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Curaçao

Hoge Raad heeft
de toon gezet
OPINIE
Door Jeroen Starreveld
et verplaatsen van
Nederlandse vennootschappen naar Curaçao
onder de Belastingregeling
Nederland Curaçao, de Hoge
Raad heeft de toon gezet!
Naar verwachting zal per 1
januari 2016 de nieuwe Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in werking treden.
Een naar het lijkt positieve
ontwikkeling, die al een tijdje
op zich laat wachten, alhoewel
de BRNC ook versoberingen zal
kennen.
De BRNC zal een onderlinge
overleg procedure bevatten, in
het geval onduidelijkheid bestaat of een vennootschap voor
fiscale doeleinden gevestigd is
in Nederland of in Curaçao. De
Nederlandse en Curaçaose
fiscale autoriteiten treden in
overleg als een Nederlandse
vennootschap verhuist naar
Curaçao. Indien de Curaçaose
en Nederlandse fiscale autoriteiten overeenstemming bereiken
over de verhuizing naar Curaçao en de verhuizing accepteren, wordt de vennootschap niet
langer geacht in Nederland te
zijn gevestigd. Indien dit overleg niet tot een gemeenschappelijk standpunt leidt, heeft de
vennootschap in beginsel geen
recht op de voordelen die de
BRNC kan bieden.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de feitelijke
leiding van Nederlandse vennootschappen wordt verplaatst
naar Curaçao, doordat (onder
andere) het bestuur wordt verhuisd naar Curaçao. De vennootschap wordt dan belasting-
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het kader van
Vaderdag organiseert Renaissance Curaçao Resort een
fotowedstrijd met de titel
‘Daddy & Me’. Daarbij is het
de bedoeling dat er foto’s
worden gemaakt van mooie
momenten tussen kind en
vader waarmee prijzen ge-

plichtig op Curaçao. Op grond
van de Nederlandse Wet op de
dividendbelasting 1965 wordt
een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap echter
altijd geacht in Nederland te
zijn gevestigd, ook al is het
bestuur verhuisd naar Curaçao.
Zo ontstond dus de situatie dat
de vennootschap zowel op Curaçao als in Nederland was
gevestigd.
De huidige Belastingregeling
voor het Koninkrijk (BRK)
bracht dan de volgende oplossing: de vestigingsplaats van de
vennootschap is gelegen daar
waar de feitelijke leiding zetelt,
tenzij er sprake is van misbruik,
i.e. de verhuizing van de vennootschap naar Curaçao was
erop gericht om de heffing
van Nederlandse dividendbelasting te frustreren. In bovengenoemd praktijkvoorbeeld
mag Curaçao onder de huidige
BRK dus belasting heffen omdat de feitelijke leiding naar
Curaçao is verhuisd. Nederland
mag dan geen
dividendbelasting (meer) heffen. Zoals gezegd, tenzij er
sprake is van misbruik.
In een arrest van de Hoge
Raad van 1 mei jongstleden
bevestigde de Hoge Raad dat
ondanks dat is vast komen te
staan dat een naar Nederlands
recht opgericht vennootschap
feitelijk al jaren verhuisd was
naar Curaçao, Nederland toch
dividendbelasting mocht heffen. De doorslaggevende reden
voor de verhuizing naar Curaçao was gelegen in het onmogelijk maken van de heffing van
Nederlandse dividendbelasting.
De Hoge Raad kwam tot dit
oordeel omdat er geen andere

Vaderdag
fotowedstrijd
wonnen kunnen worden. Wie
wil deelnemen, moet een
leuke foto sturen naar marketing@curacaorenaissance.co
m. Er zijn vier prijzen te win-

valide argumenten naar voren
gebracht waren voor de verhuizing naar Curaçao. Er was verder ook geen band met Curaçao
te vinden. De conclusie luidde
dat er sprake was van misbruik
en Nederland mocht wel degelijk dividendbelasting heffen.
Deze uitspraak kan verregaande
gevolgen hebben, ook voor
bestaande structuren.
Op grond van de nieuwe
BRNC zal een Nederlandse
vennootschap moeten verzoeken aan de Nederlandse en
Curaçaose fiscale autoriteiten of
een verhuizing van een Nederlandse vennootschap naar Curaçao wordt geaccepteerd. Onderling overleg zal dan plaatsvinden. Fiscaal geïndiceerde
verhuizingen zullen niet worden geaccepteerd. Om vast te
stellen of er sprake is van een
fiscaal geïndiceerde verhuizing
van Nederland naar Curaçao
worden, zo volgt uit recent
gepubliceerde parlementaire
stukken, de volgende factoren
in ogenschouw genomen:
i) de plaats waar het senior
management is gevestigd,
ii) de plaats waar de bestuursvergaderingen plaatsvinden,
iii) de plaats waar het hoofdkantoor is gevestigd,
iv) de mate en aard van economische verbondenheid van het
lichaam met Curaçao en Nederland,
v) de vraag of het feit dat het
lichaam wordt geacht inwoner
te zijn van een van de landen en
niet van het andere land, het
risico met zich meebrengt dat
misbruik wordt gemaakt van de
regeling dan wel dat de nationale wet van een van beide landen
onjuist wordt toepast.

nen: een horloge van Freeport
Jewelers, een horloge van
Little Switzerland, een cadeaubon van Zazou ter
waarde van 75 dollar en een
flessenopener van Delft Blue.
Op 19 juni 16.00 uur worden
de winnaars bekendgemaakt
op de Facebookpagina van het
resort.

Drugs in beslag bij preventieve controle
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft afgelopen dinsdag tussen 17.00
uur en 21.00 uur een preventieve controle gehouden op Hato.
Hierbij zijn onder andere cocaïne en marihuana gevonden en
in beslag genomen.
De controle was een samen-

werking tussen de politie, douane en beveiligingspersoneel van
het vliegveld.
Tijdens de controle zijn cocaïneresten in folie gevonden,
evenals marihuanasigaretten,
cocaïne verwerkt in stof en zijn
drie voertuigen in beslag genomen. Ook zijn drie mannen

voor overtreding van de Opiumwet aangehouden.
De drie verdachten zijn voorgeleid voor een rechter-commissaris die op zijn beurt de gevangenhouding van de 30-jarige
J.D. heeft bevolen. Na ondervraging zijn de andere twee verdachten op vrije voeten gesteld.

Jeroen Starreveld
Expliciet wordt daarnaast ook
opgemerkt in de parlementaire
stukken dat de feitelijke leiding
niet doorslaggevend zal zijn,
maar met name ook het motief
van de zetelverplaatsing van
belang is. Dit lijkt geheel in lijn
te liggen met de genoemde
uitspraak van de Hoge Raad.
In het verleden zijn veel
Nederlandse beleggingsvennootschappen verhuisd naar
Curaçao. De Hoge Raad en de
nieuwe BRNC maken duidelijk
dat dergelijke verhuizingen
moeilijker zullen worden, tenzij
er valide argumenten zijn voor
de verhuizing, andere dan het
behalen van voordeel onder de

BRNC. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn indien de aandeelhouder zelf ook
verhuist naar Curaçao of juist
woonachtig blijft in Nederland.
De onderlinge overlegprocedure
kan dan zekerheid bieden voordat aan het avontuur van een
verhuizing van de Nederlandse
vennootschap wordt begonnen.
In de praktijk zal dit wel betekenen dat het Nederlandse ministerie van Financiën bepaalt
of een verhuizing wordt geaccepteerd of niet.
Jeroen Starreveld is advocaat/
belastingadviseur bij Spigt Dutch
Caribbean op Curaçao.

Informatiebijeenkomst
over ‘feeding program’
Van onze redactie
Willemstad - Eind juni wordt officieel de nieuwe stichting gelanceerd die reeds bezig is met het
zogenaamde ‘feeding program’
waarbij zwerfdieren worden gevoerd. Vooruitlopend hierop
wordt er vandaag, donderdag 18
juni, van 19.00 tot 21.00 uur een
informatiebijeenkomst georganiseerd bij The Winery.
,,Deze bijeenkomst is bedoeld
voor de vele ‘feeders’ die zich al
hebben aangemeld en voor iedereen die meer wil weten over
het programma. Tevens kan
men zich aanmelden als ‘feeder’,” geeft de organisatie aan.
De stichting omschrijft het eigen doel als ‘het landelijk coördineren, organiseren en registre-

ren van het voeren van zwerfhonden’. ,,Zodra de hond benaderbaar is kan deze worden gesteriliseerd of gecastreerd en indien mogelijk ter adoptie
worden aangeboden. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder
zwerfhonden op Curaçao.”
Het is ook de bedoeling dat de
stichting op zaterdag 20 juni de
handen ineen zal slaan met IAnimal door gezamenlijk deel te
nemen aan de Made in Curaçao
Bazaar 2015. De bazaar wordt
van 10.00 tot 16.00 uur gehouden op het Brionplein en tijdens
het evenement kunnen bezoekers informatie krijgen over beide stichtingen en hun projecten
en bestaat ook de mogelijkheid
om als ‘feeder’ aan te melden.

