigen. Het jaar daarna
zegde de VS het belastingverdrag met de Britse Maagdeneilanden op, omdat die eilanden
geen anti treaty shopping clausule in het verdrag wilden opnemen. Vervolgens hield het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hearings waarin belastingontduiking via de Antillen
centraal stond. En in 1983 zegden de Amerikanen de belastingverdragen op met alle
voormalige Britse en Belgische kolonies op.
De grootste tegenvaller voor de Antillen kwam in 1984 toen in de VS een wetsontwerp
werd aangenomen dat bronbelasting op rente afschafte. Daardoor werden Antilliaanse
financieringsdochters van Amerikaanse bedrijven overbodig, die waren immers opgericht om
de bronheffing te omzeilen via het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag. De vrijstelling
van bronbelasting op rente gold echter niet voor lopende leningen. Die bleven doorlopen,
daardoor bleven de Antillen tot het einde van de looptijd van die leningen (meestal vijf tot
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zeven jaar) nog winstbelasting ontvangen. De bronbelastingafschaffing op rente was het begin
van een periode van neergang voor de Curaçaose offshore. Omdat het leeuwendeel van de op
Curaçao geïnde offshore winstbelasting van dergelijke financieringsmaatschappijen afkomstig
was had dat ook grote gevolgen voor de overheidsinkomsten.
De onderhandelingen stagneerden na afschaffing van de bronbelasting tot begin 1986.
Omdat de bronbelasting op rente een van de hoekstenen van het verdragsgebruik was, had de
VS geen haast meer. In mei 1986 stemden de Antillen in met een door de VS opgesteld
conceptverdrag nadat de Amerikanen hadden gedreigd het verdrag op te zeggen.
Wel kregen de Antillen gedaan dat er heronderhandeld zou kunnen worden als de VS de Tax
Reform Bill, waarin voor de Antilliaanse offshore schadelijke bepalingen waren opgenomen,
zou worden aangenomen. Toen het Congres die wetgeving aannam, wilden de Antillen
heronderhandelen. Maar de Amerikanen voelden daar niets voor en waren alleen bereid
concessies op ondergeschikte punten te bespreken. De offshoresector op Curaçao was
verdeeld over het al dan niet accepteren van het nieuwe verdrag, maar de meerderheid was
tegen. De Antillen besloten uiteindelijk het overeengekomen verdrag niet te tekenen. Volgens
de Antilliaanse regering zouden met name de strenge regels inzake informatie-uitwisseling
offshoreklanten afschrikken. Na die Antilliaanse weigering het nieuwe verdrag te tekenen,
zegde de VS het verdrag ingaande januari 1988 op. Een compleet nieuw tijdperk begon
daarmee voor de Curaçaose offshore.
Dat de offshoresector verdeeld was over het al dan niet tekenen van het door de Amerikanen
opgestelde conceptverdrag is begrijpelijk. Acceptatie van dat verdrag zou schadelijk zijn voor
de offshore, met name omdat potentiële klanten afgeschrikt zouden worden door fiscale
informatie-uitwisseling. Anderzijds zou een beperkt verdrag met de VS toch nog
mogelijkheden voor de offshore bieden.
Barbados koos anders. Nadat de Amerikanen het onderlinge belastingverdrag medio 1983
opzegden, tekenden de twee landen eind 1984 een nieuw verdrag dat in 1986 van kracht werd.
Daardoor kreeg Barbados een belangrijk concurrentievoordeel op de Antillen. Jaren later
betreurden de Antillen de opzegging en probeerden twee keer (zonder resultaat) weer een
belastingverdrag af te sluiten met de Amerikanen.
De sterke groei tot rond 1984/1985 was vooral toe te schrijven aan twee endogene factoren,
het belastingverdrag met de VS en de BRK. De belangrijkste exogene factor achter de groei
was de Amerikaanse bronbelasting. De drie genoemde factoren speelden ook een belangrijke
rol tijdens de opbouwfase.
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De daling van de offshore-activiteiten na 1984/1985 werd veroorzaakt door de volgende
exogene factoren: Nederlandse wetgeving, de BRK-herziening, de afschaffing van de
Amerikaanse bronbelasting en de opzegging door de VS van het belastingverdrag met de
Antillen. De neergang valt dus toe te schrijven aan maatregelen van andere landen, een factor
die ook bij andere OFCs een belangrijke oorzaak was van neergang (zie tabel 9).

In de periode van 1989 t/m 1995 trad een tijdelijk herstel op dat valt toe te schrijven aan zero
tax rulings en de pensionado-regeling.
Mutual funds kregen op de Antillen vanaf januari 1988 onder bepaalde voorwaarden via
rulings vrijstelling van het offshore winstbelastingtarief van 2,4-3 %. Die zero tax rulings
werden toegekend in afwachting van nog te realiseren wetgeving. De vrijstelling gold niet als
een beroep werd gedaan op de BRK. Nederland liet weten een BRK-wijziging te overwegen,
omdat de kans bestond dat de Antillen een beroep op de BRK niet zouden opmerken. De
betreffende wetgeving werd nooit gerealiseerd, het bleef bij de rulings. Omdat rulings
individueel en geheim waren konden de Antillen zo problemen met Nederland voorkomen.
De Antilliaanse pensionado-regeling van 1989 werd ingevoerd om koopkrachtige
buitenlandse gepensioneerden en renteniers aan te trekken. Het inkomstenbelastingtarief was
5 % voor personen die aan de voorwaarden voldeden. De regeling had succes, veel
vermogende Nederlanders verhuisden in het echt of op papier naar de Antillen. Het kwam
veel voor dat die Nederlanders een goede pensioenvoorziening hadden en kort voor hun
pensioen ontslag namen, naar de Antillen verhuisden, en daar hun pensioenrechten afkochten.
De afkoop werd dan tegen een laag tarief belast. Verder vertrokken ook Nederlandse
directeur-grootaandeelhouders naar de Antillen met medeneming van hun BV. Die BV werd
daarna in Willemstad verkocht en fiscaal belast tegen de lage Antilliaanse tarieven.
Vervolgens verhuisden ze dan na een paar jaar weer terug naar Nederland. Ook kwam het
veel voor dat Nederlanders hun persoonlijke pensioenvoorzieningen onderbrachten in
Curaçaose offshorevennootschappen.
Het herstel in de periode van 1989 t/m 1995 kwam tot uiting in een toename van het aantal
offshore-ondernemingen (van 18.200 in 1989 naar 21.200 in 1995) en een sterke stijging van
de deviezeninkomsten (van 180 miljoen NAf in 1992 naar 350 miljoen in 1995). De
winstbelastinginkomsten waren alleen in de jaren 1993 en 1995 wat hoger (zie grafiek 9). Dat
de winstbelastinginkomsten beperkt meestegen met de toenemende offshore-activiteiten is toe
te schrijven aan de aard van de activiteiten die de toename veroorzaakte. De zero tax mutual
funds leverden vanzelfsprekend geen winstbelasting op. De met de pensionado-regeling
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samenhangende offshore-activiteiten wel. Die waren kennelijk net voldoende om een
aanwezige dalende trend (zie grafiek 9) enkele jaren te onderbreken.
Na

1995

trad

een

neergang

op

waardoor

het

aandeel

van

de

offshore

winstbelastinginkomsten in de totale Curaçaose overheidsinkomsten sterk terug liep, van 47
% in 1988 naar 17 % in 1996. Die daling veroorzaakte sterk oplopende begrotingstekorten,
die werden gefinancierd met leningen.
De neergang werd grotendeels veroorzaakt door maatregelen van Nederland en de EU. Het
ging daarbij om Nederlandse wetgeving betreffende afkoop van pensioenen, een onder druk
van

Nederland

gerealiseerde

BRK-wijziging,

Nederlandse

wetgeving

inzake

concernfinanciering en de EU-moeder-dochterrichtlijn.
Nederland voerde wetgeving in waardoor vanaf januari 1995 de afkoop van pensioenen bij
naar het buitenland verplaatste pensioen-bv’s met 60 % vennootschapsbelasting werden
belast. De maatregel was bedoeld om fiscale verliezen te beperken. Hij was niet specifiek
gericht tegen de Curaçaose offshore, maar had wel een negatieve uitwerking op de offshoreactiviteiten van dat eiland.
Nadat de pensionado-regeling was ingevoerd werd al snel duidelijk dat Nederland een
BRK-aanpassing wilde om fiscale verliezen tegen te gaan. De gebruikelijke pogingen van de
Antillen om de onderhandelingen te vertragen werden ook weer met opzeggingsdreigingen
beantwoord. Daarbij kunnen we ons afvragen of die dreigementen ook zouden zijn
uitgevoerd. Bij een opzegging zou namelijk de Nederlandse financiële sector fel protesteren.
De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor financiële dienstverlening was
immers mede gebaseerd op de fiscale band met de Antillen. Verbreking van die band zou de
symbiotische relatie tussen de Nederlandse financiële sector en de Curaçaose offshore sterk
aantasten. Kennelijk hielpen de dreigementen, na langdurige onderhandelingen trad in 1997
een herziene BRK in werking, met nieuwe bepalingen die fiscaal geïndiceerde emigratie naar
de Antillen moesten beperken.
In januari 1997 trad Nederlandse wetgeving inzake concernfinanciering in werking. Met de
wetgeving wilde men financieringsactiviteiten van Nederlandse concerns naar Nederland
terug te halen. Financiering in het buitenland werd zwaarder belast en in Nederland minder.
Veel Nederlandse ondernemingen beëindigden daarom hun offshore financieringsactiviteiten
in Willemstad.
De EU-moeder-dochterrichtlijn werd in januari 1992 van kracht. Op grond van de richtlijn
was het verboden om dividendbelasting te heffen (bronheffing) op uitkeringen van een
dochtermaatschappij aan een moeder in een ander EU-land. Daardoor werd het
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aantrekkelijker om dividendstromen via bijvoorbeeld Luxemburg te geleiden in plaats van de
Antillen. De dividendstroom vanuit Nederland naar de Antillen daalde dan ook sterk (zie tabel
26 en de grafiek in bijlage 2).
In 1988 hadden de Antillen nog een belastingverdrag met Groot-Brittannië en Noorwegen.
De Britten zegden het verdrag op, en met Noorwegen kwam een nagenoeg uitgekleed verdrag
tot stand. Bovendien lukte het de Antillen niet om nieuwe verdragen af te sluiten. Daardoor
was de weg naar meer verdragsgerelateerde activiteiten om de neergang te keren geblokkeerd.
In meerdere opzichten stond de band met Nederland centraal. Het herstel was grotendeels
gebaseerd op de mogelijkheden die de BRK bood. Verder was het einde van het herstel voor
een belangrijk deel toe te schrijven aan Nederlandse maatregelen tegen fiscale lekken. Ook
bleef een groot deel van de offshore-infrastructuur in Nederlandse handen.
Het tijdelijk herstel was toe te schrijven aan drie endogene factoren, Antilliaanse wetgeving,
rulings én de BRK. Die factoren speelden ook een belangrijke rol in de fases hiervoor. Daarbij
moeten we ook hier aantekenen dat de rulings en de BRK unieke Curaçaose factoren waren.
De daling van de offshore-activiteiten kwam voor rekening van de volgende exogene
factoren: Nederlandse wetgeving, een BRK-wijziging en een EU-richtlijn. De neergang werd
dus veroorzaakt door maatregelen van een ander land en een internationale instelling. Die
factoren waren ook verantwoordelijk voor groeiverzwakking en/of neergang bij andere OFCs
(zie tabel 9).

In de periode van 1999 t/m 2013 bleven de offshore-activiteiten voortdurend afnemen. De
bijdrage die de offshore leverde aan het BBP was in 2013 gedaald tot circa 1/7 deel van die in
1999. Ook de bijdrage aan de winstbelastinginkomsten daalde in dezelfde periode tot
ongeveer 1/7 deel. De begrotingstekorten die daardoor in de periode 2002 t/m 2008
ontstonden, werden met leningen gefinancierd. Het aantal offshore-ondernemingen,
trustkantoren en offshorebanken daalde en de Nederlandse banken trokken zich terug.
De neergang werd verzwakt door een groeiend aantal SPF’s. Terwijl het aantal offshoreondernemingen sterk daalde, nam het aantal SPF’s juist behoorlijk toe. De zero tax SPF, die
in 1998 werd ingevoerd, werd onder meer gebruikt door Nederlanders in het kader van hun
vermogensplanning.
De al in 1995 ingezette neergang werd versterkt door de volgende factoren. De invoering
van het NFR-pakket, de EU-regelgeving betreffende beleggingsfondsen, de concurrentie van
andere OFCs en de haperende samenwerking tussen staat en offshoresector.
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De Antillen implementeerden het NFR-pakket in 2001 onder druk van Nederland, de OESO
en de EU. Dat hield in dat het aparte winstbelastingtarief voor offshorebedrijven, met een
ruime overgangsregeling van 20 jaar, werd afgeschaft. Bij wijze van compensatie werd een
nieuwe rechtspersoon ingevoerd, de zero tax VV, die geen beroep mocht doen op de BRK.
Tegelijkertijd werd de BRK aangepast. De bestaande heffing van in totaal 10,5 % op
dividenden die van Nederland naar de Antillen werden overgemaakt, werd vervangen door
een heffing van 8,3 % die Nederland inde en naar de Antillen overmaakte. Omdat op de
Antillen kosten in mindering werden gebracht op de ontvangen dividenden, veranderde
daardoor het effectieve inhoudingspercentage niet. Het hele NFR-pakket was een compromis
tussen de Antillen en Nederland en kwam pas tot stand na jarenlange moeizame
onderhandelingen. Nederland wilde eigenlijk de VV niet, onder meer omdat die gebruikt zou
kunnen worden voor witwasoperaties, terwijl de Antillen liever een nultarief voor dividenden
zagen.
In juli 2013 gold nieuwe Europese wet- en regelgeving voor beleggingsfondsen die werden
aangeboden in de EU. Curaçao voldeed niet aan die eisen. Het gevolg was onder meer dat het
Rorento fonds Curaçao verliet in 2013 en naar Luxemburg vertrok.
Dat Luxemburg een concurrent werd voor Curaçao was niet alleen toe te schrijven aan de
vestiging in de EU. Het hertogdom bood verder ook gunstige fiscale faciliteiten, politiek
stabiele verhoudingen en een hoge kwaliteit van funds asset value bepaling (zeer
gespecialiseerd professioneel werk).
Vanaf het begin van de Curaçaose offshore was de samenwerking tussen staat en
offshoresector goed. Totdat in 2005 de sector onderling verdeeld raakte. Het gevolg was dat
de samenwerking haperde en de staat dikwijls een afwachtende houding aannam en meerdere
malen van standpunt wisselde. Een slagvaardig beleid ontbrak daardoor, dat vormde een
belemmering voor de weg terug omhoog. Een deel van de offshoresector wilde met sterke
substance-eisen en internationaal acceptabele winstbelastingtarieven het afsluiten van DTA’s
mogelijk maken, het ander deel wilde zwakke substance-eisen en zo laag mogelijke tarieven.
Het laatste kamp was aan de winnende hand. De twee groeperingen hadden tegengestelde
belangen, ze bedienden ieder een ander segment van offshoreklanten.
De onderling tegengestelde benaderingen waren mede een gevolg van de keuzes die sinds
het einde van het verdrag met de VS waren gemaakt. Men voerde toen veel zero tax
maatregelen in, die men niet eerder had aangedurfd vanwege de verdragsrelatie met de VS,
terwijl men tegelijkertijd de BRK intact wilde laten. Dat laatste lukte niet, Nederland vond de
maatregelen strijdig met de BRK.
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Zouden de Antillen het gewijzigde verdrag met de VS in 1987 hebben geaccepteerd in
plaats van verworpen, dan had de situatie er anders uitgezien. Er zouden veel minder zero tax
maatregelen zijn ingevoerd, want die zouden op bezwaren van de Amerikanen zijn gestuit. De
Antillen zouden waarschijnlijk DTA’s met andere landen hebben kunnen afsluiten, omdat een
verdrag met de VS een goede indruk maakte en er voor potentiële verdragspartners minder
storende zero tax maatregelen waren. Net als Barbados, dat wel een gewijzigd verdrag met de
VS had geaccepteerd, zouden de Antillen dan ook een verdragennetwerk hebben kunnen
opbouwen dat tot groei zou hebben geleid. Terwijl op Curaçao sinds 1999 de offshoreactiviteiten voortdurend afnamen liet Barbados een behoorlijke groei zien. Het lijkt er sterk op
dat de Antillen de verkeerde keuze maakten en de deur naar de VS te hard achter zich
dichtgooiden.
Was het rond 2010 nog mogelijk om het roer om te gooien, richting DTA’s-afsluitingen?
Het valt te betwijfelen of dat nog mogelijk was. Een DTA-afsluiting kost al gauw circa zeven
jaar, we zagen dat Barbados er meer dan 25 jaar over deed om tot 34 DTA’s te komen.
Bovendien zou die koerswisseling ook weer schade toebrengen aan een deel van de sector.
Zoals de zaken er voorstonden kwam Curaçao klem te zitten en voerde noodgedwongen een
zigzag beleid, terwijl de neergang alsmaar doorging. Klanten en financiële experts verlieten
het eiland. Het agglomeratie-effect verdween, de schaalvoordelen vervielen. Kortom de
offshore verschrompelde.
In dat verband kunnen we ons afvragen of het betoog van Boise en Morriss correct is dat de
Antillen de soepelheid misten om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden nadat
volgens de auteurs de Antilliaans/Curaçaose offshore door de Amerikaanse opzegging van het
belastingverdrag met de Antillen in 1987 nagenoeg ineens werd weggevaagd.1274 Ook
betoogden de auteurs dat het gebrekkige aanpassingsvermogen toe te schrijven was aan
enkele factoren. Allereerst merkten ze op dat Nederland zich te veel bemoeide met de
totstandkoming van belastingverdragen, waardoor de Antillen geen nieuw verdrag met de VS
konden afsluiten. We zagen hiervoor dat de Antillen in 1995 en 2003 tevergeefs probeerden
een verdrag met de VS af te sluiten. Die mislukkingen waren echter niet aan Nederland toe te
schrijven, maar aan de verstoorde fiscale verhoudingen tussen de Antillen en Amerika. Verder
stelden de auteurs dat er te weinig publieke middelen besteed werden aan de ontwikkeling van
de offshoresector en dat de Antilliaanse regering te weinig aandacht had voor de sector. Dat
de Antilliaanse overheid in meerdere gevallen een afwachtende houding aannam kwam niet

1274

De opvattingen van Boise en Morriss zijn in het eerste hoofdstuk beschreven.
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door een gebrek aan interesse voor de offshore maar omdat de sector verdeeld was en
tegenstrijdige eisen formuleerde. Ook moeten we constateren dat de auteurs over het hoofd
zagen dat de Curaçaose offshore een herstelperiode kende. Het herstel was, zoals we eerder
zagen, te danken aan maatregelen van de Antillen, namelijk nieuwe wetgeving en rulings.
Aan aanpassingsvermogen ontbrak het toen dus niet. Ondanks de onjuistheden in het betoog
van Boise en Morriss, kunnen we niet zonder meer voorbij gaan aan hun stellingname. Want
miste de Curaçaose offshore na de herstelperiode, waaraan door Nederlandse wetgeving, een
BRK-wijziging en een EU-richtlijn een einde kwam, de soepelheid om zich aan te passen aan
gewijzigde omstandigheden? Of was misschien de neergang, gelet op de omstandigheden,
onafwendbaar?
Bekijken we de herstelperiode dan zien we dat die voor een belangrijk deel was gebaseerd
op de pensionado-regeling en met pensionering en emigratie naar de Antillen samenhangende
belastingreductiemogelijkheden. De Curaçaose offshoresector wist maar al te goed dat
Nederland de betreffende fiscale gaten snel zou dichten. Dat gebeurde dan ook. Het herstel
steunde voor een ander deel op zero tax maatregelen. Die maatregelen belemmerden echter
het afsluiten van belastingverdragen, omdat potentiële verdragspartners zich daar aan zouden
storen. De opleving van de offshore-activiteiten was dus niet alleen gedoemd kort te zijn,
maar een deel van de onderliggende maatregelen belemmerde ook toekomstig herstel dat
gebaseerd was op verdragsgerelateerde activiteiten. De keuzes die men maakte, beëindiging
van het belastingverdrag met de VS én invoering van zero tax maatregelen, maakten de
neergang grotendeels onafwendbaar. Daarbij kwam nog dat de geringe manoeuvreerruimte
die overbleef werd aangetast door een verdeelde sector die tegenstrijdige eisen formuleerde.
De binding met Nederland en Nederlandse bedrijven speelde een grote rol. Nederlandse
banken vertrokken en Nederlandse beleggingsinstellingen verplaatsten zich naar Luxemburg
en andere jurisdicties. Mede onder druk van Nederland werd het NFR-pakket ingevoerd,
werden FATF richtlijnen geïmplementeerd, de VV aangepast en de EU-spaartegoedenrichtlijn
ingevoerd. De binding had ook zijn voordelen, de betrouwbaarheid en stabiliteit die het
Koninkrijk uitstraalde en het imago van rechtszekerheid die de Hoge Raad verschafte. Een
ander voordeel was dat Nederland een deel van de schulden, die ontstonden door de sterke
daling van de Curaçaose offshore winstbelastinginkomsten, voor zijn rekening nam.
De versterking van de neergang in de periode van 1999 t/m 2013 is toe te schrijven aan
exogene en een endogene factoren. Exogeen waren wetgeving die onder externe druk werd
ingevoerd
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het

offshore

winstbelastingtarief),

EU-regelgeving

en

concurrentie. Endogeen de haperende samenwerking tussen staat en offshoresector. Van de
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vier genoemde factoren komt alleen de onder externe druk ingevoerde wetgeving niet voor bij
de inventarisatie van belangrijke factoren bij andere OFCs (tabel 9). Omdat die inventarisatie
zeker niet uitputtend is, we hebben tenslotte alleen de geschiedenis van de Curaçaose offshore
gedetailleerd bestudeerd, kunnen we niet zeggen of die factor uniek was voor het Curaçaose
OFC. Andere OFCs werden ook gedwongen wetgeving in te trekken die een gunstiger
belastingregime voor niet-ingezeten faciliteerde. De kans bestaat dat daardoor in die centra
een groeiverzwakking optrad.
De verzwakking van de neergang komt voor rekening van een endogene factor, namelijk
wetgeving (SPF en VV). Aan de factor wetgeving konden we ook in de eerdere fases groei en
herstel toeschrijven.

In grote lijnen komen de hiervoor genoemde factoren die belangrijk waren bij het ontstaan, de
groei en neergang van de Curaçaose offshore overeen met de bevindingen voor andere centra
(zie tabel 8 en 9). Enkele factoren waren echter specifiek voor het Curaçaose OFC. Bij het
ontstaan was dat het initiatief van de NHM. Bij de groei waren dat het belastingverdrag met
de VS, de BRK en rulings. Maatregelen van de VS en Nederland waren specifiek bij de
neergang.

De geschiedenis van de Curaçaose offshore laat zien dat offshore-activiteiten vanuit het
oogpunt van overheidsinkomsten aantrekkelijk waren. Het nadeel was echter de
kwetsbaarheid. De offshore in Willemstad was grotendeels gebaseerd op exploitatie van de
mogelijkheden die de Amerikaanse bronbelasting, het belastingverdrag met de VS en de BRK
boden. Toen de eerste twee pijlers vervielen en de BRK enkele malen drastisch werd
aangepast ging de Curaçaose offshore geleidelijk aan ten onder. De overheidsinkomsten
liepen daardoor snel terug en de Curaçaose overheid, die haar uitgavenpatroon had afgestemd
op de eerdere hoge inkomsten, kreeg budgettaire problemen en sterk oplopende schulden.
Uiteindelijk was men dus afhankelijk van wat andere landen besloten. Offshoreklanten
konden

makkelijk

vertrekken,

het

ging

tenslotte

voor

een

groot

deel

om

brievenbusondernemingen. Ook het gros van de dienstverleners en professionals vertrok, ze
hadden nauwelijks of geen binding met Curaçao, anders gezegd, ze waren footloose.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de band met Nederland die in alle drie de fases van
doorslaggevende betekenis was. Tussen de Nederlandse financiële sector en de Curaçaose
offshore was sprake van een symbiotische relatie. De symbiose ontstond en bleef in stand
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door medewerking van de Nederlandse staat. Opmerkelijk daarbij is dat de Nederlandse staat
dikwijls meer bekommerd was om het in stand blijven van de relatie dan over de fiscale
verliezen die het gevolg waren van die symbiose. Men liet dus het belang van de Nederlandse
financiële sector prevaleren boven de inkomsten van de Nederlandse overheid. Een ander in
het oog springend aspect is dat de Nederlandse financiële sector, die haar ontstaan mede te
danken had aan de symbiotische relatie met de Curaçaose offshore, steeds groter werd en dat
de Curaçaose offshore ten onder ging.
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Bijlage 1 Aantal offshore-ondernemingen, SPF’s, winstbelasting en deviezen, 1951-2013
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Bijlage 2 Dividendstroom vanuit Nederland naar Curaçao in miljoenen Nfl, 1974-1999
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Bijlage 3 Winstbelasting (NAf) per offshore-onderneming, 1960-2013
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Samenvatting
De Curaçaose offshore
Ontstaan, groei en neergang van een belastingparadijs, 1951-2013
De laatste tijd gaat geen week voorbij of Offshore Financial Centres (OFCs), ook wel
aangeduid als belastingparadijzen, komen op een of andere manier prominent in het nieuws.
Mede door onthullingen in Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers en
Paradise Papers ontstond een beeld van multinationals en vermogenden die er in slaagden om
weinig of geen belasting af te dragen via allerlei constructies die gebruik maken van OFCs.
Daardoor kwam de rol van OFCs ter discussie te staan en ontstond een maatschappelijk debat
over de aanvaardbaarheid van OFCs. Kennis over hoe die centra zich ontwikkelen en
functioneren is daarom geen overbodige luxe. Dit proefschrift levert een bijdrage aan studies
die tot doel hebben de ontwikkeling en wezenlijke structuren van een OFC bloot te leggen.
Tot nu toe zijn er, voor zover bekend, maar vier studies die de hele geschiedenis van een
specifiek OFC behandelen. Het betreft Jersey, de Bahama’s, de Kaaimaneilanden en Curaçao.
De Curaçaose offshore had in tegenstelling tot andere bestudeerde OFCs een sterke neergang.
Daarom koos ik voor de bestudering van de Curaçaose offshoregeschiedenis met als
vraagstelling: Aan welke endogene en exogene factoren zijn het ontstaan, de groei en de
neergang van de Curaçaose offshore toe te schrijven?
De eerste en tot dusverre enige studie die de hele geschiedenis van de Curaçaose offshore
behandelde was van C. Boise en A. Morriss (B/M). In 2009 publiceerden ze een artikel
waarin ze de opkomst, groei en neergang van dat OFC behandelden. B/M deden geen
archiefonderzoek en baseerden zich op interviews in Willemstad en Engelstalige literatuur,
zoals verslagen van hearings door het Amerikaanse Congres en algemene studies over de
Antilliaanse geschiedenis. Ze analyseerden essentiële Antilliaanse wetgeving nauwelijks en
gaven weinig cijfermatige onderbouwing. Dit proefschrift is mede gebaseerd op uitgebreid
archiefonderzoek van Nederlandstalige bronnen. Het betreft de archieven van de ABNAMRO, de ING, het Nationaal Archief en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën,
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waar nodig geeft dit proefschrift cijfermatige
onderbouwing en analyses van de relevante Antilliaanse fiscale wetgeving.
De Curaçaose offshore faciliteerde meerdere zaken. De belangrijkste daarvan was lagere
belastingafdracht voor niet-ingezeten. Die werd mogelijk gemaakt door speciale wetgeving,
rulings, belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), die de
onderlinge fiscale betrekkingen tussen de Koninkrijkspartners regelde. Daarnaast bood de
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Curaçaose offshore geheimhouding. Onder meer door het strikt gehanteerde bankgeheim,
(geheime) rulings, en het aandelen aan toonder systeem waardoor de werkelijke eigenaar van
een offshorevennootschap niet viel te achterhalen. Verder was reguleringsontwijking mogelijk
vanwege het zwakke of ontbrekende toezicht op onder meer offshorebanken, captives en
trustkantoren. Het Curaçaose OFC faciliteerde ook witwassen. De geboden geheimhouding en
het zwakke toezicht waren een goede bescherming tegen onderzoek door justitiële, fiscale en
toezichthoudende autoriteiten.
De ontwikkeling van de Curaçaose offshore had vijf verschillende fases: ontstaan, opbouw,
bloei en neergang, tijdelijk herstel en definitieve neergang. Het OFC ontstond in 1951 toen de
Antillen speciale wetgeving introduceerden die bedoeld was om offshorevennootschappen aan
te trekken. Die stap volgde na het besluit van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM)
om op Curaçao een OFC op te bouwen. De in Nederland veel voorkomende mening, dat de
zetelverplaatsingen van veel grote Nederlandse ondernemingen naar Willemstad in verband
met de Tweede Wereldoorlog het begin waren van de Curaçaose offshore, is niet juist. De
zetelverplaatsingen hadden namelijk geen fiscale achtergrond. De NHM kwam tot het
initiatief nadat ze had geconstateerd dat eigenaren van vluchtkapitaal uit Europa en elders,
behoefte hadden aan een tax haven op het westelijk halfrond. Curaçao was volgens de NHM
geschikt mits men de fiscale wetgeving zou aanpassen. Men koos Curaçao uit omdat het ging
om een kleine, politiek stabiele, jurisdictie met fiscale autonomie. Door te wijzen op de
substantiële belastinginkomsten die een OFC zou genereren, lukte het de NHM om de
Curaçaose elite ervan te overtuigen dat het loonde om speciale wetgeving in te voeren. Om
eventuele concurrenten voor te blijven, vestigde de NHM in 1950 alvast een trustkantoor in
Willemstad. De exogene factoren waaraan het ontstaan van het Curaçaose OFC is toe te
schrijven zijn de behoefte aan een tax haven op het westelijk halfrond en de geslaagde poging
van de NHM om de Antilliaanse elite over te halen speciale fiscale wetgeving tot stand te
brengen. Endogeen factoren waren de fiscale autonomie, het imago van politieke stabiliteit en
rechtszekerheid, alsmede het feit dat het ging om een kleine jurisdictie.
De opbouwperiode van de Curaçaose offshore begon in 1951 met de invoering van
wetgeving inzake deelnemingsvrijstelling, en eindigde rond 1975 met de take-off. In 1975
waren de winstbelastinginkomsten die verband hielden met de offshore al ruim een vierde
deel van de overheidsinkomsten. In 1952 volgde invoering van een offshore
winstbelastingtarief dat 1/10 van het normale tarief bedroeg. Het succes van het Curaçaose
OFC was voor een groot deel toe te schrijven aan het belastingverdrag met de VS en de BRK.
Op grond van het in 1955 tot stand gekomen Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag
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werden rente-, royalty- en dividenduitkeringen vanuit de VS naar de Antillen geheel of
gedeeltelijk vrijgesteld van de Amerikaanse bronheffing van 30 %. Die verlagingen waren de
basis voor de vestiging van holding-, beleggings-, financierings- en royalty-maatschappijen in
Willemstad. Op grond van de BRK, die in 1965 in werking trad, werden dividenden
uitgekeerd vanuit Nederland aan een Antilliaanse moedervennootschap vrijgesteld van
Nederlandse dividendheffing. Mede door die vrijstelling werd Nederland een financieel
knooppunt. Het ging namelijk voor een groot deel om uit derde landen afkomstige
doorstroomdividenden.
De band met Nederland was daarom essentieel voor de Curaçaose offshore, ook al omdat
belastingverdrag met de VS alleen mogelijk was vanwege die band. Verder waren
trustkantoren voor een groot deel in handen van Nederlandse banken, en veel
accountantskantoren en belastingadviseurs hadden een Nederlandse achtergrond. Daarnaast
oefenden Nederlandse bedrijven een sterke invloed uit op het wetgevingsproces. Tussen de
Nederlandse financiële sector en de Curaçaose offshore was sprake van een symbiotische
relatie, waarvan beide voordeel hadden.
Na de totstandkoming van het belastingverdrag met de Verenigde Staten in 1955 groeiden
de Curaçaose offshore-activiteiten sterk. De aantallen trustkantoren en offshorebanken namen
toe en steeds meer professionals vestigden zich op Curaçao. Daardoor traden schaal- en
agglomeratievoordelen op en werd een kritische massa bereikt, waardoor de take-off van de
Curaçaose offshore zich rond 1975 kon voltrekken. Tegelijkertijd stimuleerde de
expanderende Eurodollar en Euro-obligatiemarkt de groei van OFCs in het algemeen, zodat
andere OFCs zoals de Kaaimaneilanden, Guernsey en Jersey ook een sterke groei lieten zien.
Vanaf de take-off tot rond 1984/1985 bleven de offshore-activiteiten sterk toenemen. Daarna
zette een daling in. De offshore leverde in 1984 ongeveer de helft van de totale
overheidsinkomsten op en de bijdrage aan het BBP was circa een derde deel. De groei was
grotendeels toe te schrijven aan beleggings- financierings- en onroerendgoedmaatschappijen
die het Amerikaans-Antilliaanse belastingverdrag gebruikten om de bronbelasting in de VS
geheel of gedeeltelijk te ontwijken. De groei werd ook veroorzaakt door dividenduitkeringen
vanuit Nederland naar Antilliaanse vennootschappen.
Een aantal maatregelen van Nederland en de VS veroorzaakten een daling van de offshoreactiviteiten. Het ging daarbij voornamelijk om een door Nederland afgedwongen BRKherziening, afschaffing van de Amerikaanse bronbelasting en opzegging door de VS van het
belastingverdrag met de Antillen. Door de afschaffing van de Amerikaanse bronbelasting op
rente werden Antilliaanse financieringsdochters van Amerikaanse bedrijven overbodig. De
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opzegging van het belastingverdrag kwam nadat de Antillen weigerden een nieuw verdrag
met Washington te tekenen vanwege de vrees dat strengere regels betreffende informatieuitwisseling offshoreklanten zou afschrikken. Jaren later betreurden de Antillen die weigering
en probeerden tevergeefs twee keer een nieuw verdrag met de VS af te sluiten. Door de BRKherziening bleven dividenduitkeringen vanuit Nederland naar de Antillen niet langer onbelast,
maar werden belast met een tarief van 10,5 %. Nederland wilde het nultarief opheffen. Niet
alleen vanwege belastingderving, maar ook omdat landen waarmee Nederland een
belastingverdrag had, klaagden over de fiscale verliezen die ze leden door de dividendstroom
via Nederland naar de Antillen. Door die heffing van 10,5 % bleef de dividendroute naar de
Antillen via Nederland nog steeds aantrekkelijk omdat het gangbare tarief 25 % bedroeg. Op
die manier werd Nederland als financieel knooppunt gespaard.
In de periode van 1989 t/m 1995 trad een tijdelijk herstel op dat is toe te schrijven aan zero
tax rulings en de pensionado-regeling. Mutual funds kregen ingaande 1988 onder bepaalde
voorwaarden via rulings vrijstelling van het offshore winstbelastingtarief. De pensionadoregeling van 1989 kwam tot stand om vermogende buitenlandse gepensioneerden aan te
trekken via een inkomstenbelastingtarief van 5 %. Daardoor verhuisden veel vermogende
Nederlanders in het echt of op papier naar de Antillen. Onder hen bevonden zich veel
personen met een goede pensioenvoorziening die kort voor hun pensioen ontslag namen, en
op de Antillen hun pensioenrechten afkochten. De afkoop werd dan tegen een laag tarief
belast. Ook brachten veel Nederlanders hun persoonlijke pensioenvoorzieningen onder in
Curaçaose offshorevennootschappen.
Na 1995 trad een nieuwe neergang in waardoor het aandeel van de offshore
winstbelastinginkomsten van de Curaçaose overheid sterk terug liep, van 47 % in 1988 naar
17 % in 1996. Die daling veroorzaakte sterk oplopende begrotingstekorten, die werden
gefinancierd met leningen. De neergang werd grotendeels veroorzaakt door maatregelen van
Nederland en de EU. Nederland voerde wetgeving in waardoor vanaf 1995 de afkoop van
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vennootschapsbelasting werden belast. De maatregel was bedoeld om fiscale verliezen te
beperken. Hij was niet specifiek gericht tegen de Curaçaose offshore, maar had wel een
negatieve uitwerking op de offshore-activiteiten. In 1997 kwam onder druk van Nederland
een BRK-wijziging tot stand, die beoogde de fiscale verliezen die de pensionado-regeling
veroorzaakte tegen te gaan. Ook trad in 1997 Nederlandse wetgeving inzake
concernfinanciering in werking, waarmee men financieringsactiviteiten van Nederlandse
concerns naar Nederland wilde terug halen. Daardoor beëindigden veel Nederlandse
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ondernemingen hun offshore financieringsactiviteiten in Willemstad. Intussen was de EUmoeder-dochterrichtlijn in 1992 van kracht geworden. Door de richtlijn was het verboden om
dividendbelasting te heffen (bronheffing) op uitkeringen van een dochtermaatschappij aan een
moeder in een ander EU-land. Daardoor werd het aantrekkelijker om dividendstromen via
bijvoorbeeld Luxemburg te laten lopen in plaats van Curaçao. De dividendstromen vanuit
Nederland naar Curaçao daalden dan ook sterk.
De offshore-activiteiten bleven in de periode van 1999 t/m 2013 dalen. De Nederlandse
banken trokken zich terug, en het aantal offshore-ondernemingen, trustkantoren en
offshorebanken daalde. De bijdrage die de offshore aan het BBP leverde was in 2013 gedaald
tot ongeveer 1/7 deel van die in 1999. Ook de bijdrage aan de winstbelastinginkomsten daalde
in dezelfde periode tot circa 1/7 deel. De al in 1995 ingezette neergang werd versterkt door
meerdere factoren. De invoering van het NFR-pakket, de EU-regelgeving betreffende
beleggingsfondsen, de concurrentie van andere OFCs en de haperende samenwerking tussen
staat en offshoresector. Onder druk van Nederland, de OESO en de EU implementeerden de
Antillen het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR). Daardoor werd het aparte winstbelastingtarief
voor offshorebedrijven, met een ruime overgangsregeling van 20 jaar, afgeschaft. In 2013
gold nieuwe Europese wetgeving voor in de EU aangeboden beleggingsfondsen. Omdat
Curaçao niet aan die nieuwe eisen voldeed, verhuisden fondsen van Willemstad naar landen
als Luxemburg. Dat land werd concurrent van Curaçao niet alleen omdat het in de EU lag,
maar het bood ook gunstige fiscale faciliteiten, politiek stabiele verhoudingen en een hoge
kwaliteit van funds asset value bepaling (gespecialiseerd professioneel werk). Wat betreft de
samenwerking tussen staat en offshoresector, die was goed vanaf het begin van de Curaçaose
offshore, totdat de sector in 2005 onderling verdeeld raakte. Een deel van de sector wilde
sterke substance-eisen ten aanzien van offshore-ondernemingen en internationaal acceptabele
winstbelastingtarieven. Het ander deel gaf de voorkeur aan zwakke substance-eisen en zo laag
mogelijke tarieven. Het gevolg was dat de samenwerking tussen staat en sector haperde en de
staat dikwijls een ineffectieve afwachtende houding aannam.
De geschiedenis van het Curaçaose OFC laat zien dat offshore-activiteiten voor de overheid
een aantrekkelijke, maar kwetsbare, inkomstenbron vormden, en dat het ging om een
bedrijfstak die eveneens aantrekkelijk en kwetsbaar was. Omdat de offshore vooral was
gebaseerd op de mogelijkheden die de Amerikaanse bronbelasting, het belastingverdrag met
de VS en de BRK boden, ging het Curaçaose OFC geleidelijk aan ten onder nadat de
bronbelasting werd afgeschaft, het verdrag opgezegd en de BRK enkele malen drastisch
gewijzigd. In alle fases was de band met Nederland belangrijk. Tussen de Curaçaose offshore
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en de Nederlandse financiële sector was sprake van een symbiotische relatie. Opvallend
daarbij is dat de Nederlandse staat in een aantal gevallen meer bekommerd was om het in
stand blijven van de relatie dan over de fiscale verliezen die het gevolg waren van die
symbiose. Met andere woorden de belangen van de Nederlandse financiële sector
prevaleerden boven de overheidsinkomsten.
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Summary
The Curaçao offshore: Origin, Growth and Decline of a Tax Haven, 1951-2013
Recently hardly a week passed or news about tax havens, also known as Offshore Financial
Centres (OFC), made headlines. Successive revelations like Offshore Leaks, LuxLeaks,
SwissLeaks, Panama Papers and Paradise Papers fed public opinion that multinational
corporations and the wealthy succeeded to avoid taxes with offshore constructions and
inspired debate about the acceptability of OFCs. Knowledge of how OFCs develop and
function is therefore no luxury. This dissertation contributes to that by examining the
evolution and structure of one OFC, Curaçao. Until now there are as far known, only four
studies covering the entire history of a specific OFC, i.e. Jersey, the Bahamas, the Cayman
Islands and Curaçao. Because the Curaçao offshore suffered, unlike the other centres, a strong
decline, I chose to study the history of the Curaçao OFC with the research question: To which
internal and external factors can we attribute the origin, growth and decline of the Curaçao
offshore?
One previous study covering the Curaçao OFC’s history was an article published by C.
Boise and A. Morriss in 2009, analyzing its origin, growth and decline. However, the authors
did no archival research and based their article entirely on interviews in Willemstad and
literature in English, such as reports from hearings by the American Congress and general
studies about the history of the Dutch Antilles. They hardly analysed the essential Antillean
legislation, and gave little statistical substantiation. By contrast, this dissertation is based on
extensive archival research in Dutch-language sources, including the archives of ABNAMRO, ING, the National Archives of the Netherlands and the ministries of Foreign Affairs,
Finance, and Interior and Kingdom Relations. When deemed necessary this dissertation gives
statistical substantiation and analyses of relevant Antillean legislation.
The key facility offered by the Curaçao offshore was a lower tax rate for non-residents. That
was made possible by special laws, rulings, tax treaties, and the Belastingregeling voor het
Koninkrijk (BRK), a fiscal arrangement between the partners of the Kingdom of the
Netherlands. Secrecy was also offered by a firmly guarded banking secret, secret tax rulings,
and the bearer share system which rendered it impossible to identify an offshore company’s
ultimate beneficial owner. Moreover, avoidance of regulations was made possible due to the
weak or non-existent supervision of offshore banks, captives and trust offices. The Curaçao
OFC also facilitated money laundering. The combination of secrecy and weak supervision
provided good shelter against inquiries by fiscal, legal, and supervisory authorities.
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The evolution of the Curaçao offshore had five distinct phases: origins, construction,
success and decline, temporary recovery, and decline. The OFC started in 1951 when the
Antilles introduced legislation designed to attract offshore companies. That move was
inspired by the Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), a big Dutch bank, which wanted
a tax haven in the Western hemisphere to facilitate European clients seeking a safe destination
for their assets. In 1950 the bank chose Curaçao for the purpose because it was a small
jurisdiction with political stability, but which also possessed fiscal autonomy. The NHM set
up a trust office in Willemstad and, by pointing at the substantial tax income that an OFC
could generate, succeeded in convincing the Curaçao elite that it was worthwhile to introduce
special legislation. Thus the key external factors to which the origin can be attributed are the
need for a tax haven in the Western hemisphere and the successful attempt from NHM to
persuade the Curaçao elite to introduce special legislation. Internal factors were Curaçao’s
fiscal autonomy, its image of political stability, and the fact that it was a small jurisdiction.
The second phase, the construction of the Curaçao offshore, began in 1951 with the
introduction of legislation concerning participation exemption, and ended around 1975 with
the take-off, by which time the profit tax generated by the offshore already exceeded 25 % of
government revenues. This success can be largely attributed to the 1955 tax treaty with the
United States and the BRK. The tax treaty with the US exempted payments of dividend,
interest and royalties from the US to the Antilles wholly or partly from the American
withholding tax of 30 %. Those reductions boosted the establishment of offshore holding-,
investment-, financing-, and royalty-companies in Willemstad. On the other hand the BRK,
which came into force in 1965, exempted dividends paid from the Netherlands to a Curaçao
parent company from Dutch dividend tax. That exemption helped in making the Netherlands a
hub through with to rout dividends originating in other countries to Willemstad.
The tie with the Netherlands was therefore essential for the Curaçao OFC, also because the
US tax treaty would not have been possible without it. Moreover, the trust offices were for a
great part owned by Dutch banks, and many accountancy firms and tax consultants had a
Dutch background, and Dutch companies exercised a strong influence on legislation. The
Dutch financial sector and the Curaçao offshore had a symbiotic relationship which benefitted
both.
After the entering into force of the tax treaty with the US in 1955, the offshore activities
grew fast. The rapid growth fostered in their turn the growth of trust offices and offshore
banks and allied professionals, creating economies of scale and agglomeration effects. As a
result a critical mass was reached, enabling the take-off to take place around 1975. At the
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same time the expanding Eurodollar and Eurobond markets boosted OFCs generally, other
OFCs such as the Cayman islands, Guernsey and Jersey showing rapid growth at the same
time.
From the take-off to around 1984/1985 the offshore activities increased strongly. After that
a decline occurred. In 1984 the offshore generated approximately half of the total government
revenue and about one third of GDP. The growth can be contributed on the one hand to
investment-, financing-, and real estate companies using the American-Antillean tax treaty to
partially or completely evade the US withholding tax, and on the other to dividend payments
from and via the Netherlands to Curaçao offshore companies.
Several measures by the Netherlands and the United States caused a decline of the offshore
activities. This included a BRK-revision (imposed by the Netherlands), repeal of the
American withholding tax and termination of the tax treaty with the Antilles by the US. The
repeal of the US withholding tax on interest rendered Antillean financing companies set up by
American corporations obsolete. The cancellation of the tax treaty followed the Antilles’s
refusal to sign a new treaty because of fears that the stricter rules about exchanging
information would scare away offshore customers. The Antilles came to regret their refusal
and tried twice to obtain a new treaty with the US, but in vain. The BRK-revision replaced the
zero rate on dividends from the Netherlands with a 10.5 % tax to stem tax losses in the
country itself, but was also prompted by complaints from third countries about tax losses due
to the routing of zero-taxed dividends via the Netherlands to Curaçao. Even so this dividend
routing remained attractive, since the current rate was 25 %, so the revision did not really
harm the Netherlands’ position as a financial hub.
From 1989 to 1995 a temporary recovery occurred which can be attributed to zero-tax
rulings and the pensionado scheme. Antilles tax rulings gave mutual funds under certain
conditions exemption from the offshore profit tax rate. The pensionado scheme was
introduced to attract wealthy foreign pensioners (pensionados) by offering income tax rates as
low as 5%. As a result many wealthy Dutch emigrated to Curaçao, for real or just on paper,
including people with good pension entitlements who moved only to sell them in Curaçao and
reap a substantial tax benefit compared to what they would have had to pay in the
Netherlands. Many Dutchmen also transferred their personal pension schemes into a Curaçao
offshore company.
From 1995 renewed decline set in, pushing down the government’s offshore profit tax
income from 47% of total revenue in 1988 to 17% in 1996 and forcing it to finance budget
deficits by borrowing. The downturn was mainly caused by measures from the Netherlands
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and the EU. The Netherlands introduced legislation subjecting lumpsum pension pay-outs
from a foreign company holding personal pension schemes to 60 % corporate tax. The
measure was meant to reduce tax losses and not specifically directed against the Curaçao
offshore, but did have a negative effect on the offshore activities there. In 1997 the Dutch
government imposed a BRK-revision, intended to reduce tax losses from the pensionado
scheme, and also adopted legislation about group financing intended to bring the financing
activities of Dutch corporations back to the Netherlands. Consequently many Dutch
corporations ended their offshore financing activities in Willemstad. Meanwhile the EU
Parent-Subsidiary Directive had entered into force in 1992. The Directive abolished
withholding taxes on dividend payments between group companies residing in different EU
member states. As a result it became more attractive to direct dividend via for instance
Luxembourg instead of Curaçao. Therefore the routing of dividend to Curaçao via the
Netherlands decreased significantly.
As a result the Curaçao offshore activities entered into a steady decline from 1999 to 2013.
The Dutch banks left and the number of offshore companies, trust offices and offshore banks
dropped. By 2013 the offshore contribution to GDP was only about one seventh from the
1999 level and the offshore-generated profit tax also dropped to circa one seventh. Several
factors contributed to the decline: the introduction of the New Fiscal Framework (NFF), EU
regulations regarding investment funds, competition from other OFCs, and the faltering
cooperation between state and offshore sector in Curaçao. Under pressure of the Netherlands,
the OECD and the EU, the Antilles implemented the NFF. As a result the special profit tax
tariff for offshore companies was repealed, though with a very generous transition period of
20 years. In 2013 new European legislation concerning investment funds offered in the EU
entered into force. As a consequence, funds moved from Willemstad to countries like
Luxembourg, which possessed an advantage over Curaçao not only in EU membership, but
also in being able to offer favourable fiscal facilities, political stability, and the availability of
specialized professionals offering a high quality of funds value assessment. As for the
cooperation between state and offshore sector in Curaçao, that had worked very well until it
started to unravel around 2005 as a result of disagreement within the sector. One part wanted
to raise profit tax rates to internationally acceptable levels so as to attract offshore companies
with more substance, the other part stuck to less stringent substance requirements for offshore
companies and low profit tax tariffs. As a result the cooperation between state and offshore
sector faltered, reducing government policy to an ineffective wait-and-see attitude.
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The history of the Curaçao OFC demonstrates that offshore activities created an attractive,
but vulnerable source of government income and an equally attractive and vulnerable
economic sector. Based as it largely was on opportunities created by the American
withholding tax, the tax treaty with the US and the BRK, the Curaçao offshore declined after
the repeal of the withholding tax, the termination of the tax treaty and the drastic revisions of
the BRK. In all periods Curaçao’s ties with the Netherlands were of crucial importance. The
Curaçao offshore and the Dutch financial sector maintained a close, indeed symbiotic
relationship which the Dutch government was keen to nurse, so keen that the government
repeatedly showed more concern for maintaining that relation than about the tax losses
resulting from that symbiosis. In other words, the interests of the Dutch financial sector took
precedence over public revenue.
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Lijst van afkortingen
ADM

Asian Dollar Market

ABN

Algemene Bank Nederland

APV

Afgezonderd particulier vermogen

AFM

Autoriteit Financiële Markten

ATP

Aggressive tax planning

BBP

Bruto Binnenlands Product

BIS

Bank for International Settlements

BNA

Bank van de Nederlandse Antillen

BoA

Bank of America

BRK

Belastingregeling voor het Koninkrijk

BRNC

Belastingregeling Nederland Curaçao

BuZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBA

Curaçao Bankers Association

CBCS

Centrale bank van Curaçao en St. Maarten

Cifa

Curaçao international financial services association

Citco

Curaçao International Trust Company

CORVO

Curaçaose Commissie Regeling rechtsverkeer in Oorlogstijd

DTA

Double Tax Agreement

Ecofin

Economic and Financial Affairs Council

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FATF

Financial Action Task Force on Money Laundering

FSF

Financial Stability Forum

HBU

Hollandsche Bank Unie

HNWIs

High Net Worth Individuals

IBA

Association of International Bankers

IBNA

International Bankers of the Netherlands Antilles

IFA

International Fiscal Association

IFC

Internationaal Financieel Centrum, of Internationale Financiële Centra

IFS

Internationale Financiële Sector

INCSR

International Narcotics Control Strategy Report

IPH

International Pyramide Holdings
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IRS

Internal Revenue Service

KabNA

Kabinet voor Nederlands Antilliaanse Zaken

KYC

Know Your Customer

KvK

Kamer van Koophandel

Ltba

Landsverordening toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs

MCB

Maduro & Curiël’s Bank

MJP

Meerjarenplan

MvF

Ministerie van Financiën

MNC

Multinational Corporation

MOT

Meldingsplicht Ongebruikelijke Transacties, of Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties

MvA

Memorie van Antwoord

MvT

Memorie van Toelichting

NAf

Nederlands Antilliaanse Gulden

NABV

Nederlands Antilliaanse Besloten Vennootschap

NFR

Nieuw Fiscaal Raamwerk

NHM

Nederlandsche Handel-Maatschappij

NMB

Nederlandse Middenstandsbank

OBNA

Organisatie van Offshore bankers in de Nederlandse Antillen

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (zelfde als OESO)

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFC

Offshore Financial Centre

Pais

Partido pa Adelanto I Inovashon Soshal

PHP

Pierson, Heldring & Pierson

P.B.

Publicatie Blad

POK

Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties

RvT

Raad van Toezicht

SER

Sociaal Economische Raad

SPF

Stichting Particulier Fonds

TIEA

Tax Information Exchange Agreement

TJN

Tax Justice Network

UNA

Universiteit van de Nederlandse Antillen

VBC

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao

VK

Verenigd Koninkrijk
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VOB

Vereniging Offshore Belangen

VS

Verenigde Staten

VV

Vrijgestelde vennootschap

WABB

Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden

WZ

Wet Zetelverplaatsing
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