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NES National Export Strategy
OB Omzetbelasting
ROP Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en

Planning
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SAB Starting a Business
SAIDI System Average Interruption Duration Index
SAIFI System Average Interruption Frequency Index
SIDS Small Island Developing States
SOAW Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
SVB Sociale Verzekeringsbank
TAB Trading Across Borders
UOOW Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken
USD Amerikaanse dollar
VAT Value Added Tax
VBC Vereniging Bedrijfsleven Curaçao
WBDB World  Bank Doing Business
WEF World Economic Forum
ZV/OV Ziektenverzekering/Ongevallenverzekering
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ANG Antilliaanse gulden
AOV/AWW Algemene Ouderdomsverzekering/Algemene Weduwen- en 

Wezenverzekering
AVBZ Algemene Verzekering Bijzondere Ziektenkosten
AZ Ministerie van Algemene Zaken
BAB Belastingaccountantsbureau
BBP Bruto Binnenlands Product
BPD Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
BTP Bureau Telecommunicatie en Post
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BVZ Basisverzekering Ziektenkosten
CITI Curaçao Innovation & Technology Institute
CODB Cost of Doing Business
COHO Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling
CSME Caribbean Single Market and Economy
CTB Curaçao Tourism Board
EU Europese Unie
FIU Financial Intelligence Unit
FSLC Functioneel Systeem Land Curaçao
FTA Free Trade Agreement
FTAC Fair Trade Authority Curaçao
GDP Gross Domestic Product
GMN Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
IADB Inter American Development Bank
IFS International Financial Sector
IMF Internationaal Monetair Fonds
KPI Kritieke Prestatie-indicatoren
KVKN Kamer van Koophandel en Nijverheid
KWh Kilowatt hour
LGO Landen en Gebiedsdelen Overzee
MEO Ministerie van Economische Ontwikkeling
MKB Midden- en Kleinbedrijf



1. Executive summary

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 4



E.
6

.3
 R

ed
 T

ap
e

Het uitvoeren van een nulmeting en opstellen van een Plan van Aanpak voor het 
terugdringen van Red Tape is één van de acties van Uitvoeringsagenda 1 april-30 
juni 2021 van het COHO Landspakket voor Curaçao.  Daartoe is in de maanden 
mei en juni 2021 middels onderzoek volgens methodologie van de Ease of Doing
Business van de Wereldbank, in kaart gebracht wat de stappen, doorlooptijd en 
kosten zijn voor 12 voor ondernemers cruciale processen binnen en buiten de 
overheid. Het doel van het plan van aanpak is om inzichtelijk te maken welke de 
acties, prioriteiten en middelen kunnen helpen om de stappen, kosten en 
doorlooptijd van de vergunningsverleningsprocessen te versimpelen of te 
verlagen.

De processen die, op basis van een gegeven casus, onder de loep zijn genomen 
zijn: 
1. Starting A Business
2. Dealing with Construction Permits
3. Getting Electricity
4. Registering Property
5. Getting Credit
7. Paying Taxes
8. Trading Across Borders
9. Enforcing Contracts
10. Resolving Insolvency
11. Hiring local workers
12. Hiring Foreign Workers
13. Applying for Investment Incentives

De oefening kijkt niet alleen naar de dienstverlening van de overheid, maar ook 
van andere instanties waarmee de ondernemer in het proces te maken heeft. 
Het resulteert in objectieve en meetbare data die vergelijkbaar is met de andere 
190 landen waarvoor het Doing Business onderzoek jaarlijks wordt gedaan. Het 
onderzoek is gericht op het lokale MKB, wat meer dan 80% van de bedrijven 
bevat, en geen ‘speciale’ behandeling nodig heeft. Hierdoor blijft er tijd over om 
aandacht te besteden aan de complexere aanvragen.

In hoofdstuk 3, 4 en 5 van dit document worden respectievelijk de bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen voor negen standaardindicatoren van de 
Wereldbank en drie aanvullende indicatoren gepresenteerd. Het actiegerichte 
uitvoeringsplan (met activiteiten en structuur) is opgenomen in deel II van het 
eindrapport, het Uitvoeringsplan.

Hoewel niet voor alle indicatoren alle informatie is ontvangen, bieden de 
resultaten voldoende richting om tot conclusies en uitvoering te komen. Uit 
het onderzoek blijkt dat de stappen, doorlooptijd en kosten op Curaçao bij 
het overgrote deel van de indicatoren vergelijkbaar zijn met de middenmoot 
van Latijns Amerika en het Caribisch Gebied. Een aantal landen heeft in de 
afgelopen jaren bewust gewerkt aan het versimpelen van de processen, 
waardoor de topscorers in de regio zich inmiddels ook voor bepaalde 
indicatoren tussen de wereldtop bevinden. Dit laat zien dat er kansen zijn 
voor Curaçao.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de verouderde Curaçaose wetgeving geen 
invloed heeft op de scores voor kwaliteit van de dienstverlening voor de 
simpele ‘casus’ en voor de indicatoren die gemeten worden. Wat de scores 
voor kwaliteit wel negatief beïnvloedt, is het ontbreken van (voldoende) 
inspectie en controle. Een wettelijk kader, hoe modern ook, is zinloos als er 
niet wordt gecontroleerd en (handhavend) wordt opgetreden.

Om de scores voor Curaçao te verbeteren, zal op korte termijn gefocust 
moeten worden op:

1. Het vergroten van de toegankelijkheid en transparantie voor zakelijke 
regelgeving, door de verzamelde informatie op een simpele en 
eenduidige wijze, vooral digitaal, te presenteren. Dat is tevens een ‘low 
hanging fruit’.

2. Het streamlinen, digitaliseren en automatiseren van front en back-office
processen zodat zowel het gemak voor bedrijven als de efficiëntie 
binnen de overheid verhoogd worden. Dit geldt zowel voor de overheid 
zelf als voor zakelijke dienstverleners zoals de Kamer van Koophandel 
en Nijverheid, notarissen, etc.. Dit vraagt soms om een versnelde 
implementatie van bestaande digitaliseringsplannen en ideeën.

3. Het verbeteren van de handhaving en kwaliteit, onder anderen door 
inspecties, maar ook door relevante klachtenloketten.

4. Het bijscholen van medewerkers binnen en buiten de overheid onder 
anderen met betrekking tot digitalisering en inspectie, en de 
toegevoegde waarde van transparantie, toegankelijkheid, objectieve 
criteria, etc.

5. Het kostendekkend maken van de zakelijke dienstverlening voor de 
overheid en wellicht een betere marktwerking onder de noodzakelijke 
zakelijke dienstverleners waardoor hun kosten beter afgestemd zijn op 
de schaal en het MKB.
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Het uitvoeren van een nulmeting en opstellen van vervolgstappen met 
betrekking tot Cost of Doing Business is één van de acties van 
Uitvoeringsagenda 1 april-30 juni 2021 van het COHO Landspakket voor 
Curaçao. Daartoe is in de maanden mei en juni 2021 onderzocht wat de hoogte 
is van een aantal voor ondernemers cruciale bedrijfskosten in de startupfase en 
de operationele fase. Ook is gekeken naar de opbrengsten. Het doel van de 
doorlichting is om de acties, prioriteiten en middelen inzichtelijk te maken die 
helpen om de bedrijfskosten te verlagen zodat de productiviteit toeneemt en 
economische ontwikkeling verder wordt gestimuleerd.

In veel rapporten die in het verleden zijn gepubliceerd, wordt al geconcludeerd 
dat ondernemen op Curaçao relatief duur is. Helaas is er geen 
gestandaardiseerde methodologie en gecentraliseerde database voor deze 
doorlichting. Bij de uitvoering van de doorlichting is daarom voortgebouwd op 
deze eerdere rapporten en zijn voor elk van de bedrijfskosten regionale cijfers 
verzameld. Deze regionale cijfers zijn vervolgens vergeleken met de cijfers voor 
Curaçao, waardoor er een dieper inzicht is ontstaan in de mate waarin Curaçao 
duurder is.

Om tot een eerlijke vergelijking te komen, is vooral gekeken naar landen die, net 
als Curaçao, een vooral op toerisme georiënteerde economie hebben, een 
relatief hoog inkomen per capita hebben en minder dan 1,5 miljoen inwoners 
hebben. Daarnaast is gekeken naar andere LGO’s in het Caribisch gebied en naar 
de Franse Overzeese Departementen.

In hoofdstuk 3, 4 en 5 van dit document worden respectievelijk de bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen voor verschillende kostencategorieën 
gepresenteerd. Het actiegerichte uitvoeringsplan (met activiteiten en structuur) 
is opgenomen in deel II van het eindrapport, het Uitvoeringsplan.

Uit de doorlichting blijkt dat de opbrengsten op Curaçao onder druk staan 
door een gestage terugloop van de zakelijke dienstverlening (en met name de 
internationale financiële dienstverlening), de sluiting van de raffinaderij en 
het lage segment waarin de Curaçaose toeristische sector opereert (wat 
onder andere blijkt uit de kamerprijzen). In combinatie met een 
achterblijvende economische groei, zorgt dit voor een dalende productiviteit, 
rentabiliteit en/of verdienvermogen. 

Uit de doorlichting blijkt verder dat, behalve voor de dienstverlening door de 
overheid, de kosten relatief hoog zijn. De kosten voor internet, elektriciteit, 
gasoline en arbeid liggen aan de hogere kant in vergelijking met de rest van 
de regio. Ook de kosten voor min of meer verplichte zakelijke 
dienstverlening, zoals door notarissen, accountants, belastingadviseurs en 
advocaten liggen hoger, wat waarschijnlijk te maken heeft met schaalnadelen 
en omdat deze dienstverleners vooral zijn ontstaan als toeleverancier voor 
grotere bedrijven zoals de internationale financiële dienstverlening, de 
raffinaderij en banken. Nu speelt het MKB een grotere rol in de lokale 
economie.

Om de trend te keren, moet Curaçao enerzijds op zoek naar manieren om tot 
schaalvergroting te komen en anderzijds aansluiten bij wereldwijde trends 
die tot kostenreductie leiden. Verbetering van bedrijfsprocessen, 
certificeringen, standaardisering en digitalisering in de breedste zin des 
woords werken kostenverlagend maar ook kwaliteitsverhogend.  
Schaalvergroting, met als gevolg  verhoogde efficiëntie is mogelijk als lokale 
bedrijven meer samenwerken, als er binnen het land minder fragmentatie en 
duplicatie van initiatieven is, en als het land meer samenwerkt met CAS, BES 
of Koninkrijk, maar ook met andere LGO en CARICOM landen. De 
samenwerking kan ook alleen zijn het kopiëren van best practices in 
vergelijkbare landen. Curaçao hoeft het wiel voor wat betreft zakelijke 
regelgeving, schaalvergroting, kostenverlaging of innovatie niet opnieuw uit 
te vinden. Klimaatacties zijn vereisten. Nu zijn ze ook nog kostenbesparend. 
Internationale organisaties ‘advocaten‘ een GRID recovery. Dus Curaçao moet 
die richting opgaan. Het heeft positieve invloed op kosten, imago, 
schaalvergroting, duurzaamheid en klimaat.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 6



2. Inleiding

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 7



A
an

le
id

in
g

De Wereldeconomie Post-Covid: Build Back Better

In een geglobaliseerde wereldeconomie maken alle landen samen eb en 
vloed mee. Zo ook de gevolgen van de pandemie. In haar Global 
Competitiveness Report, 2020 verwoordt de World Economic Forum de 
richting voor het herstel van de wereldeconomie na de pandemie.

‘Hoewel de onmiddellijke prioriteit is om te reageren op de 
gezondheidscrisis, biedt dit moment ook een unieke gelegenheid om na 
te denken over de fundamentele drijvende krachten achter groei en 
productiviteit die sinds de financiële crisis zijn afgenomen. Het is ook 
een moment om te bepalen hoe we onze economische systemen in de 
toekomst kunnen vormgeven, zodat ze niet alleen productief zijn, maar 
ook leiden tot ecologische duurzaamheid en gedeelde welvaart.’

De World Economic Forum noemt hierbij de volgende vier 
aandachtsgebieden voor herstel en transformatie:

1. De faciliterende omgeving met betrekking tot zakendoen (business 
enabling environment), met name digitalisering, betere 
governance en een heroverweging van belasting regimes

2. Menselijk kapitaal, met name nieuwe arbeids- en sociale 
regelingen afgestemd op de banen van de toekomst, inclusiviteit, 
scholing voor de banen van de toekomst, waaronder ‘groene’ en 
digitale banen

3. Markten die transparant, eerlijk en efficiënt zijn en mede daardoor 
inclusiviteit bevorderen. Gedacht kan worden aan het tegengaan 
van machtsconcentratie en het verbreden van Access-to-Finance

4. Innovatie en Ondernemen, door meer aandacht voor Research & 
Development, maar ook door diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit
om de creativiteit te bevorderen  

Build Back Better voor Curaçao

Voor Curaçao vertaalt ‘Build Back Better’ na de pandemie zich in:

• duurzame werkgelegenheid

• verbetering van de betalingsbalans

• inclusiviteit en duurzaam verdienvermogen

De aandachtsgebieden die door de WEF worden genoemd, zijn in het 
landspakket als volgt vertaald.

Daarnaast is er ook samenhang met de verbetervoorstellen die volgen 
uit de NES.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 8

Landspakket WEF Aandachtsgebieden

E.1 Arbeidsmarkt Aandacht voor menselijk kapitaal

E.6.1 Ondernemersklimaat, 
investerings- en vestigingsklimaat

Markten die transparant, eerlijk en 
efficiënt zijn

Innovatie en ondernemen

E.6.3 Red Tape 
E.6.4 Cost of Doing Business

Betere faciliterende omgeving voor 
zakendoen 
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Landspakket: verhogen van weerbaarheid en veerkracht

Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de 
onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao. Met 
het bekrachtigen van deze regeling is de weg geëffend voor de realisatie 
van een breed palet aan hervormingen en investeringen. Deze moeten 
bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van economie en 
samenleving. 

Themagebieden

1. het financieel beheer

2. de kosten en effectiviteit van de publieke sector

3. de belastingen

4. de financiële sector

5. economische ontwikkeling

6. de zorg

7. het onderwijs 

8. het versterken van de rechtsstaat

Per themagebied zijn maatregelen geïdentificeerd die in 
uitvoeringsagenda’s worden gekoppeld aan uitvoeringsactiviteiten en 
mijlpaalresultaten.

Economische ontwikkeling leidt tot welvaart èn welzijn

De  eerste uitvoeringsagenda, die liep van 1 februari tot 1 april 2021, 
bevatte de volgende maatregelen voor Economische Ontwikkeling (E6):

E.6.1 Doorlichting Ondernemerschap en Investeringsklimaat

E.6.2 Onderzoek Garantie-instrumentarium

E.6.3 Aanpak Red Tape

E.6.4  Onderzoek Cost of Doing business 

E.6.5 Integrale Gebiedsontwikkeling Schottegat

Het themagebied ondersteunt onder anderen ook de realisatie van 
SDG 8: eerlijk werk en economische groei. Dit rapport presenteert de 
bevindingen van de onderzoeken naar de red tape en de cost of doing
business, gedaan in de periode mei en juni 2021.

De deliverables

Het onderzoek moet leiden tot:

1. Implementeerbare acties in drie prioriteringsgroepen

2. Kwantificatie van de nodige capaciteit, kennis en middelen om tot 
uitvoering te komen

3. Aanbevelingen over hoe Curaçao en Nederland samen kunnen 
werken om acties in Curaçao te ondersteunen en te stimuleren

4. Weergave van en aanbevelingen over de draagkracht van de 
stakeholders voor de volgende fasen

5. Kansen en bedreigingen: overzicht van de mogelijke risico’s bij de 
uitvoering van de beoogde implementatieplannen en 
aanbevelingen van mogelijke maatregelen

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 9
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Internationale vergelijking van de waardeketen

Er is gekozen om aan te sluiten bij de Doing Business Methodologie van 
de Wereldbank (WBDB) omdat deze methodologie actie- en 
oplossingsgericht, SMART, concreet en haalbaar is en een internationale 
vergelijking mogelijk maakt. De methodologie meet het gemak of de 
moeite die gebruikers en dienstverleners hebben om bepaalde zaken te 
regelen, waarbij naar de totale waardeketen gekeken wordt en niet alleen 
naar het vergunningsverleningsproces binnen de overheid.

Het begrip transparantie (beschikbaarheid van informatie) is cruciaal 
omdat dat bijdraagt aan gemak en efficiëntie en corruptie tegengaat. De 
methodologie biedt ook criteria die kunnen worden gebruikt bij het 
beoordelen van mogelijke hervormingen binnen de waardeketen: welke 
hervormingen maken het totale proces gemakkelijker (simpel), goedkoper 
(kosten), korter (doorlooptijd) of beter (kwaliteit). 

De resultaten van een Doing Business assessment kunnen extern en 
intern gebruikt worden:

• Intern kunnen de (behapbare) stappen worden geïdentificeerd om 
vooruitgang te behalen

• Extern kan de vergelijking met andere landen ertoe leiden dat landen 
blijven zoeken naar nieuwe verbetervoorstellen

De Wereldbank meet ook de 'distance to frontier’, met andere woorden: 
hoe ver een economie achterloopt op de economie van vergelijkbare 
omvang en inkomen die voorloopt.  

Focus op het midden en kleinbedrijf

De methodologie is gebaseerd op casussen met de volgende 
kenmerken:

• Betreft het midden en kleinbedrijf (MKB)

• Heeft alleen lokale ondernemers, of gelijksgestelden

• Heeft alleen lokale werknemers, of gelijksgestelden

• Heeft geen extra vergunningen nodig

• Doet alles volgens de regels

• Krijgt geen aparte behandeling

Met deze casussen is een standaard gecreëerd die het overgrote deel 
van aanvragen vertegenwoordigt. Op Curaçao gaat het om bedrijven 
tot 50 werknemers en ANG 5 miljoen omzet. Uit verschillende bronnen 
blijkt dat meer dan 80% van bedrijven op Curaçao in deze categorie 
valt.

MKB-bedrijven hebben vaak minder middelen voor compliance. Door 
de focus op het versimpelen van de processen voor het MKB worden 
twee voordelen behaald:

1. Voor de ondernemers leidt dit tot meer gemak van zakendoen 
(ease of doing business), tot een lagere regeldruk, hogere 
efficiëntie, lagere cost of doing business en dus een beter 
concurrentievermogen.

2. Voor de overheid leidt een standaardisatie van de processen voor 
MKB tot een versimpeling van de afhandeling, minder werkdruk 
en meer tijd voor complexere zaken en voor controle en 
handhaving.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 10
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Indicator Toelichting

1 Starting a Business Standaard indicator

2 Dealing with Construction 
Permits

Standaard indicator

3 Getting Electricity Standaard indicator

4 Registering Property Standaard indicator

5 Getting Credit Standaard indicator

6 Protecting Minority 
Investors

Is niet onderzocht omdat dit 
nauwelijks voorkomt

7 Paying Taxes Standaard indicator

8 Trading Across Borders Standaard indicator

9 Enforcing Contracts Standaard indicator

10 Resolving Insolvency Standaard indicator

11 Labour Market Regulations Indicator in 2020 gediscontinueerd

12 Hiring Foreign Workers Indicator ontwikkeld door 
onderzoekers

13 Applying for Investment 
Incentives

Indicator ontwikkeld door 
onderzoekers

Per indicator worden op een aantal sheets maximaal twee overzichten 
gepresenteerd:

1. Een introductie
Hier wordt de casus zoals die is ontwikkeld door de Wereldbank en 
wordt gebruikt bij het meten van de stappen, doorlooptijd en kosten 
beschreven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op specifieke 
zaken die tijdens de uitvoering van belang waren.

2. Een vergelijking van de stappen, doorlooptijd en kosten
In de staafdiagrammen zoals die per indicator zijn gepubliceerd in de 
‘LAC doing business report 2020’ zijn de resultaten voor Curaçao en 
Nederland opgenomen. Dit maakt het mogelijk Curaçao te vergelijken 
met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (de regio) en Nederland 
(het Koninkrijk). Deze overzichten moeten verbeterpunten en eventuele 
blinde vlekken identificeren.

In de bijlage zitten de volgende overzichten:

3. Een tabel met stappen, doorlooptijd en kosten
In een tabel worden de stappen, kosten en doorlooptijd (steps, costs
and time) voor het afronden van het proces op Curaçao weergeven. Bij 
de opzet van deze tabellen is aansluiting gezocht bij de website van 
doingbusiness.org.

4. Een vergelijking van de kwaliteit
In een tabel worden de scores van Curaçao en Nederland op het gebied 
van wet- en regelgeving en handhaving gepresenteerd. Deze vergelijking 
geeft inzicht in waar de wet- en regelgeving en handhaving afwijkt van 
de situatie in Nederland en wat wij kunnen doen om onze 
kwaliteitsscores te verbeteren.

Bij een aantal indicatoren is het ondanks verschillende pogingen niet gelukt 
alle informatie te krijgen. Daar waar antwoorden ontbreken of scores zijn 
gebaseerd op onvolledige informatie, is dit met N/A aangegeven. Het 
ontbreken hiervan doet niets af aan de richting van de conclusies en 
aanbevelingen.
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Description of Case

Five competent nationals have set up a locally owned private liability 
company that only trades domestically in general merchandise. Its start-
up capital is USD 200,000 and its annual turnover is USD 2 million. It is 
managed by a local director, has between 10 and 50 employees, all locals, 
and rents commercial space.
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Netherlands: 4.0

Curaçao: 9.0  BV

Curaçao: 6.0  Sole Proprietorship

Difference with the 
Netherlands: procedures 
are being carried out 
simultaneously and do not 
require a stamp. Furth 
ermore, the Chamber issues 
the VAT number, and 
registration for SVB and Tax 
Office are at the same 
place.

Netherlands: 3.5

Curaçao: 39.0 BV

Curaçao: 5.0 Sole Proprietorship

Difference with the 
Netherlands: notary in the 
Netherlands takes one day 
(vs 2-3 weeks in practice in 
Curaçao) and there is no 
‘vestigingsvergunning’(busine
ss license) needed.

14Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Difference with the Region: In Jamaica, there is a standard Article of 
Incorporation form. Registrations at other entities happen automatically upon 
submission of Articles of Incorporation and Business Registration Form.
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Netherlands: 4.0

Curaçao: 9.0 BV

Curaçao: 0.3 Sole Proprietorship

Difference with the Netherlands: 
Curaçao loses points due to relatively 
high cost of Notary as percentage of 
GDP/capita. Dutch GDP/capita is 2.5X 
that of Curaçao, but a notary in 
Curaçao costs about the same as in the 
Netherlands AND the scale of the 
businesses is smaller – double 
whammy.

Netherlands: 0.0

Curaçao: 0.0

Difference with the Region: In Trinidad & Tobago a company is established using 
standard incorporation forms and most steps can be done online.
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Description of Case

A locally owned private limited liability construction company will build a 
two-story warehouse with a total area of 1.300m2 on a plot of land of 
929m2, which is owned by the government and leased by the company. 
The site is where there are other warehouses and there is infrastructure. 
The warehouse, with a total height of 6 meters, is to be used for storage 
of general merchandise (non-foods, non-perishable, non-hazardous, etc.). 
Construction, valued at around USD 1 million, will take 30 weeks to 
complete.

Toelichting

Bij het uitwerken van de casus is ervan uit gegaan dat de inrichting van de 
loods bekend is en als onderdeel van de aanvraag is ingediend. Dit is met 
name voor de Brandweer van belang: de toetsing van de Brandweer richt 
zich op de veiligheid van de inrichting. De realiteit op Curaçao is dat veel 
van dit soort gebouwen leeg worden getekend en gebouwd en dat de 
inrichting pas komt op het moment dat een huurder is gevonden.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 16
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17Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 13.0 Curaçao: 13.0

Difference with the 
Netherlands: Netherlands has 
fewer steps. But they do 
include steps to request and 
receive inspections. Curaçao 
does not include steps for 
inspection.

Netherlands: 161.0

Curaçao: 156.5

Difference with the Region: In Barbados, the process does not include safety and 
hygiene permits but does include steps to request and receive inspections. In 
addition, it seems that Curaçao centralizes the process whereby ROP sends 
documents to other entities. It appears that in other countries, the client 
submits its documents to each agency directly.

Difference with the Region: In St. Vincent & the Grenadines, the local planning 
unit issues a permit once the application is complete and no objections from 
neighbours are raised.
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18Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 3.6

Curaçao: 0.0

Netherlands: 10.0

Curaçao: 5.0

Curaçao loses points 
due to not 
performing legally 
required 
inspections. 
Requiring 
certification of 
builders and other 
professionals would 
be of benefit.

Difference with the Region: In many countries the costs for a building permit is 
fixed fee, not a percentage of the construction costs.

Curaçao seems to be at 
the bottom of the list in 
terms of cost. At the 
same time there are no 
resources to execute the 
legally required 
inspections. An increase 
in the cost (mostly fees 
for the government) may 
be called for. 
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Description of Case

A local entrepreneur is applying for electricity for his new warehouse (first 
connection) of two stories. The warehouse, of 1300m2 on a plot of land of 
929m2 is located where other warehouses are, but not in a special 
economic zone. The warehouse will operate 30 days a month, 9am-5pm. 
It will use 26.880 KWh per month.

Toelichting

Bij het bepalen van de stappen is ervan uitgegaan dat tijdens de bouw 
gebruik gemaakt wordt van een generator om stroom op te wekken. Er 
kan bouwstroom worden aangevraagd, maar dat is een identieke 
procedure. De kosten voor aansluiting en borg zijn niet ontvangen 
waardoor de kosten als percentage van het inkomen per capita niet 
konden worden berekend en is de indicator niet beschikbaar.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 19
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20Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 5.0

Curaçao: 8.0

Netherlands: 102.0

Curaçao: 38.0

Difference with the Region: Curaçao does well but could do better if administrative steps were streamlined internally or between relevant entities. 
In addition, it seems that Curaçao centralizes the process whereby Aqualectra sends documents to Public works and vice versa. It appears that in 
other countries, the client submits its documents to each agency directly, and follows up directly with the agency.

Difference with the 
Netherlands: steps not 
streamlined between 
relevant entities



3
. G

et
ti

n
g

El
ec

tr
ic

it
y

V
er

g
el

ijk
in

g
 R

eg
io

, C
u

ra
ça

o
 e

n
 N

ed
er

la
n

d

21Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 24.5

Curaçao: N/A

Netherlands: 8.0

Curaçao: 4.0

Curaçao loses points 
due to Aqualectra
not reporting 
downtime to the 
regulator in a timely 
fashion.

Difference with the Region: the cost in the region is (also) several times higher 
than in the Netherlands.

Difference with the Region: Curaçao loses points due to not reporting SAIDI and 
SAIFI

For Curaçao, 
installation cost and 
deposit fee for the 
case presented were 
not provided
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Description of Case

The buyer and seller are both 100% privately and locally owned limited 
liability companies. The property being transferred is two-story 
commercial warehouse (of around 900m2 total), on about 500m2 of land 
and has a value of USD 1.000.000. It has no mortgage or other debt 
attached to it.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 22
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Netherlands: 5.0

Curaçao: 6.0

Curaçao: 8.2

Difference with the Region: In Dominica, the process does not include steps to 
register transfer at the Tax Office.

Netherlands: 2.5
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24Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 6.1 Curaçao: 6.0

Curaçao: 22.0

Netherlands: 28.5

Difference with the Region: In Jamaica, the costs of a notary are considerably 
lower.

Curaçao loses points for 
the following reasons: 1.  
the complaints mechanism 
can be improved; 2. there 
is no compensation 
mechanism for errors 
committed by the 
Cadastre; 3.  timeframes 
can be can be published
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Description of Case

Secured lender and borrower are both locally owned. Borrower has up to 
50 employees.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 25
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26Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 2.0 Curaçao: 2.0

Netherlands: 7.0
Curaçao: 7.0

Curaçao’s Caribbean Credit Bureau is fashioned exactly following the Dutch 
Bureau Kredietregistratie.

Difference with the Region: Caribbean countries have gone to great effort to 
establish a collateral registry for movable goods to improve Access-to-Finance of 
SME. Curaçao does not have this registry.
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Description of Casus

A locally owned private limited liability company, with five shareholders, 
all natural persons, and 60 employees, all nationals. One of the 
shareholders is the manager. The basic assumptions are that its start-up 
capital is around USD 100,000 and its annual turnover around USD 1 
million. It owns land, equipment, machinery, some of which it sells in the 
years under consideration. Its gross margin is 20% pre-tax and the 
company distributes 50% of its profits as dividend.

Toelichting

De ‘total tax and contribution rate’ en ‘postfiling index’ konden niet 
worden berekend omdat de berekening van de Wereldbank niet gemaakt 
kon worden.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 27
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Netherlands: 9.0

Curaçao: 74.0

Netherlands: 119.0
Curaçao: 111.0

Curaçao loses points 
because six different 
taxes have to be filed 
and paid separately 
monthly, in addition to 
the annual profit tax. 

Curaçao performs well 
because, although taxes 
have to be filed monthly, 
they can be filed online.
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Netherlands: 41.2

Netherlands: 92.0

Curaçao: N/A

Curaçao: N/A

Several Caribbean countries have total tax and social contributions similar to the 
Netherlands



8
. T

ra
d

in
g 

A
cr

o
ss

 B
o

rd
er

s
In

tr
o

d
u

ct
ie

Description of Casus

The importing company imports 15 metric tonnes of containerized new 
car parts from its natural import partner (where it imports most of its 
goods from). It exports non-containerized new merchandize to its natural 
export partner (to which it exports excluding things like jewellery, live 
animals, waste, etc.). Both shipments are valued at USD 50,000 and are 
shipped via the most common means using freight forwarders and agents 
and following all rules and procedures.

Toelichting

In het geval van ‘Trading Across Borders’ is een vergelijking met 
Nederland minder relevant omdat Nederland, als lid van de Europese 
Unie, een vrij verkeer van goederen, mensen en kapitaal kent. De 
Nederlandse scores zijn daarom allemaal 0.

De vergelijking met de regio is daarom interessanter. Omdat veel Oost 
Caribische Staten zich ook ontwikkelen richting een douane-unie, zijn de 
cijfers voor tijd en kosten van import van Curaçao vergeleken met de 
cijfers van tijd en kosten van import van Sint Maarten en Aruba uit het 
Doing Business onderzoek uit 2016.

Voor ‘Time to export: Border compliance’, ‘Costs to export: Border 
compliance’, ‘Time to export: Documentary compliance’, ‘Costs to export: 
Documentary compliance’, ‘Time to import: Documentary compliance’ en 
‘Costs to import: Documentary compliance’ zijn vanwege de kleine 
volumes, onduidelijke handelingen en tarieven en gemoeide tijd niet alle 
cijfers en gegevens beschikbaar. De scores zijn daarom niet berekend.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 30
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31Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 0.0 Netherlands: 0.0

Curaçao: N/A

Curaçao: N/A

Difference with the Region: Eastern Caribbean States (including St. Kitts and 
Nevis and St. Lucia) are moving towards a full customs union.

The Netherlands has free movement of 
goods with its most important trading 
partner Germany. Curaçao has a Free 
Trade Agreement with Aruba. However, 
many forms still need to be filled out, 
in a complex and lengthy procedure. 
Allegedly, smaller exporters elect to 
not make use of the Free Trade 
Agreement.
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32Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 0.0 Netherlands: 0.0

Curaçao: N/A Curaçao: N/A

Difference with the Region: Eastern Caribbean States (including St. Kitts and 
Nevis and St. Lucia) are moving towards a full customs union.
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33Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 0.0 Netherlands: 0.0

Curaçao: 48.0

Curaçao: 437.0

Difference with the Region: Eastern Caribbean States (including St. Kitts and 
Nevis and St. Lucia) are moving towards a full customs union.

St Maarten: 48.0

Aruba: 44.0

St Maarten: 375.0

Aruba: 719.0

The Netherlands has free movement of 
goods with its most important trading 
partner Germany.  Data for CAS are 
from 2016.
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Netherlands: 0.0 Netherlands: 0.0

Curaçao: N/A Curaçao: N/A

Difference with the Region: Eastern Caribbean States (including St. Kitts and 
Nevis and St. Lucia) are moving towards a full customs union.

The Netherlands has free movement of 
goods with its most important trading 
partner Germany. 
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Description of Case

A seller delivers custom-made furniture, worth USD 40,000, to a buyer. 
The buyer says the product does not meet the quality requirements and 
will not pay. Seller sues the buyer and attaches movable assets to the 
claim (beslagleggen). The claim is disputed in court and judgment is for 
the plaintiff (seller). Movable assets are sold to satisfy the claim.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 35
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36Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 514.0

Curaçao: 391.0

Netherlands: 23.9

Curaçao: 27.0

Curaçao scores well. Difference with the Netherlands: relatively smaller size of claims results in 
relatively higher cost of lawyers and other procedures.



9
. E

n
fo

rc
in

g
C

o
nt

ra
ct

s
V

er
g

el
ijk

in
g

 R
eg

io
, C

u
ra

ça
o

 e
n

 N
ed

er
la

n
d

37Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Netherlands: 7.0 Curaçao: 7.0

Difference with the Region: Many Caribbean countries have a small claims court, 
and mediation or conciliation is governed by a consolidated law, chapter or 
section.
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Description of Casus

A locally owned hotel, with a market value of USD 2 million, which has 
previously operated without problems,  is experiencing liquidity problems 
and cannot meet its payments to the bank, which has a mortgage on the 
property. The bank calls the loan, and the property is sold.

Toelichting

Het was niet mogelijk de ‘recovery rate’ te bepalen en dus is de score niet 
gegeven.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 38
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Netherlands: 90.1

Curaçao: N/A

The ‘recovery rate’ for Curaçao was not 
available
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Description of Case

The worker is a cashier in a supermarket or grocery store, age 19, with 
one year of work experience. The worker is a full-time employee and not 
a member of the labor union, unless membership is mandatory. The 
employer is a limited liability company and operates a supermarket or 
grocery store, has 60 employees and is subject to collective bargaining 
agreements if such agreements cover more than 50% of the food retail 
sector and they apply even to firms that are not party to them. The 
company abides by every law and regulation but does not grant workers 
more benefits than those mandated by law, regulation or (if applicable) 
collective bargaining agreements.

Toelichting

De Wereldbank neemt deze indicator niet meer mee in haar studie. De 
resultaten voor Curaçao zijn van het Ecorys studie van 2016, welke ook op 
basis van de Doing Business methodologie was. Hieruit bleek enerzijds 
dat de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse LGO’s beter waren dan in 
de Britse LGO’s. Anderzijds hadden de Britse eilanden een 
arbeidsrechtbank.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 40
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Rigidity of Hours The standard workdays hours in the retail industry are eight (8) hours and there are typically six (6) days in the work 
week with one (1) weekly rest day required by law. 

It is generally not possible to extend the employee's workweek to 50 hours per week (including overtime) for more 
than 8 weeks during the calendar year to respond to a seasonal increase in workload without an overtime premium 
(150%). The maximum would be 4 weeks and 55 hours.

Employers are legally allowed to impose on one or all of their employees a reduction in the number of hours worked
per week at the company level to respond to a seasonal decrease in workload.

Weekly holiday and night work There are no legal restrictions on weekly holiday work in the retail industry. Employers are required to pay a wage 
premium for weekly holiday work. 

Employers are not required to pay a premium for night work.
Paid annual leave The Employment Ordinance stipulates the minimum number of weeks annual

leave which amounts to 15 days for a full-time employee.

Difficulty of Redundancy For workers on a permanent contract, it is currently (2016) legal for an employer to terminate the contract of an 
employee on the basis of redundancy only. 

The following regulations exist pertaining to redundancy :

• the employer must notify or consult a third party , specifically the Labour Department, before dismissing one 
redundant employee

• the employer must notify or consult the Labour Department  before dismissing a group of 9 redundant 
employees

• employers are not obliged to retrain or reassign an employee before making the employee redundant

• there often a last-in-first-out rule, especially where there are collective bargaining agreements and at the 
judgment of the Department of Labour

• there are generally priority rules that apply to reemployment unless specified in the permission to dismiss.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 41
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Cost of Redundancy -
Length of notice period 

The length of the notice period (in weeks) that an employer must provide before making an employee with a 
permanent contract redundant in each of the following cases:

Social Protection Schemes and 
Benefits 

There is no unemployment protection scheme from which retail employees
may be entitled to benefit

Statutorily Pension Scheme
There is a mandatory statutorily retirement pension scheme to which both employers and employees contribute.
However, it is not tied to employment. All citizens will receive a pension when they reach retirement age, in
proportion to the years lived on the island.

Maternity leave is fixed at 14 weeks with contract and work-agency employees entitled to the same provision as
permanent workers. There is no leave for fathers.

Health insurance

The law require does not require employers and employees to contribute to the general health insurance for 
employees and their families.

Labour Disputes 

With regard to labour disputes, the kinds of remedy that the law could impose on employers are:
• Compensation
• Reassignment
• Reinstatement

The average time it would take to solve a labour dispute is three to six months.

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 42

  In 2016  

i. After 1 year of continuous employment   1 month  

ii. 5-10 years  2 months 

iii. 10-15 years  3 months 
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Description of Case

A locally owned technology company has a vacancy for an expert in 
Artificial Intelligence, with 10 years of work experience. It cannot fill the 
vacancy locally. It has come in contact with a non-US and non-Dutch 
national , who would  like to move to Curaçao with partner who is also 
college educated and is working in their home country. The couple has no 
children.

Toelichting

Deze indicator is door de onderzoekers ontwikkeld omdat ze relevant is 
voor de situatie op Curaçao.
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44Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

Costs in 

USD

1 Employer checks if standard permits and registrations are current (Chamber, labor, 

social security, business license, etc.)   

yes Chamber, Tax 

Authority, 

SVB, MEO

no 157

2 Employer lists vacancy at Labor Office Yes SOAW no 1

3 Employer receives answer from Labor Office yes SOAW 35

4 Employer submits application for work permit (if not US or Dutch citizen) yes SOAW Yes 32 555

5 Employee authenticates passport, birth certificate, and marriage certificate and gets 

certificate of good conduct in home country

yes

6 Employer submits declaration 'werkgeversverklaring' yes Employer

7 Employer provides passport, guarantor's declaration and work permit yes Employer

8 Employer fills out and submits application form for residency permit, including 

documents in steps 5-7

yes Immigration yes 711,11

9 Immigration assesses application for residency permit yes Immigration 120

10 Employer gets local private health insurance (Dutch and US nationals are exempt) yes Insurance 

company

2000

11 Employer pays deposit yes Ontvanger no PM

12 Employee receives right to enter on a one way ticket (verblijfstitel) yes Immigration 

(border)

13 Employee acquires stamp in passport Immigration

14 Employee registers in civil registry yes Kranshi/Civil  

Registry

no 1

15 Employee collects BB10 to be able to import houshold effects free of charge yes Kranshi/Civil  

Registry

no 3 5,5

16 Employee makes appointment to be registered in civil registry yes Vergunningen

loket

yes yes

17 Employee collects Sedula yes Kranshi/Civil  

Registry

no online 

banking

84 6,94

Total 276 3435
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Description of Case

De Curaçaose overheid biedt voor bedrijven met een in aandelen 
verdeeld kapitaal die projecten ontwikkelen waarbij minimaal ANG 
5.000.000 geïnvesteerd wordt en minimaal tien nieuwe banen gecreëerd 
worden op basis van de Landsverordening belastingfaciliteiten 
investeringen en het Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten de 
mogelijkheid een belastingfaciliteit aan te vragen. Onder de werking van 
de Landsverordening worden vrijstellingen verleend voor 
onroerendzaakbelasting, winstbelasting, invoerrechten en 
inkomstenbelasting op dividenduitkeringen. Een aanvraag moet 
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Directeur Fiscale 
Zaken.

Toelichting

Deze indicator is door de onderzoekers ontwikkeld omdat ze relevant is 
voor de situatie op Curaçao.
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Step Required? Agency Online? Do the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Do the 

majority do 

this online?

Time in 

days

Costs in 

USD

1 Owner drafts a business plan yes Consultant 10000

2 Owner searches for a tax advisor or application form yes Owner 10000

3 Owner collects permits and registrations (Chamber, labor, social security, business 

license, etc.)   

yes Chamber, Tax 

Authority, SVB, 

MEO, Cadastre

no 2 157

4 Tax Advisor completes application form and collects all required appendices (see 3, 

plus shareholders register, list of goods)

yes Tax Advisor no

5 Owner buys stamp yes Ontvanger no 11

6 Owner submits application form and additional documents at the ministry of Finance 

and receives a proof of delivery

yes Tax Advisor no no 1 13,88

7 Ministry of Rinance reviews petition and drafts decision and state decree yes Ministry of 

Finance

no 15

8 Governor signs state decree yes Governor

9 Ministry of Finance sends document to applicant and Customs yes Ministry of 

Finance

total 18 20182



3. Bevindingen
B. Cost of Doing Business
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Hoge Cost of Doing Business

De hoge Cost of Doing Business op Curaçao wordt in vrijwel alle 
rapporten aangehaald als een belangrijke reden voor de zwakke 
concurrentiepositie, en daardoor de stagnerende economische groei van 
Curaçao. Het rapport Strategies for Sustainable Long Term Development 
in Curaçao (TAC, 2013), concludeerde dat de Return on Investment in 
Curaçao 2% was, vergeleken met 6% in het Caribisch gebied. Ook het 
Strategic Tourism Masterplan 2015-2020 (Croes, 2015) wordt gesteld dat 
Curaçao kampt met lage opbrengsten per kamer omdat Curaçao opereert 
aan de onderkant van de toeristische markt.

In dit hoofdstuk presenteren we: 

• de verschillende kostencategorieën waarmee bedrijven te maken 
hebben;

• een korte analyse van de redenen voor het niveau;

Wij kijken naar kosten zowel uit absolute als uit relatieve oogpunt, en 
nemen zowel de directe als indirecte redenen voor het kostenniveau mee. 

Directe redenen voor een hoog kostenniveau zijn onder anderen de 
schaal (hoe kleiner de schaal, hoe hoger de kosten), efficiëntie binnen de 
eigen bedrijven (denk aan dubbelwerk door fouten of onduidelijkheden, 
onnodige handelingen, verlies, etc.), en inkoopprijzen. Dat laatste kan 
sterk worden beïnvloed door inefficiënte markten, waaronder 
monopolistische posities,  marktconcentraties, gebrek aan transparantie 
en de ontoegankelijkheid van markten.  

Het kostenniveau is daarnaast een  gevolg van de doorbelasting van 
publieke kosten middels belastingen en sociale lasten. Hoe  meer 
inefficiëntie in het publieke apparaat, hoe hoger de doorbelasting aan 
bedrijven en burgers. Als voorbeeld, het rapport Monte (2019) stelt dat 
op Curaçao een jaarlijkse besparing van ANG 70 miljoen op medische 
kosten mogelijk is. Dat is equivalent aan  een besparing van circa ANG 
1.000 gulden per jaar per persoon in de arbeidsmarkt. 

Indirecte redenen voor een hoog kostenniveau is de doorbelastingen 
van inefficiënties tussen de verschillende schakels in de waardeketens. 
Als bij de import het proces inefficiënt is, zowel als gevolg van 
processen van de overheid als van particuliere dienstverleners, dan 
worden de kosten hiervan doorbelast aan de groot- en kleinhandel, en 
uiteindelijk aan het bedrijf of consument die deze inkoopt. 

Productiviteit, verdienvermogen, rentabiliteit of concurrentievermogen 
is het resultaat van de verhouding tussen kostprijs van een 
product/dienst en de prijs die hiervoor op de markt gevangen kan 
worden. Verbetering van rentabiliteit vergt actie op beide fronten. Als 
voorbeeld: In Nederland is het minimumloon voor 2021 Euro 1.701 per 
maand. Dat is in absolute termen ruim 2x zoveel als de ANG 1.600 
minimumloon in Curaçao. Echter, de productie per capita (BBP/capita), 
de productiviteit is in Nederland is 2.65x zo hoog als Curaçao. Dus, 
vergeleken met Nederland is de arbeidsproductiviteit op Curaçao laag 
en het minimum loon relatief hoog.  

In een teruglopende economie, zonder concrete vooruitzicht, is de 
neiging om slechts te denken in termen van het drukken van kosten. 
Echter, het is (voor bedrijven en Curaçao als geheel) evenzeer 
belangrijk de productiviteit te verhogen door het verhogen van de 
toegevoegde waarde en daardoor de prijs  die gevraagd kan worden.
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De competitive set

De competitive set voor Curaçao zijn de Caribische economieën die:

• Gebaseerd zijn op toerisme, de enige groeiende sector op Curaçao;

• Een relatief hoog inkomen per capita hebben (middle-to-high income
countries);

• Doorgaans minder dan 1,5 miljoen inwoners hebben.

Daarnaast is het interessant om Curaçao te vergelijken met andere LGO’s
in de Caribbean (zoals Cayman Islands, Turks & Caicos Islands en 
Bermuda) of zelfs de Franse Overzeese gebieden. Voor al deze landen is 
minder data beschikbaar dan voor de onafhankelijke staten. Maar waar 
dat wel beschikbaar is, nemen we ze mee. Wij nemen ook, waar mogelijk, 
cijfers van Malta mee, daar er interesse is om de ‘gaming’ industrie weer 
op te pakken. Malta is hiervoor een goede vergelijking.

Het is mogelijk Curaçao te vergelijken met landen zoals Panama, Costa 
Rica en Singapore. Die hebben ieder echter een thuismarkt van meer dan 
5 miljoen mensen. De rankings van WEF’s Global Competitiveness Index 
schijnen te suggereren dat met een thuismarkt van rond de 5-8 miljoen 
mensen de schaalnadelen teniet zijn gedaan.

Ontwikkelingen in de competitive set en Nederland

De grafieken hiernaast geven respectievelijk de  groei in BBP en BBP per 
capita voor Caribbean Small States, Curaçao en Nederland.

De trend in BBP groei is voor Curaçao duidelijk negatief terwijl dit voor 
andere eilanden positiever is. 

Bermuda en Cayman Islands, Engelse overzeese gebieden, elk met een 
bevolking van minder dan 65.000, hebben een hogere BBP per capita dan 
Nederland. 

Groei in BBP
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Kosten en referentiekaders

Voor de analyse kijken we apart naar verschillende kostencategorieën. Dit 
geeft inzicht in mogelijke oplossingen voor iedere categorie. 

Alle data in de volgende pagina’s zijn afkomstig van de Wereldbank, tenzij 
anders vermeld.
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Start-upkosten
Notaris

Vergunningen, inschrijvingen, etc.

Verkoopprijs

Inkoopprijs

Vrachtkosten en handling
Heffingen bij invoer
Directe arbeidskosten 

Sociale Lasten

Huisvesting (huur)
Inrichting en afschrijving
Electra
Water

Transport
Telefoon en internet
Afvalverwerking

Beveiliging

Kosten van adviseurs
R&D, kennisontwikkeling
Bankkosten
Totale Operationele  Kosten
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Opbrengsten

Verkoopprijs. In de Winst- en Verliesrekening is verkooprijs de eerste  
regelitem. Deze staat in Curaçao onder druk in vrijwel alle sectoren. 
Toerisme is een belangrijke groeiende sector op Curaçao. Volgens IMF’s
Week@the Beach is een week op Curaçao vrijwel de goedkoopste in de 
Caribbean, ondanks de relatief hoge cost of doing business. Een week in 
Curaçao kost hetzelfde als een week in Jamaica, waar het minimumloon 
slechts een kwart is van dat in Curaçao. Andere indicatoren in de sector 
geven hetzelfde beeld. De BREA Cruise Industry Report 2018 wijst dat de 
bestedingen van cruise toeristen op Curaçao 30% beneden het Caribisch 
gemiddelde ligt. 

De handel ervaart stevige concurrentie door online shopping, 
welke als gevolg van de pandemie in belangrijkheid is gegroeid, en 
door informele handel (ook via sociale media). Daarnaast kampt 
het natuurlijk met schaalnadelen en is de kostenstructuur van de 
traditionele handel, mede door de schaalnadelen, relatief hoog. 
Persoonlijke dienstverlening, van aannemers tot kapsters tot 
leraren die bijles geven, staan onder druk door informaliteit, 
ongedocumenteerde werkers en dalende koopkracht.

Zakelijke dienstverlening staat onder druk door teruggang in IFS, 
een lege overheidskas (en daardoor minder uitgaven aan de 
sector), en door enerzijds hogere eisen met betrekking tot 
specialistische kennis en anderzijds de generalistische tendens 
van dienstverleners, waardoor ze niet goed kunnen concurreren. 
Beperkte aftrekbaarheid (80%) van zakelijke reizen en R&D zijn 
een disincentive om te exporteren, kennis te vergaren of te 
innoveren. Deze zijn echter nodig om respectievelijk de overhead 
te verlagen en/of om te kunnen concurreren op buitenlandse 
markten.

De grote industrie (zoals de dokmaatschappij, de raffinaderij en 
de maritieme sector) concurreert op een wereldmarkt waar zij 
prijsnemer is. De zeep-,  drank- en papierfabrieken exporteren 
onder anderen naar Aruba, onder een FTA, maar concurreren toch 
met producten met veel grotere thuismarkten. De kleinindustrie, 
die niet meegenomen is onder dienstverlening, is hoofdzakelijk 
informeel en is wellicht de eerste die de Covid-klappen ontving.

In het volgende paragraaf komt het effect van de lage ROI op 
Foreign Direct Investment (FDI) aan de orde. 
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Foreign Direct Investment (FDI)

Het lage rendement op investeringen in Curaçao leidt tot achterblijvende 
FDI. De Wereldbank houdt cijfers bij voor buitenlandse investeringen. 
Echter, binnenlandse investeringen zullen een soortgelijke trend laten 
zien.

Volgens data van de Wereldbank ligt het FDI instroom als percentage van 
het BBP in Curaçao ver beneden het gemiddelde voor kleine staten en 
andere landen die we in de vergelijking hebben meegenomen. 

Behalve Guyana (met een instroom van ruim 30% in 2019), trekken de 
kleinere Eastern Caribbean States (in de monetaire unie) bovengemiddeld 
hogere investeringen aan (tussen 8% en 14%). De kans is dat ze op 
termijn sterkere concurrenten worden van Curaçao is groot. 

Opstartkosten

Notariskosten. Uit het onderzoek naar Red Tape blijkt dat de 
notariskosten op Curaçao relatief hoog zijn, oftewel circa ANG 3.000 
voor het opzetten van een BV. Notaristarieven zijn hetzelfde voor het 
MKB als voor, bijvoorbeeld de sector IFS, die hoge productiviteit kent. 
Wellicht zijn deze tarieven ook opgezet met de IFS in gedachte.  
Notariskosten zouden verlaagd kunnen worden door betere 
marktwerking. In Nederland is de markt voor notarissen opengegooid. 
Daar is er bijvoorbeeld een notaris op de 13.670 inwoners; op Curaçao 
is dat 1 op de 16.000 inwoners. Dat is ruim 15% meer. Notarissen in 
Nederland mogen concurreren op basis van prijs en bestaat er het 
product de Flex BV voor kleinere bedrijven. Ook in verschillende 
Angelsaksische landen bestaat er een ‘Standard Incorporation Form’ 
voor BV’s, wat kostenverlagend werkt bij het opstarten van een BV.  
Notariskantoren in Nederland hebben hun efficiëntie verbeterd door 
samenwerking, shared services, etc. waarbij particuliere aanbieders 
efficiëntie-verhogende oplossingen voor notariskantoren hebben 
ontwikkeld.

Vergunningen, inschrijvingen en verplichte kassa’s. Met een leges van 
ANG 20 per vestigingsvergunning en nog eens ANG 20 voor iedere 
directievergunning is het uitgeven van deze vergunningen niet 
kostendekkend voor de overheid en in geen proportie tot de 
notariskosten. Er is een Landsverordening op het aanpassen van leges 
in de maak om de kosten aan te passen.  De absolute kosten bij de 
KVKN vallen mee. De echte kosten zitten echter in het feit dat men 
fysiek bij de KVKN één en ander moet ophalen en betalen. In verband 
met het afdragen van OB, verplicht BAB de detailhandel om speciale 
kassa’s te aan te schaffen die ANG 1.600 per stuk kosten. Dit is voor 
micro en kleine bedrijven zeker hoog. De kassa’s worden bij reguliere 
elektronicazaken verkocht en verzegeld bij BAB. Het is niet onderzocht 
of de prijzen van de kassa’s gecontroleerd worden.
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Kostprijs

Inkoopprijs. Een eiland heeft altijd schaalnadelen bij inkoop gekend. Dat 
geldt vooral voor de kleinere spelers in markt, die niet groot genoeg zijn 
kwantumkorting te krijgen. De nadelen voor SIDS zijn versterkt doordat 
grotere markten, die eerder te onstabiel en arm waren om zaken mee te 
doen, nu wel als aantrekkelijk worden ervaren (Profit at the Bottom of the
Pyramid). De krimpende economie maakt Curaçao commercieel gezien 
nog minder aantrekkelijk, met het risico is dat laagwaardige artikelen er 
zullen worden gedumpt. Coöperatieven voor gezamenlijke inkoop, 
professionele voorraad-management en prijsstrategie, zouden wat 
soelaas kunnen bieden.

Vrachtkosten en handling zijn doorgaans hoog voor SIDS door de isolatie 
en kleine schaal. Bijkomstig nadeel is dat door het wegvallen van de 
raffinaderij de schaal op Curaçao nog kleiner is geworden en ze niet tot 
een douane-unie of andere handelsblok behoort, waardoor de 
‘thuismarkt’ wordt vergroot. Dat is wel het geval in de EU, maar ook  in de 
CARICOM en Organisatie van Oost Caribische Staten. Indicatieve 
vrachtkosten tussen Miami en Curaçao zijn hetzelfde als tussen Miami en 
Aruba (Ecorys, 2017). De handling kosten waren niet voorhanden.

Heffingen bij invoer. Bedrijven in kleine eilanden houden doorgaans een 
hogere voorraad aan om rekening te houden met de vrachtkosten, 
levertijd en op Curaçao ook de tijd die ladingen op de kade moeten 
wachten. Het moeten betalen van heffingen bij invoer is een druk op de 
cash flow en werkt kostenverhogend, zowel door financierings- als door 
opslagkosten. 

Directe arbeidskosten en sociale lasten. Deze worden voor het gemak 
onder operationele kosten toegelicht.

Operationele kosten

Huisvesting. Tarieven voor huur van bedrijfspanden zijn moeilijk te 
vinden, of niet direct vergelijkbaar. Onderstaand tabel geeft indicatieve 
tarieven aan.  BIDC Barbados Industrial Development Corporation is 
vergelijkbaar met de CURINDE en heeft op de website een zoekfunctie 
voor beschikbare terreinen/panden. De tarieven voor CURINDE zijn 
moeilijk op de website te vinden. Om zelfs een eerste indruk  te krijgen 
in de tarieven op Curaçao moet de investeerder zichzelf eerst bekend 
maken.

Inrichting en afschrijving. Inrichtingskosten zijn relatief hoog door 
vrachtkosten en schaalnadelen, maar zeker niet hoger dan in de 
competitive set. Er zijn fiscale faciliteiten voor vrijstelling op 
invoerrechten in geval van investeringen in verschillende 
branches. Deze faciliteiten kunnen toegankelijker gemaakt 
worden. Nu zijn de aanvraagformulieren vrijwel alleen bij een 
belastingadviseur te verkrijgen.
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Rental rates business space

USD/m2/annum BIDC 

Barbados

CURINDE 

Curaçao

Free Trade Zone 

Colon, Panama

Bahamas Malta

Office per m
2

183.15 N/A 66.00 322.00 154.00

Warehouse per m2 66.60 118.66 N/A 45.00 64.00

Commercial per m2 99.90 N/A 16.80 344.00 N/A

Source: Malta Enteprise Economic and Market Research Unit, 2014; BIDC Barbados website, Curinde Curaçao 

website, bahamasrealty.com, info.plp.com.pa
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Elektriciteit. De tarieven voor energie zijn, volgens Global Petrol Prices, 
zeer hoog in vergelijking met vergelijkbare met Caribische landen. 
Curaçaos tarief is afkomstig van BTP.  Echter, onderzoek wijst ook uit dat 
de terugverdientijd voor zonne-energie installaties voor bedrijven (die 
overdags meer energie gebruiken) niet meer dan 4 jaar bedraagt.

Gasoline. De gasoline prijzen liggen, volgens Global Petrol Prices, in de 
middenmoot van vergelijkbare Caribische eilanden (Trinidad & Tobago en 
Suriname zijn olieproducerende landen). Echter onderzoek wijst ook uit 
dat electrische auto’s een besparing van 50% op ‘benzine’-kosten levert.

Water. Een vergelijking van de kosten van water is niet snel te vinden. 
Aangenomen wordt dat, ad ANG 12-13 per kubieke meter, de kosten 
van water op Curaçao wel hoog liggen, wat vooral voor de toeristische 
sector een belasting vormt. Efficiënter water management, hergebruik 
en opvang zouden wat soelaas kunnen bieden. Dat laatste is voor de 
imago van de toeristische sector van belang. 

Internet. De internettarieven voor Curaçao liggen, volgens The Source, 
in de bovenste helft van de Caribbean. Het lijkt alsof de rijkere landen 
(met uitzondering van Haïti) duurder internet hebben. Thans is het 
zaak dat de regulator de kwaliteit beter bewaakt.
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Arbeidskosten. Het minimumloon als percentage van het BBP in Curaçao 
ligt aan de top van vergelijkbare toerisme-gebaseerde economieën in de 
Caribbean (Trinidad & Tobago is niet toeristisch). De redenen hiervoor zijn 
tenminste drieledig: 1. de 10% krimp in de economie van de afgelopen 10 
jaar, 2. een toeristische sector met lage productiviteit vergeleken met 
andere eilanden, 3. een verschuiving van de economie van hoogwaardige 
sectoren, zoals de raffinaderij en IFS, naar toerisme. De productiviteit 
daalt, maar het is niet mogelijk om de lonen ook te doen dalen, vooral 
gezien het feit dat de armoede is toegenomen na Covid. Informaliteit en 
ongedocumenteerde werkers, die zowel voor lagere lonen kunnen en 
willen werken als remittances (CBS: meer dan ANG 150 miljoen, of 3% van 
het BBP, in 2019) naar hun thuisland sturen, is hier het gevolg van.

Sociale lasten. Werkgevers betalen 24.2% van het loon aan sociale lasten. 
Gegeven de relatief hoge minimumloon vallen ook de sociale lasten hoog 
uit. Of het percentage hoger is dan elders, hebben we niet kunnen 
berekenen.  

Arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit wordt gedefinieerd als het 
BBP per gewerkt uur. Dat laatste kan teruggebracht worden naar 
werkende Full Time Equivalents (FTE). Met de beschikbare data van de 
Wereldbank konden we alleen het BBP per person in de arbeidsmarkt 
(werkend of werkloos) pre-Covid nagaan. Het tabel laat zien dat 
Curaçao, vergeleken met de Aruba, Bahamas en Malta niet slecht 
scoort, al was de werkloosheid pre-Covid in Curaçao 19% en veel hoger 
dan in de Bahamas en Aruba. Dus, een werkend persoon produceert 
meer.  De arbeidsproductiviteit op Curaçao zou nog hoger zijn indien 
een ‘week @the beach’ meer kostte, wellicht vergelijkbaar met dat in 
Aruba en Bahamas. De kosten van een week in een land beïnvloedt 
namelijk de hoogte van het totale BBP.
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Cost of living. De website Expatistan geeft voor verschillende landen de 
maandelijkse cost-of-living voor een familie van vier (4) en voor een 
individueel persoon. Dit doet ze op basis van inzendingen van gebruikers 
van de site. Curaçao komt niet voor op de site. Aruba en Nederland wel. 
Wij nemen voor het gemak aan dat de kosten van een huis (huur of 
hypotheek), veelal 30-40% van het inkomen,  in Aruba en Nederland 
hoger liggen dan op Curaçao, ook door de veel hogere BBP/capita van die 
landen.

Uit onderzoek door
de Global Property Guide blijkt dat
de prijzen van, in ieder geval,
appartementen (120m2) in
Curaçao zeker niet tot de hoogste
behoren.

Dat komt overeen met de observaties van makelaars die ook
elders in de Caribbean opereren en is in lijn met IMF’s Week @ the
Beach.

Luchthavenbelasting. De hoogte van de luchthavenbelasting is vaak 
een onderwerp van discussie. Curaçao behoort hier tot de landen met 
het laagste tarief. De Association of Caribbean States haalt aan dat de 
hoge luchthavenbelasting, vooral binnen de regio, een belemmering is 
voor de verdere ontwikkeling van regionale handel en luchttransport. 
De tarieven lijken namelijk over het algemeen afgestemd te zijn op 
toerisme van buiten de regio.
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Criminaliteit en Beveiliging. IADB’s rapport The costs of Crime and
Violence (Jaitman, 2017) stelt dat misdrijf gerelateerde kosten die door 
particulieren wordt gedragen wordt geschat op 1,25% van het BBP in 
de Caribbean, terwijl de publieke sector 2% draagt. Het stelt verder dat 
de incidentie van diefstal, inbraak, overval in de Caribbean relatief laag 
is, maar dat gewelddadige misdaden (aanval en bedreiging) hoog is.  

Afvalverwerking. Curaçao kent een belasting voor huishoudens en 
bedrijven in de binnenstad voor afvalverwerking, waarvoor Selikor NV 
(een overheidsbedrijf) de diensten levert. Andere entiteiten moeten 
een contract afsluiten met Selikor of andere partijen om hun afval te 
verwerken, waarbij Selikor wel de grootste aanbieder is. 

De tarieven en mogelijkheden van Selikor staan niet op de website. Bij 
navraag kunnen medewerkers ook geen schatting geven van het afval 
dat een bepaald type bedrijf produceert. Dat zou handig zijn omdat 
entiteiten niet op afval begroten. Selikor heeft wel ervaring hiermee.

Bij de landfill is er een tipping fee van ANG 30 per ton voor niet-
huishoudens voor verschillende soorten afval. Tussen 2016 en 2017 is 
het afval dat aan de landfill aangeboden wordt gedaald (Selikor, 2017). 
Het is wellicht niet zozeer de tipping fee, maar de relatieve afstand 
naar de landfill (met kleine trucks) die ertoe leidt dat veel afval elders 
wordt gedumpt. 

Het bij de landfill aangeboden afval bestaat voor 32% uit plastic, 25% 
uit schoon papier en karton, en voor 17% uit organisch afval. Er zijn 
veelal kleine bedrijven die deze soorten recycleren, maar zo te zien niet 
om een groot verschil te maken. Een hovenier gaf aan dat hij door  
tuinafval te versnipperen en hergebruiken zijn kosten bij de landfill van 
ANG 24.000 per jaar naar ANG 3.600 per jaar zijn gedaald.
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Zakelijke dienstverlening: accountants, belastingadviseurs, advocaten, 
notarissen, etc. Een prijskaartje van ANG 900 voor het opzetten van een 
arbeidsovereenkomst (voor een MKB-bedrijf) en  ANG 20.000-23.000 
voor een accountantsverklaring, wat vereist is voor een banklening, voor 
een stichting met een omzet van amper ANG 1 miljoen, lijken redelijk 
hoog. De belastingregime is redelijk complex en de arbeidsregelingen niet 
goed toegankelijk (of complex), waardoor het inhuren van adviseurs nodig 
wordt geacht. Volgens een MKB ondernemer was hij 8% van zijn omzet 
kwijt aan adviseurs die hem belasting zouden besparen. Opgemerkt is dat 
Fiscale Zaken liever heeft dat belastingadviseurs de aanvraag tot 
belastingfaciliteiten opmaken en indienen dan dat de ondernemer dat 
zelf doet, omdat het dan incorrect ingevuld zou kunnen worden. De 
overheid rekent ANG 25 in kosten voor het verwerken hiervan. De kosten 
van de adviseur liggen wellicht hoger.

Research and Development (R&D). De uitgaven aan R&D zijn wellicht 
laag omdat de tarieven relatief hoog liggen gezien de kleine markt. R&D 
wordt ook gedisincentiveerd omdat het maar voor 80% aftrekbaar is. Ook 
zakenreizen, voor business development en kennisvergaring, zijn duur 
(door dure reizen) en beperkt aftrekbaar. Dit staat innovatie en 
kennisvergaring in de weg.
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Totale operationele kosten. Wereldwijd wordt aangenomen dat bedrijven 
30% ‘waste’ hebben. De CODB is dus veel hoger dan het geval zou zijn bij 
een efficiënte bedrijfsvoering. Verhoogd concurrentievermogen kan 
volgens de WEF worden teweeggebracht door aspecten zoals 
professionele management en marketing, certificeringen, standaarden, 
business process improvement, innovatie, etc. Op deze fronten scoort 
Curaçao beneden de maat, aldus Curaçao Competes (La Cruz, 2014), een 
onderzoek volgens de methodologie van de Global Competitiveness
Index. Terloopse observatie laat zien dat slechts een handvol, veelal 
grotere Overheidsbedrijven bijvoorbeeld een ISO-certificaat hebben.
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Bancaire en financieringskosten. Scotiabank (Maduro & Curiel’s Bank) 
en Royal Bank of Canada (RBC) zijn gevestigd in de hele Caribbean. Ze 
zijn op Curaçao de grootste banken en zijn in de andere landen ook 
goed aanwezig. Voor RBC kunnen één-op-één vergelijkingen worden 
gemaakt. Nevenstaand tabel laat dan ook een vergelijking zien tussen 
RBC tarieven op Caribische landen en tarieven in Malta en de VS.  De 
tarieven op Curaçao zijn over het algemeen het laagst. Men dient 
rekening te houden met het feit dat zowel Barbados en St. Lucia, als 
Malta deel uitmaken van grotere handelsblokken en/of monetaire 
unies, met speciale tarieven binnen de unie. 
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Business current account 

charges in USD

RBC Curaçao RBC Barbados RBC St Lucia HSBC Malta BNF Bank 

Malta

Bank of 

Valletta 

Malta

HSBC 

USA

Chase 

USA

Wells Fargo 

USA

Monthly service charge 

regular business account

ANG/USD 8.48 

(depending on 

account currency)

25.00 9.26 11.00 18.00 N/A 30.00 15.00 10.00

Local wire transfer fees 

(in/out), 3rd party, other 

bank

Out: 0.88-2.94 Out: 7.50 Out: 5.55 N/A N/A N/A 15.00 N/A 15/30

Foreign wire transfer fees 

(in/out)

In: 8.83; Out: 16.67-

20.00 + 1/8%, max 

278 plus OB tax

37.50-42.50 27.00-31.50 11.00-14.00 11.00-

14.00

11.00-

14.00

15.00 5.00 16/45

Visa Platinum business 

card

125.00 150 37.00 

(Business)

N/A 50 154 N/A N/A N/A

Credit card interest rate 18% 22% N/A 8.25% (5.75% 

over the base 

rate)

N/A N/A 9.99% 13.24% 7.99%

Set-up fee for standing 

orders

7.00 13.5 3.70 3.00 3.00 3.00 N/A N/A N/A

Standing order transaction 

fee

3.50 8.50 5.56 1.00 1.00 1.00 N/A N/A N/A

Sources: bank websites

For RBC Caribbean: difference noted is for online vs branch transactions; RBC Barbados and St Lucia have different fees for transfers to Caribbean, 

Americas and Rest of the World. Fees in the table are for 'Rest of the World'

Een ondernemer gaf recent aan dat de kosten voor een overmaking van 
USD1.000 tussen twee Amerikaanse banken USD 20 voor de verzender en 
USD 16 voor de ontvanger was. 

De rentetarieven zijn moeilijker te achterhalen. Deze staan niet op de 
websites. Echter het rentetarief voor credit cards mag als een indicatie 
dienen voor rentetarieven bij banken. Die is in Curaçao hoger dan in 
Malta en de V.S., maar lager dan in bijvoorbeeld Barbados.  In the
Bahamas is het rentetarief van RBC op credit cards tussen 18-20%, en in 
Trinidad & Tobago 25.2%.

Ontoegankelijkheid van financiering wordt vaak aangehaald als een 
bottleneck. Uit observatie blijkt dat er weinig transparantie is met 
betrekking tot financiering. Indicatieve criteria en  basisvoorwaarden 
staan niet op websites en worden alleen kenbaar gemaakt na een 
onderhoud met de bank. Het is moeilijk voor een ondernemer om een 
business plan op te stellen dat mogelijk aan de criteria voldoet zonder 
deze vooraf in detail te weten.

Een aantal landen, zoals Jamaica, heeft een actieve beurs, ook voor het 
MKB, waardoor financieringskosten lager kunnen uitvallen. De landen 
hebben ook vaker een register voor roerende goederen, en een garantie-
instrumentarium (voor het MKB) waardoor Access-to-Finance verhoogd 
wordt. 
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Schaal

Curaçao moet ervoor waken dat haar hoge kostenstructuur als gevolg 
van schaalnadelen niet erger gaat uitvallen dan die van concurrerende 
eilanden. De onafhankelijke eilanden hebben om verschillende 
redenen moeten samenwerken. Zo vormen enkelen een monetaire 
unie (Eastern Caribbean States), een gemeenschappelijke markt 
(CARICOM), en zijn op weg naar een douane unie (Eastern Caribbean 
States) en/of een gebied van vrije mobiliteit (Caribbean Single Market 
and Economy). Zo vergroten ze hun schaal en leren ze samenwerken. 
De tabel geeft de grootte van deze blokken aan. De Franse eilanden 
Martinique en Guadeloupe hebben zich ondertussen ook aangesloten 
bij de Organization of Eastern Caribbean States. 
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Totale Bevolking

Engelse LGOs – geen unie 217.000

Nederlandse LGO’s - geen unie 330.000

Franse Overzeese Gebieden (excl. Frans Guyana) –
nu unie met Eastern Caribbean States

842.000

Eastern Caribbean States - unie 627.000

CARICOM (incl. Haïti)  - unie 18.400.000

Caribbean Single Market and Economy (CSME) - unie 6.728.000

CARIFORUM (CARICOM plus Dom Rep) - unie 29.000.000

Samenwerking kan verder gaan dan alleen handelsblokken te vormen. 
Zo werken een aantal Caribische landen samen om de zelfde 
belemmeringen met betrekking tot red tape te verminderen.

Als voorbeeld: Een verkoper van een willekeurig land mag alleen op 
Amazon verkopen als haar land op Amazon’s relevante lijst staat. In 
2021 voegde Amazon 85 landen toe op de lijst, waaronder 15 (ook zeer 
kleine) Caribische landen. Die toevoeging is zeker gekomen door 
samenwerking. Curaçao, Aruba en St. Maarten staan nog niet op de 
lijst. 

Regionale samenwerking is vaker ook een voorwaarde om technische 
bijstand te krijgen van onder anderen de Europese Unie (o.a.  in Carib-
Export),  Inter-American Development Bank  (o.a. in Compete
Caribbean) en andere nationale ontwikkelingsfondsen. 

Ook bedrijven werken samen. Zo hebben shrimp farms in Belize 
samengewerkt om een belangrijke internationale certificering te 
behalen en om de minimumaantallen die grote Britse afnemers eisen, 
te kunnen garanderen.



4. Conclusies
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• Curaçao heeft over het algemeen een hoger aantal stappen in vergelijking met de andere landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied, er is 
ruimte voor verbetering en het aantal stappen te reduceren door het koppelen van stappen en het afschaffen van onnodige stappen.

• Voor de meeste indicatoren zijn de stappen niet toegankelijk (online beschikbaar) of transparant (gedetailleerd uitgelegd) genoeg waardoor 
mensen moeten bellen of mailen voor meer informatie.

• Voor de meeste indicatoren zijn de aanvragen nog niet online in te dienen, dit betekent dat mensen naar een fysieke balie moeten en fysieke 
dossiers moeten indienen.

• In een aantal gevallen wordt voor de te hanteren beoordelingscriteria verwezen naar wetten, maar wetten zijn niet altijd transparant en leesbaar of 
begrijpelijk voor de gemiddelde lezer.

• In een aantal gevallen laten de gehanteerde beoordelingscriteria nog te veel ruimte voor eigen interpretatie en subjectiviteit gedurende de 
beoordeling, bijvoorbeeld bij Resolving Insolvency en Dealing with Construction Permits.

• De website van het Vergunningenloket kan gebruikersvriendelijker.

• Door het gebruik van zegels bij Starting a Business en Applying for Investment Incentives wordt het aantal stappen vergroot. Daar komt nog bij dat 
de zegels formeel alleen bij de Ontvanger te koop zijn, maar dat een aantal ondernemers in de omgeving van fysieke indienplekken ook zegels 
aanbieden. Deze ondernemers heffen een marge, waardoor een zegel duurder wordt, en er gaan verhalen dat er ook valse zegels worden verkocht.

• Veel van de kosten die in rekening worden gebracht zijn niet vanaf de website te betalen. Veel organisaties accepteren wel overschrijvingen via de 
bank, maar vragen dan een betaalbewijs alvorens de dienst wordt verstrekt.

• Sommige resultaten van een aanvraagprocedure worden nooit meer gebruikt (zoals het Arbeidsboekje) of voldoen niet aan de eisen voor een 
volgende stap (er zijn berichten ontvangen van mensen die een ongestempeld besluit toekenning CRIB-nummer hebben ontvangen).
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• Curaçao scoort over het algemeen in de lage middenmoot in vergelijking met de andere landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied, dat is 

beter dan verwacht, maar is geen reden om achterover te leunen: er is ruimte voor verbetering door processen te digitaliseren en
standaardaanvragen te definiëren.

• Iedere aanvraag wordt gelijk behandeld en op volgorde van binnenkomst. Op het eerste gezicht is dat eerlijk, maar het betekent ook dat een 
‘reguliere aanvraag’ die aan alle voorwaarden voldoet, maar die net achter een complexe aanvraag wordt ingediend, moet wachten tot de 
complexe aanvraag is afgehandeld.

• Er zijn maar een beperkt aantal functionaliteiten waardoor (basis)gegevens uit databestanden uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor moeten 
dezelfde gegevens en documenten bij verschillende instanties opnieuw worden aangeleverd of moeten er gestempelde kopieën worden ingeleverd 
omdat de database (met nummers van de Belastingdienst, SVB en de Kamer van Koophandel, met adres- of persoonsgegevens of de Topografische 
basiskaart) voor andere organisaties niet raadpleegbaar is.

• Ministeries en organisaties zoals ROP, SOAW, GMN, Kadaster en de Toelatingsorganisatie werken op dit moment allemaal afzonderlijk aan 
digitalisering van de front- en/of backofficeprocessen, terwijl het Vergunningenloket technisch in staat is voor al deze organisaties de frontoffice te 
verzorgen, waardoor er fysiek en digitaal één ondernemersloket gecreëerd kan worden.

• Omdat niet alle informatie online toegankelijk of compleet is en de afzonderlijke loketten weinig van elkaar weten of vinden dat ze niet kunnen of 
mogen informeren, moet een aanvrager alle ‘loketten’ afgaan om aan de juiste informatie te komen.
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• Omdat veel kosten (nog) niet beschikbaar zijn, ontstaat er op dit onderdeel geen duidelijk beeld hoe Curaçao scoort in vergelijking met de andere 

landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Curaçao scoort vaak lager dan het gemiddelde wanneer alleen de overheid kosten in rekening 
brengt.

• Voor de meeste indicatoren zijn de kosten niet toegankelijk (online beschikbaar) of transparant (de gehanteerde formule wordt niet gedeeld) 
genoeg waardoor mensen moeten bellen of mailen voor meer informatie.

• De kosten die de overheid in rekening brengt, zijn laag: een aanvraag vestigingsvergunning kost ANG 20, een aanvraag belastingfaciliteiten ANG 25. 
Los van het feit dat de kosten voor het behandelen van de aanvraag bij lage na niet gedekt worden en dus uit de belastinginkomsten moeten 
worden betaald, staan dergelijke kosten niet in verhouding tot het (geldelijke) belang wat de indiener heeft bij de aanvraag.

• De kosten voor een notaris, deurwaarder, administrateur en (belasting)adviseur op Curaçao zijn, mede door de kleinschaligheid, relatief hoog. 
Omdat de inzet van deze beroepsgroepen in een aantal gevallen wel vereist is (de Directie Fiscale Zaken geeft er zelfs de voorkeur aan om 
aanvragen via een belastingadviseur te ontvangen), verhoogt dit ook de kosten voor de ondernemer. 

• Het vereiste van separate betalingen bij de belasting en sociale premies (bij Paying Taxes) en het moeten kopen van een zegel (bij Starting a 
Business en Applying for Investment Incentives) verhoogt de kosten voor de ondernemer.

• Minimumlonen op Curaçao liggen hoger dan in andere LGO’s (2016). Dit verhoogt de druk omdat Curaçao in lagere segmenten van toerisme zit en 
in vergelijking met de Engelse eilanden, een teruglopende IFS heeft.

• Curaçao is over het algemeen duurder in vergelijking met de andere kleine toerisme gebaseerde landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied, 
op het gebied van energie/benzine, water, internet en goedkoper op het gebied van transport.
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• Op het gebied van kwaliteit scoren wij redelijk goed: onze wet- en regelgeving is vaak gebaseerd op – wellicht oude – Nederlandse wet- en 

regelgeving, maar hierdoor verliest Curaçao geen punten in de Doing Business ranking ten opzichte van Nederland. Uit de vergelijking met de regio 
blijkt wel dat er kansen zijn voor verbetering. Hiervoor kan er enerzijds voor gekozen worden om nieuwere Nederlandse wetgeving over te nemen 
en anderzijds in de regio gekeken worden naar oplossingen die leiden tot een hogere score.

• Daar waar Curaçao punten verliest, is dat bij 'inspectie en controle’. Zo worden de verplichte inspecties gedurende de bouw nauwelijks uitgevoerd.

• Op Curaçao wordt weinig gebruik gemaakt van internationale standaarden, keurmerken en certificeringen op het gebied van kwaliteit die door 
standaardisatie-instellingen of mondiale brancheorganisaties worden ontwikkeld en bijgehouden. Ook in de wet worden beperkte aanvullende 
kwaliteitseisen gesteld aan de mensen die bepaalde zaken moeten opleveren in een proces.
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• Een apart emailadres of online formulier voor klachten ontbreekt in bijna alle gevallen en bij veel ministeries is de afhandeling van klachten niet 
specifiek belegd.

• Er zijn in de afgelopen jaren vele initiatieven, plannen en rapporten op het gebied van red tape en cost of doing business geweest, de bevindingen 
en conclusies uit dit rapport wijken daar niet fundamenteel van af. Voor een daadwerkelijke omslag is het belangrijk dat consensus, commitment 
en consistentie onder politici, ambtenaren en private partijen ontstaat en niet verzand wordt in nieuwe discussies of een volgend rapport. Leg de 
focus op gezamenlijkheid en uitvoering, bestaande informatie, rapporten, aanbevelingen, parallel-lopende trajecten kunnen, waar nodig, tijdens de 
deskresearchfase van een verbeterproject gevalideerd worden, maar start geen “nieuw” onderzoek.

• Er is weinig standaardisatie in het gebruik van termen, benamingen, definities en categoriseringen, bijvoorbeeld voor beroepen en functienamen 
en bedrijfssoorten en bedrijfsactiviteiten, waardoor het lastig is vergelijkingen te maken en interpretatieverschillen bij de afhandeling van 
vergunningaanvragen (zoals bij Hiring Foreign Workers) kunnen ontstaan.

• Er is in veel dienstverlening te weinig transparantie: voordeel hiervan is dat iedereen een uniek en persoonlijk aanbod krijgt, maar dit kost de 
organisatie heel veel tijd en gaat ten koste van de uniformiteit van de behandeling.

• Het Functioneel Systeem Land Curaçao, wat ligt onder het Loket Digital, biedt een goede basis om veel processen binnen de overheid te 
digitaliseren. Omdat het systeem en de mogelijkheden daarvan onvoldoende bekend zijn en er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn 
(geweest) voor de uitvoering, kiezen organisaties voor een eigen systeem.

• Wijzigingen van bedrijfsgegevens moeten bij alle instanties apart worden doorgegeven en opgeslagen en financiële instellingen moeten regelmatig 
en apart documenten opvragen om te voldoen aan interne compliance eisen.
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De bevindingen van het onderzoek naar de Cost of Doing Business leidt 
tot een aantal conclusies:

1. De productiviteit van arbeid en kapitaal op Curaçao is laag en 
wellicht lager dan in de Caribbean doordat Curaçao kansen laat 
liggen in haar enige groeiende sector, het toerisme. Met betrekking 
tot stay-over toerisme richt Curaçao zich op de onderkant van de 
markt vergeleken met andere Caribische eilanden. Met betrekking 
tot cruise toeristen laat ze geld op tafel door de toeristen kennelijk 
minder te koop te bieden dan andere landen, terwijl Curaçao wel 
‘waar’ heeft. 

2. De arbeidskosten en sociale lasten van Curaçao als percentage van 
het BBP per capita liggen aan de top van de markt. Dit is 
voornamelijk het gevolg van enerzijds een economie die al 20 jaar 
stagneert en de afgelopen 10 jaar zelfs krimpt, en anderzijds een 
verschuiving naar sectoren van lagere productiviteit. De 
arbeidsregime is ingericht voor grote hoogwaardige sectoren zoals 
IFS, de raffinaderij en ook de overheid en haar entiteiten. De sociale 
lasten zijn in absolute termen hoog door inefficiëntie in de publieke 
kosten.

3. De kosten van huisvesting op Curaçao bij de Freezone lijken hoog in 
vergelijking met andere landen. Echter, dit moet verder onderzocht 
worden.

4. De kosten van elektriciteit en water liggen in de top van kleine 
toerisme gebaseerde Caribische landen. De kosten van transport en 
internet liggen in de middenmoot van kleine toerisme gebaseerde 
Caribische landen.  Het aantal bedrijven dat is overgestapt naar 
structurele energie efficiëntie, groene energie,  elektrische 
mobiliteit, hergebruik van water of afval, is relatief klein. Dit terwijl 
deze acties niet alleen ten goede komen aan het klimaat, maar ook 
aan de productiviteit.  

5. Voor wat betreft bank-gerelateerde kosten, lijken de 
transactietarieven niet hoger dan dat van concurrerende landen. De 
rentetarieven zijn moeilijk te achterhalen. Maar ook die lijken niet 
buitensporig hoog. Waar Curaçao wel achter lijkt te blijven is bij het 
stimuleren van equity financing, non-bank financing en andere 
instrumenten om Access-to-Finance te verhogen.

6. De marktwerking (transparantie en toegankelijkheid) onder zakelijke 
dienstverleners (notarissen, accountants, belastingadviseurs), etc. kan 
bevorderd worden.

7. Bedrijven zijn weinig gerichte structurele programma's aangegaan, al 
dan niet geïncentiveerd door de overheid, om hun efficiëntie te 
verhogen. Zo hebben weinig bedrijven efficiëntie- of 
kwaliteitsbevorderende certificeringen  en standaarden behaald. Deze 
zouden hun lokale overlevingskansen ten goede komen en hun 
exportvermogen verhogen.

8. Als klein eiland ervaart Curaçao schaalnadelen. Echter ze heeft 
weinig gedaan om die schaalnadelen een hoofd te bieden. Er zijn geen 
samenwerkingen tussen bedrijven aan de kostenzijde om kosten te 
verlagen door schaalvergroting of om innovatie en specialistische 
trainingen mogelijk te maken door cost-sharing. Men schijnt te denken 
dat FTAC dat verbiedt. Echter in de rest van de Caribbean wordt 
samenwerking aan de kostenzijde en voor export ook aan de prijszijde 
geïncentiveerd. Samenwerking aan de prijszijde voor export door 
relatief kleine bedrijven uit kleine landen werkt niet marktverstorend.
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Korte termijn

Deze acties zijn binnen een jaar te realiseren. Wij hebben een nader onderscheid gemaakt tussen low hanging fruit en not so low hanging fruit.

Low hanging fruit (begroting 2021)

Deze acties zijn of al in uitvoering of direct uitvoerbaar en kunnen binnen zes maanden gerealiseerd worden. Deze acties vallen onder het mandaat 
van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en vergen geen inzet van (nieuwe) kennis, capaciteit en middelen.

Not so low hanging fruit (begroting 2022)

Deze acties kunnen binnen zes maanden tot één jaar gerealiseerd worden. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft bij een aantal van deze 
acties een rol, maar geen initiërend mandaat. Als het ministerie wel het mandaat heeft, vergt de uitvoering een beperkte inzet van nieuwe kennis, 
capaciteit en middelen.

Middellange termijn (begroting 2023 en 2024)

Deze acties kunnen worden afgerond binnen één à twee jaar, maar zijn nog niet in de begroting opgenomen. Voor deze acties moet een 
veranderingsvoorstel en implementatieplan worden opgesteld met concrete acties inclusief een mijlpalenplanning, kritische prestatie-indicatoren 
(KPI’s), de benodigde capaciteit (hetzij extern, hetzij intern) gekoppeld aan een budgetindicatie en de mogelijke risico’s.

Lange termijn (begroting 2025 en verder)

Deze acties vergen meer uitzoekwerk en studie en kunnen pas na twee jaar worden afgerond. In de komende periode zal wel met enige regelmaat 
gekeken worden naar de urgentie van deze acties.
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De volgende acties kunnen binnen zes maanden gerealiseerd worden:

1. Plaats alle informatie online (op Iguide of een vergelijkbare website):

• Neem stappen, doorlooptijd, kosten, criteria en klachtenprocedure op (in Nederlands, Papiamentu en Engels)

• Verzamel nog ontbrekende informatie en werk de informatie vervolgens regelmatig bij

• Neem links van en naar andere websites van relevante ministeries en organisaties op

• Stel de richtlijnen voor het updaten van websites vast en deel deze met stakeholders zodat zij dit zelf kunnen doen

2. Overleg met Fair Trade Authority Curaçao over de wens om binnen de grenzen en middels samenwerking red tape te verminderen:

• Organiseer regelmatig overleg in de waardeketen om efficiëntie te verhogen (continuous improvement)

• Versterk branche-organisaties om, langs de lijnen van de Quality Policy and Infrastructure, voortgang te maken op het gebied van interne 
professionalisering, onafhankelijke klachtenafhandeling en certificering kwaliteit

3. Faciliteer samenwerking en afstemming in de waardeketen:

• Creëer bewustzijn bij de actoren in de waardeketen over de achtergrondgedachte van de Ease of Doing Business: efficiëntie, gemak en 
eerlijkheid voor het MKB middels toegankelijkheid, transparantie, standaardisatie en eenduidigheid

• Faciliteer een marktconsultatie met diverse IT bedrijven om te kijken welke digitale oplossingen zij zien voor de gesignaleerde problemen.

• Organiseer informatiesessies zodat overheidsorganisaties beter bekend zijn met de mogelijkheden van het Functioneel Systeem Land
Curaçao (loket digital) en stel een gezamenlijk uitrolschema op zodat iedereen weet wanneer zij aan de beurt zijn.

• Bevorder samenwerking tussen stakeholders door alleen projecten te accepteren voor financiering als ze worden ondersteund door twee of 
meer organisaties, in lijn met de aanpak van de Europese Unie voor samenwerkingsprojecten.
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De volgende acties kunnen binnen zes maanden tot één jaar gerealiseerd 
worden:

Backoffice verder digitaliseren

1. Definieer beslisbomen voor standaardaanvragen die door het 
systeem automatisch goedgekeurd kunnen worden.

2. Onderzoek hoe de databases in de backoffice gekoppeld kunnen 
worden zodat eerder door aanvragers verstrekte informatie kan 
worden hergebruikt.

3. Implementeer de app voor economische inspecteurs zodat zij on-site 
digitaal inspecties en controles uit kunnen voeren.

4. Maak een functionaliteit waarmee MEO bij de behandeling van een 
aanvraag directie- en vestigingsvergunning online kan controleren of 
het opgegeven KVKN-, CRIB- en SVB-nummer correct zijn en 
aanvrager geen documenten meer hoeft in te dienen (project is nog 
niet gestart, benodigde budget van ANG 55.000 is niet beschikbaar).

5. Sta instanties zoals KVKN en notarissen bij om ook te digitaliseren.

Frontoffice (klantenportaal) digitaliseren

6. Rond de verdere inrichting van Functioneel Systeem Land Curaçao 
af (fase 1 is in uitvoering en fase 2 is in voorbereiding, het budget 
is beschikbaar).

7. Rond het project stelsel van basisregisters af (project is in 
uitvoering, budget is beschikbaar).

8. Introduceer DigiD (project is nog niet gestart, benodigde budget 
van ANG 150.000 is niet beschikbaar).

9. Passeer de Landsverordening op de digitale handtekening (is in 
uitvoering, budget is beschikbaar).

10. Onderzoek de beste manier om een digitaal en fysiek 
ondernemersloket (government to business portal) te creëren 
waarbinnen de dienstverlening van de hele overheid gebundeld 
wordt in één frontofficesysteem.

11. Sta instanties zoals KVKN en notarissen bij om ook te digitaliseren.
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De volgende acties kunnen binnen één tot twee jaar gerealiseerd worden:

1. Werk aan capaciteitsverbetering via de Government Academy door:

1. School backofficemedewerkers om naar inspectie en controle en school ze bij voor het afhandelen van complexere aanvragen.

2. School frontofficemedewerkers om voor ondersteuning bij indiening online aanvragen en de bediening van de chatwindow.

3. Verzorg trainingen in de waardeketen.

2. Verhoog het bedrag waarbij bouwproject naar minister VVRP moet naar minimaal ANG 3 miljoen (nu ANG 2 miljoen)

3. Verplicht een Regulatory Impact Assessment bij een voorgenomen verandering van wet- en regelgeving en introduceer een soort van ATR 
(Adviescollege Toetsing Regeldruk), zodat er bij toekomstige wet- en regelgeving ook naar de regeldruk wordt gekeken.

4. Ontwikkel en voer pilotprojecten uit voor het optimaliseren van de processen van het verlenen van vergunningen, het stellen van controlekaders 
(kennisgedreven en risicogebaseerd) en het uitvoeren van controles (op locatie of op afstand en veel meer techniek en data gedreven).

5. Versterk branche-organisaties zodat zij zich aansluiten bij internationale kennisnetwerken, (internationale) certificeringen en keurmerken zoeken 
en implementeren, een onafhankelijke klachtenafhandeling opzetten om kwaliteit te waarborgen zodat aanpassing van wet- en regelgeving 
minder urgent wordt.

6. Identificeer welke instanties bedrijfsgerelateerde moederdatabases beheren (zoals KVKN, SVB, Belastingdienst, ect.) en bepaal op welke wijze 
informatie betrouwbaar ter inzage kan worden aangeboden aan derden.

7. Faciliteer KVKN bij het ontwikkelen van een nieuw businessmodel en bijbehorende technische infrastructuur waardoor haar database met 
bedrijfsgegevens (statuten, tekenbevoegdheid, directie, aandeelhouders) tegen betaling raadpleegbaar wordt voor banken en andere instellingen 
om te kunnen voldoen aan interne compliance-eisen.

8. Standaardiseer het gebruik van termen, benamingen, definities en categoriseringen, bijvoorbeeld voor functienamen, bedrijfssoorten en 
-categorieën, en sluit hierbij aan op internationale standaarden, zoals ISIC-2008 (International Standard Industrial Classification) voor bedrijven, 
ISCO 08 (International Standard Classification of Occupations) voor beroepen en ISCED 2011 (International Standard Classification of Education) 
voor opleidingen.

9. Verricht over vijf jaar een officiële audit zodat Curaçao ook is opgenomen in het Doing Business Report.
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De volgende acties kunnen binnen drie tot vijf jaar gerealiseerd worden:

1. Passeren van wetgeving

2. Verhogen bedrijfsmatige efficiëntie

3. Verkrijgen internationale certificeringen

4. Uitvoeren maatregelen efficiëntie arbeidsmarkt (E.6.2)

5. Uitvoeren maatregelen tegengaan illegale arbeid en informele economie (E.2)

6. Uitvoeren maatregelen in relatie tot E.6.1

7. Uitvoeren maatregelen in relatie tot B11
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Interviews

Arend de Winter De Winter Law

Billy Jonkheer Voorzitter Kamer van Koophandel

Chesley Rach Interim directeur UO Ruimtelijke Ordening en Planning

Christina van der Biezen MEO Ondernemen

Darick Jonis Directeur Aqualectra

Eduel Raphaela Aqualectra

Edwin Bogert BTP

Imro Charry Medewerker Fiscale Zaken

John Jacobs Directeur Kamer van Koophandel

Luelo Girigorie MEO Beleidsorganisatie

Mariella Olaria-Maduro MEO Ondernemen

Myra Biegelaar Directeur Dos Mundos

Niko Kluyver Directeur Caribbean Credit Bureau

Robert Bottse Jurist HBN Law

Robert Wansing Projectleider digitale overheid

Richard Dagelet Projectontwikkelaar

Stella van Rijn Secretatis-generaal AZ

Vanessa Toré MEO BES

William ten Veen Advocaat BBV Legal

Zarja Garmers Directeur Zarja Architects

Sam Kruiner MEO NES

Jasmeer Virdee International Trade Center

Valeria Tiffer International Trade Center

Ronald Vermeeren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Corine de Jongh Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Validatiesessies

Artoir Herrera SOAW

Carina Liberia-Schoop Kranchi

Carine Jänsch Voorzitter Orde van Advocaten

Dikmar Oleana Hoofd Preventie Brandweer

de heer Wilson Brandweer

Erika Verkerk-Dodd Senior proces- en projectmanager ministerie EZK Nederland

Gabriel Murray Directeur Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer

Gillion de Palm Directeur Kadaster

Gwido Jansen Medewerker MEO BES

Jacques Heide Programmamanager E6

Jerina Nisbeth Caribbean Credit Bureau

John Jacobs Directeur Kamer van Koophandel

Kenneth Valpoort Voorzitter Horecaf en bestuurslid van CGTC

Nachaira Anastacia Belastingdienst

Niko Kluyver Directeur Caribbean Credit Bureau

Raymond Felisie Adjunct-directeur UO Ruimtelijke Ordening en Planning

Robert Salas jr Voorzitter Antilliaanse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Robert Wansing Projectleider digitale overheid

Ruthline Haddocks Hoofd Bureau Rijbewijzen

Saresca Nicolaas Waarnemend directeur Toelatingsorganisatie

Shumiree Johannes Directeur Vergunningenloket

Suhaily Donker-Vlijt Belastingdienst

Tiffany de Palm Secretaris Orde van Advocaten
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# Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

Costs in 

USD

1 Owner searches and reserves company name Yes Chamber of 

Commerce

no 1 0

2 Chamber of Commerce checks ID of owner and registers with the Commercial 

Registry

Yes Chamber of 

Commerce

no 1 55

4 Owners registers with the Tax/ Inland Revenue Department Yes SIAH – Tax 

Authority

no 1 0

5 Owner enrolls company and workers at Labor Affairs Yes SOAW no 1 0

6 Owner enrolls company and workers at the National Insurance Services Yes Social 

Insurance 

Bank SVB

no 1 0

5 55
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# Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

Costs in 

USD

Hire Notary Yes owner no 1

1 Notary draws up the preliminary deed Yes Notary no 15

Notary searches and reserves company name Yes Chamber of 

Commerce

no 13

Notary verifies ID of shareholders Yes Civil  Registry no 10

2 Notary and owner sign the incorporation documents Yes Notary no 1 1.600

3 Owner apply for a trade/industrial license and directors license Yes Ministry of 

Economic 

Development

no 28 56

4 Owner registers with the Commercial Registry Yes Chamber of 

Commerce

no 1 188

5 Owner registers with the Tax/ Inland Revenue Department and receives a CRIB 

number

Yes SIAH – Tax 

Authority

no 5 0

6 Owner enrolls company and workers at Labor Affairs and receives a labour book Yes SOAW no 1 0

7 Owner enrolls company and workers at the National Insurance Services and receives a 

number

Yes Social 

Insurance 

Bank SVB

no 1 0

8 Owner buys a stamp for trade/industrial license Yes Tax Authority no no 1 11

9 Owner collects trade/industrial license with stamp Yes Ministry of 

Economic 

Development

no 1

Total 39 1.878     
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78Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

 Costs in 

USD 

Peruse the building rules/criteria for city center (art 4), residential areas (art 3), 

general spatial cohesion (height, volume, material, façade, type of construction)

no

Initial meeting with ROP showing sketch plan (schetsplan) no ROP n/a n/a

ROP issues an advice that is binding on its side no

1 Owner gets and fills in application form yes ROP No No (swipe)

2 Owner develops 3 copies of construction plan yes owner 21       5.556 

3 Owner secures proof of lease of real estate yes owner

4 Owner gets meetbrief from cadastre yes Cadastre yes yes 0,5             30 

5 Owner calls to inquire amount of fee yes ROP no 0,5

6 Owner pays advance on fee (50% of construction value) and hands in application form 

and construction plan

yes ROP no yes 0,5       3.976 

7 ROP evaluates petition based on the law and approves or rejects petitions that are not 

the exceptions

yes ROP n/a 60

ROP sends plan to fire department for review yes Fire 

Department

n.a. 42  free 

ROP sends plan to Ministry of Health for nuisance permit (hindervergunning) yes GMN n.a. 28  free 

Minister decides on advice of ROP no Minister

8 ROP calls owner that the decision is ready yes ROP no 0,5

9 Owner pay balance of fee (50%) yes ROP yes 0,5       3.985 

10 Owner picks up permit within 6 weeks after publication on website of VVRP yes ROP no

11 Owner informs and requests inspection at start yes ROP no 1

12 Owner informs and requests inspection at roof yes ROP no 1

13 Owner informs and requests inspection when finished yes ROP, 

including Fire 

Department 

and GMN

no 1

Total 156,5 13.547   
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Indicator Answer Score Answer Score

Building quality control index (0-15) 10 5

Quality of building regulations index (0-2) 2 1

How accessible are building laws and regulations in your economy? (0-1) Available online; Free of charge. 1 some online; free of charge 0,5

Which requirements for obtaining a building permit are clearly specified in the 

building regulations or on any accessible website, brochure or pamphlet? (0-1)

List of required documents; Fees 

to be paid; Required 

preapprovals.

1 List of required documents; Fees to 

be paid; but not the required 

preapprovals

0,5

Quality control before construction index (0-1) 1 1

Which third-party entities are required by law to verify that the building plans are in 

compliance with existing building regulations? (0-1)

Licensed architect; Licensed 

engineer.

1 Licensed architect; Licensed 

engineer.

1

Quality control during construction index (0-3) 3

What types of inspections (if any) are required by law to be carried out during 

construction? (0-2)

Inspections at various phases; 

Risk-based inspections.

2 Inspections at various phases. 1

Do legally mandated inspections occur in practice during construction? (0-1) Mandatory inspections are 

always done in practice.

1 in most cases not 0

Quality control after construction index (0-3) 3 2

Is there a final inspection required by law to verify that the building was built in 

accordance with the approved plans and regulations? (0-2)

Yes, final inspection is done by 

government agency.

2 Yes 2

Do legally mandated final inspections occur in practice? (0-1) Final inspection always occurs 

in practice.

1 no 0

Liability and insurance regimes index (0-2) 1 1

Which parties (if any) are held liable by law for structural flaws or problems in the 

building once it is in use (Latent Defect Liability or Decennial Liability)? (0-1) 

Architect or engineer; 

Professional in charge of the 

supervision; Construction 

company.

1 Depends. The constructor if it is an 

execution error or the constructor 

must have known and did not inform 

the architect. Otherwise it is the 

responsibility of the civil  engineer.

1

Which parties (if any) are required by law to obtain an insurance policy to cover 

possible structural flaws or problems in the building once it is in use (Latent Defect 

Liability Insurance or Decennial Insurance)? (0-1)

No party is required by law to 

obtain insurance .

0 No party is required by law to 

obtain insurance .

0

Professional certifications index (0-4) 0 0

What are the qualification requirements for the professional responsible for verifying 

that the architectural plans or drawings are in compliance with existing building 

regulations? (0-2)

There are no specific 

requirements.

0 There are no specific requirements. 0

What are the qualification requirements for the professional who supervises the 

construction on the ground? (0-2)

There are no specific 

requirements.

0 There are no specific requirements. 0

The Netherlands Curaçao
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Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

Costs in 

USD

1 Electrician certified by public works submits application and makes appointment to 

review documents with Aqualectra

yes Aqualectra yes yes 7 PM

2 Go to appointment with Aqualectra yes Aqualectra no

3 Receive notification from Aqualectra to make appointment with Public Works (UOOW) yes Aqualectra no 7

4 Certified electrician makes appointment with inspector from Public Works for site 

inspection

yes UOOW 

(Public 

works)

no

5 Receive site inspection and immediate approval from inspector yes UOOW 

(Public 

works)

no 7

6 Apply for appointment to sign contract by submitting inspector's approval number on 

Aqualectra website

yes Aqualectra yes yes yes

7 Go to appoinment, receive invoice for connection fee and required deposit, and sign 

contract

yes Aqualectra no 7

8 Pay deposit and connection fee and send proof of payment to Aqualectra yes cliënt yes PM

9 Receive connection yes Aqualectra no 10

Total 38 0
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Quality Getting Electricity Netherlands Curaçao

Reliability of supply and transparency of tariff index (0-8) 8 4

Total duration and frequency of outages per customer a year (0-3) 3 0

System average interruption duration index (SAIDI) 0,8 0

System average interruption frequency index (SAIFI) 0,5 0

What is the minimum outage time (in minutes) that the util ity considers for the calculation of 

SAIDI/SAIFI

0,1 0

Mechanisms for monitoring outages (0-1) 1 1

Does the distribution util ity use automated tools to monitor outages? Yes yes

Mechanisms for restoring service (0-1) 1 1

Does the distribution util ity use automated tools to restore service? Yes yes

Regulatory monitoring (0-1) 1 1

Does a regulator — that is, an entity separate from the util ity — monitor the util ity’s performance 

on reliability of supply?

Yes yes

Financial deterrents aimed at limiting outages (0-1) 1 0

Does the util ity either pay compensation to customers or face fines by the regulator (or both) if 

outages exceed a certain cap?

Yes no

Communication of tariffs and tariff changes (0-1) 1 1

Are effective tariffs available online? Yes yes

Link to the website, if available online https://www.aqualectra.com/rates/
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Step Required? Agency Online? Do the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Do the 

majority do 

this online?

Time in 

days

 Costs in 

USD 

Select and hire notary yes seller no 1,0       9.036 

1 Notary conducts a title search at the Land Registry yes Cadaste, Land 

Registry

Yes Yes online 

banking

0,2             30 

2 Notary conducts a search on the representation of the parties (chamber of commerce, 

company charters, tax debt)

yes Trade Register, 

Tax Authority, 

FIU

no no no

3 Notary draws-up draft deed and receives funds yes Notary no 3

4 Notary executes the transfer deed and transfers funds yes Notary no 1     45.179 

5 Notary registers the minuutakte and nainzage yes Cadaste, Land 

Registry

no 1           175 

6 Notary regisers the minuutakte and nainzage with Tax Authority yes Tax Authority no

total 6,2     54.419 
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Question Answer Score Answer Score

Quality of the land administration index (0-30) 28,5 22

Reliability of infrastructure index (0-8) 7 6,5

Type of land registration system in the economy: Title Registration System Title Registration System

What is the institution in charge of immovable property registration? Kadaster Kadaster

In what format land title certificates are kept at the immovable property registry of the 

largest business city of the economy —in a paper format or in a computerized format 

(scanned or fully digital)?

Computer/Scanned 1 Computer/Scanned 1

Is there a comprehensive and functional electronic database for checking for 

encumbrances (l iens, mortgages, restrictions and the like)?

Yes 1 Yes 1

Institution in charge of the plans showing legal boundaries in the largest business 

city:

Kadaster Kadaster

In what format cadastral plans are kept at the mapping agency of the largest business 

city of the economy—in a paper format or in a computerized format (scanned or fully 

digital)?

Computer/Fully digital 2 Computer/Fully digital 2

Is there an electronic database for recording boundaries, checking plans and 

providing cadastral information (geographic information system)?

Yes 1 Yes 1

Is the information recorded by the immovable property registration agency and the 

cadastral or mapping agency kept in a single database, in different but l inked 

databases or in separate databases?

Single database 1 Two databases with interface between 

them

0,5

Do the immovable property registration agency and cadastral or mapping agency use 

the same identification number for properties?

Yes 1 Yes 1

Netherlands Curacao
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Transparency of information index (0–6) 6 3,5

Who is able to obtain information on land ownership at the agency in charge of 

immovable property registration in the largest business city?

Anyone who pays the official fee 1 Anyone who pays the official fee 1

Is the list of documents that are required to complete any type of property transaction 

made publicly available–and if so, how?

Yes, online 0,5 Yes, 0,5

Link for online access: www.kadaster.nl www.kadaster.cw

Is the applicable fee schedule for any type of property transaction at the agency in 

charge of immovable property registration in the largest business city made publicly 

available–and if so, how?

Yes, online 0,5 Yes, online 0,5

Link for online access: https://www.kadaster.nl/documents/195

3498/2075653/Tarieven+2019.pdf/7803

d76d-2c1b-2771-6c7e-

2caec5f3ca54?t=1543847212342

https://www.kadaster.cw/producten

Does the agency in charge of immovable property registration agency formally commit 

to deliver a legally binding document that proves property ownership within a 

specific timeframe –and if so, how does it communicate the service standard?

Yes, online 0,5 no, timeframe not included 0

Link for online access: https://www.kadaster.nl/kwaliteitshandv

est

https://www.kadaster.cw/kadaster/histor

ie Algemene voorwaarden

Is there a specific and independent mechanism for fi l ing complaints about a problem 

that occurred at the agency in charge of immovable property registration?

Yes 1 Yes, although integrated in the contact 

portal on the website

0

Contact information: https://www.kadaster.nl/klachten-en-

bezwaren

https://www.kadaster.cw/contact

Are there publicly available official statistics tracking the number of transactions at 

the immovable property registration agency?

Yes 0,5 Yes 0,5

Number of property transfers in the largest business city in 2018: 34908 (residential only) in 2018 2767 in 2018

Who is able to consult maps of land plots in the largest business city? Anyone who pays the official fee 0,5 Anyone who pays the official fee 0,5

Is the applicable fee schedule for accessing maps of land plots made publicly 

available—and if so, how?

Yes, online 0,5 Yes, online 0,5

Link for online access: https://www.kadaster.nl/documents/195

3498/2075653/Tarieven+2019.pdf/7803

d76d-2c1b-2771-6c7e-

2caec5f3ca54?t=1543847212342

https://www.kadaster.cw/producten

Does the cadastral/mapping agency formally specifies the timeframe to deliver an 

updated cadastral plan—and if so, how does it communicate the service standard?

Yes, online 0,5 no 0

Link for online access: https://www.kadaster.nl/-/voorlopige-

kadastrale-grenzen

n/a

Is there a specific and independent mechanism for fi l ing complaints about a problem 

that occurred at the cadastral or mapping agency?

Yes 0,5 Yes, although integrated in the contact 

portal on the website

0

Contact information: https://www.kadaster.nl/klachten-en-

bezwaren

https://www.kadaster.cw/contact
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Geographic coverage index (0–8) 8 8

Are all  privately held land plots in the largest business city formally registered at the 

immovable property registry?

Yes 2 Yes 2

Are all  privately held land plots in the economy formally registered at the immovable 

property registry?

Yes 2 Yes 2

Are all  privately held land plots in the largest business city mapped? Yes 2 Yes 2

Are all  privately held land plots in the economy mapped? Yes 2 Yes 2

Land dispute resolution index (0–8) 7,5 4

Does the law require that all  property sale transactions be registered at the 

immovable property registry to make them opposable to third parties?

Yes 1,5 Yes 1,5

Legal basis: Civil  Code/Kadaster wet: article 3:89 and 

article 3:24 of Dutch Civil  Code

Civil  Code/Kadaster wet: article 3:89 and 

article 3:24 of Civil  Code

Is the system of immovable property registration subject to a state or private 

guarantee?

Yes 0,5 yes 0,5

Type of guarantee: State guarantee State guarantee

Legal basis: Civil  Code/Kadaster wet: article 3:89 and 

article 3:24 of Dutch Civil  Code

Landsverordening openbare registers and 

Kadasterlandsverordening

Is there a is a specific, out-of-court compensation mechanism to cover for losses 

incurred by parties who engaged in good faith in a property transaction based on 

erroneous information certified by the immovable property registry?

Yes 0,5 no

Legal basis: Article 117 Land Registry Act Article 3:30 Civil  Code

Does the legal system require a control of legality of the documents necessary for a 

property transaction (e.g., checking the compliance of contracts with requirements of 

the law)?

Yes 0,5 Yes 0,5

If yes, who is responsible for checking the legality of the documents? Registrar; Notary; Registrar; Notary;

Does the legal system require verification of the identity of the parties to a property 

transaction?

Yes 0,5 Yes 0,5

If yes, who is responsible for verifying the identity of the parties? Notary; Notary;

Is there a national database to verify the accuracy of government issued identity 

documents?

Yes 1 Yes 1

What is the Court of first instance in charge of a case involving a standard land 

dispute between two local businesses over tenure rights for a property worth 50 times 

gross national income (GNI) per capita and located in the largest business city?

Arrondissementsrechtbank Amsterdam Gerecht in eerste aanleg Curaçao

How long does it take on average to obtain a decision from the first-instance court for 

such a case (without appeal)?

Less than a year 3 Less than a year

Are there publicly available statistics on the number of land disputes at the economy 

level in the first instance court?

No 0 No 0

Number of land disputes in the economy in 2018: on average 6

Equal access to property rights index (-2–0)

Do unmarried men and unmarried women have equal ownership rights to property? yes o yes o

Do married men and married women have equal ownership rights to property? yes o yes o
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Credit 

bureau

Credit 

registry

Score Credit 

bureau

Credit 

registry

Score

Depth of credit information index (0-8)

Are data on both firms and individuals distributed? No No 0 No No 0

Are both positive and negative credit data distributed? Yes No 1 Yes No 1

Are data from retailers or util ity companies - in addition to data from banks and 

financial institutions - distributed?

Yes No 1 Yes No 1

Are at least 2 years of historical data distributed? (Credit bureaus and registries that 

distribute more than 10 years of negative data or erase data on defaults as soon as 

they are repaid obtain a score of 0 for this component.)

Yes No 1 Yes No 1

Are data on loan amounts below 1% of income per capita distributed? Yes No 1 Yes No 1

By law, do borrowers have the right to access their data in the credit bureau or credit 

registry?

Yes No 1 Yes No 1

Can banks and financial institutions access borrowers’ credit information online (for 

example, through an online platform, a system-to-system connection or both)?

Yes No 1 Yes No 1

Are bureau or registry credit scores offered as a value-added service to help banks 

and financial institutions assess the creditworthiness of borrowers?

Yes No 1 Yes No 1

Total Score ("yes" to either public bureau or private registry) 7 7

Coverage

Number of individuals 10.987.000 75.000

Number of firms 0 0

Total 10.987.000 75.000

Percentage of adult population 98,7 58,2%

Netherlands CuraçaoIndicator
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Credit 

bureau

Credit 

registry

Score Credit 

bureau

Credit 

registry

Score

Strength of legal rights index (0-12) 2 2

Does an integrated or unified legal framework for secured transactions that extends 

to the creation, publicity and enforcement of functional equivalents to security 

interests in movable assets exist in the economy?

No No

Does the law allow businesses to grant a non-possessory security right in a single 

category of movable assets, without requiring a specific description of collateral?

Yes Yes

Does the law allow businesses to grant a non-possessory security right in 

substantially all  of its assets, without requiring a specific description of collateral?

No No

May a security right extend to future or after-acquired assets, and does it extend 

automatically to the products, proceeds and replacements of the original assets?

No No

Is a general description of debts and obligations permitted in collateral agreements; 

can all  types of debts and obligations be secured between parties; and can the 

collateral agreement include a maximum amount for which the assets are 

encumbered?

No No

Is a collateral registry in operation for both incorporated and non-incorporated 

entities, that is unified geographically and by asset type, with an electronic database 

indexed by debtor's name?

No No

Does a notice-based collateral registry exist in which all  functional equivalents can 

be registered?

No No

Does a modern collateral registry exist in which registrations, amendments, 

cancellations and searches can be performed online by any interested third party?

No No

Are secured creditors paid first (i.e. before tax claims and employee claims) when a 

debtor defaults outside an insolvency procedure?

No No

Are secured creditors paid first (i.e. before tax claims and employee claims) when a 

business is l iquidated?

Yes Yes

Are secured creditors subject to an automatic stay on enforcement when a debtor 

enters a court-supervised reorganization procedure? Does the law protect secured 

creditors’ rights by providing clear grounds for relief from the stay and sets a time 

l imit for it?

No No

Does the law allow parties to agree on out of court enforcement at the time a security 

interest is created? Does the law allow the secured creditor to sell  the collateral 

through public auction or private tender, as well as, for the secured creditor to keep 

the asset in satisfaction of the debt?

No No

Netherlands CuraçaoIndicator
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Labor tax or contribution Tax base Tax rate Maximum Tax amount 

Social security contribution – paid by employer Gross salary 9%
As % of ANG 100,000   (USD55,555) plus 1% for amounts over ANG 

100,000 

Social security contribution – withheld by employer Gross salary 6%
As % of ANG 100,000   (USD55,555),  plus 1% for amounts over ANG 

100,000  max

Social security contribution – paid by employee directly        0        

Health care contribution – paid by employer Gross salary 9,30% As % of ANG 150,000   (USD83,333) max

Health care contribution – withheld by employer        4,30%
As % of ANG 150,000   (USD83,333) max; Retirees: 6.5%; self-employed 

13.6%

Health care contribution – paid by employee directly        0        

Unemployment insurance contribution – paid by employer        0        

Unemployment insurance contribution – withheld by employer        0        

Unemployment insurance contribution – paid by employee directly        0        

Disability insurance contribution – paid by employer 0

Disability insurance contribution – withheld by employer 0

Disability insurance contribution – paid by employee directly 0

Payroll tax – paid by employer        0        

Payroll tax – withheld by employer        0        

Payroll tax – paid by employee directly        0        

Fringe benefit tax – paid by employer        0        

Fringe benefit tax – withheld by employer        0        

Fringe benefit tax – paid by employee directly        0        

Personal income tax – paid by employer                      

Personal income tax – withheld by employer                      

Personal income tax – paid by employee directly        0        

Pension for widows and Children –withheld and paid by employer 0,50% As % of ANG 100,000 (USD55,555) max

Pension for widows and Children –withheld from employee and paid

by employer
0,50% As % of ANG 100,000 (USD55,555) max

Cesantia –withheld and paid by employer USD 22 Flat fee per annum

Accident insurance - withheld and paid by employer 0.5%-5% As % of ANG 67.548,00max (ongevallenverzekering)

Permanent disability contribution (AVBZ)- paid by employer Gross salary 0,50% As % of ANG 477.412,33max

Permanent disability contribution (AVBZ)- withheld from employee

and paid by employer
Gross salary 1,50%

As % of ANG 67.548,00(USD35,898) max

ZV – employers are compensated for employees’ sick days
Sickness insurance withheld from and paid by employer 1,90%
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Answer Score Answer Score

Postfiling index (0-100) 92

VAT refunds

Does VAT exist? Yes Yes

Does a VAT refund process exist per the case study? Yes ??

Restrictions on VAT refund process none none

Percentage of cases exposed to a VAT audit (%) 0% - 24% ??

Is there a mandatory carry forward period? No

Time to comply with VAT refund (hours) 0 100

Time to obtain VAT refund (weeks) 15 78,2

Corporate income tax audits

Does corporate income tax exist? Yes Yes

Percentage of cases exposed to a corporate income tax audit (%) 0% - 24%

Time to comply with a corporate income tax correction (hours) 3,5 96,3

Time to complete a corporate income tax correction (weeks) 2,1 93,3

Netherlands CuracaoQuestion
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Characteristics Export Import Export Import

Product HS 85 : Electrical machinery and 

equipment and parts thereof; 

sound recorders and reproducers, 

television image and sound 

recorders and reproducers, and 

parts and accessories of such 

articles

HS 8708: Parts and accessories of 

motor vehicles

HS 85 : Electrical machinery and 

equipment and parts thereof; 

sound recorders and reproducers, 

television image and sound 

recorders and reproducers, and 

parts and accessories of such 

articles

HS 8708: Parts and accessories of 

motor vehicles

Trade partner United States United States Aruba United States

Border Basseterre port Basseterre port Willemstad port Willemstad port

Distance (km) 4 4 11

Domestic transport time (hours) 1 1 1 1

Domestic transport cost (USD) 75 82 111 111

Components of Border Compliance Time to Complete (hours) Associated Costs (USD) Time to Complete (hours) Associated Costs (USD)

Export: Clearance and inspections required by customs authorities 8 200 8 5

Export: Clearance and inspections required by agencies other than 

customs

0 0 8

Export: Port or border handling 24 135 24

Import: Clearance and inspections required by customs authorities 3 200 4 142

Import: Clearance and inspections required by agencies other than 

customs

0 0 0 0

Import: Port or border handling 37,1 110,7 184

Trade Documents  Export Import Export Import

Bill  of lading Bill  of lading Bill  of lading Commercial invoice

Commercial invoice Commercial invoice Commercial invoice Packing list 

Customs export declaration Customs import declaration Customs export declaration Customer’s official name and CRIB 

number

Terminal handling receipts Gate pass Terminal Handling Receipts

CARICOM Certificate of origin Packing list Certificate of Origin

SOLAS certificate Terminal handling receipts

Customs receipt for paying 

customs related fees

SOLAS certificate

St. Kitts and Nevis (highest ranking Caribbean) Curacao

St. Kitts and Nevis (highest ranking Caribbean) Curacao

St. Kitts and Nevis (highest ranking Caribbean) Curacao
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Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

 Costs in 

USD 

1 Levying of preservation orders yes lawyer 1          251 

2 Service by a bailiff no bailiff 15  PM 

3 Start of proceedings on the merits yes lawyer 60      9.722 

4 Service by a bailiff no bailiff 15  PM 

5 Plaintiff's response yes lawyer 30

6 Expert report no Expert 90      1.000 

7 Second session yes Court of 

Justice

30

8 Verdict yes Court of 

Justice

60

9 Execution of judgement yes lawyer 15

10 Service by a bailiff no bailiff 15  PM 

11 Public auction no 60

Total 391 10.973  
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Time (days)

Filing and service

Trial and judgment

Enforcement of judgment

Cost (% of claim value)

Attorney fees

Court fees

Enforcement fees

Quality of judicial processes index (0-18)

Court structure and proceedings (-1-5)

Case management (0-6)

Court automation (0-4)

Alternative dispute resolution (0-3) 1,5

220

42

116

62

10

10

7

3

0,5

2

1,5

Netherlands Curaçao

514

10

62

442

23,9

13,7

5

5,2

7

3

0,5

2
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Answer Score Answer Score

Quality of judicial processes index (0-18) 7 7

Court structure and proceedings (-1-5) 3 3

1. Is there a court or division of a court dedicated solely to hearing commercial 

cases?

No 0 No 0

2. Small claims court 1,5 1,5

2.a. Is there a small claims court or a fast-track procedure for small claims? Yes Yes

2.b. If yes, is self-representation allowed? Yes Yes

3. Is pretrial attachment available? Yes 1 Yes 1

4. Are new cases assigned randomly to judges? Yes, but manual 0,5 Yes, but manual 0,5

5. Does a woman's testimony carry the same evidentiary weight in court as a man's? Yes 0 Yes 0

Case management (0-6) 0,5 0,5

1. Time standards 0 0

1.a. Are there laws setting overall time standards for key court events in a civil  case? Yes Yes

1.b. If yes, are the time standards set for at least three court events? No No

1.c. Are these time standards respected in more than 50% of cases? Yes Yes

2. Adjournments 0,5 0,5

2.a. Does the law regulate the maximum number of adjournments that can be granted? No No

2.b. Are adjournments l imited to unforeseen and exceptional circumstances? Yes Yes

2.c. If rules on adjournments exist, are they respected in more than 50% of cases? Yes Yes

3. Can two of the following four reports be generated about the competent court: (i) 

time to disposition report; (i i) clearance rate report; (i i i) age of pending cases report; 

and (iv) single case progress report?

No 0 No 0

4. Is a pretrial conference among the case management techniques used before the 

competent court?

No 0 No 0

5. Are there any electronic case management tools in place within the competent court 

for use by judges?

No 0 No 0

6. Are there any electronic case management tools in place within the competent court 

for use by lawyers?

No 0 No 0

Netherlands Curaçao
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Court automation (0-4) 2 2

1. Can the initial complaint be fi led electronically through a dedicated platform 

within the competent court?

No 0 No 0

2. Is it possible to carry out service of process electronically for claims fi led before 

the competent court?

No 0 No 0

3. Can court fees be paid electronically within the competent court? Yes 1 Yes 1

4. Publication of judgments 1 1

4.a Are judgments rendered in commercial cases at all  levels made available to the 

general public through publication in official gazettes, in newspapers or on the 

internet or court website?

Yes Yes

4.b. Are judgments rendered in commercial cases at the appellate and supreme court 

level made available to the general public through publication in official gazettes, in 

newspapers or on the internet or court website?

Yes Yes

Alternative dispute resolution (0-3) 1,5 1,5

1. Arbitration 1 1

1.a. Is domestic commercial arbitration governed by a consolidated law or 

consolidated chapter or section of the applicable code of civil  procedure 

encompassing substantially all  its aspects?

Yes Yes

1.b. Are there any commercial disputes—aside from those that deal with public order 

or public policy—that cannot be submitted to arbitration?

Yes Yes

1.c. Are valid arbitration clauses or agreements usually enforced by the courts? Yes Yes

2. Mediation/Conciliation 0,5 0,5

2.a. Is voluntary mediation or conciliation available? Yes Yes

2.b. Are mediation, conciliation or both governed by a consolidated law or 

consolidated chapter or section of the applicable code of civil  procedure 

encompassing substantially all  their aspects (for example, definition, aim and scope 

of application, designation of mediator/conciliator, initiation of the process, 

principles governing the process, enforcement)?

No No

2.c. Are there financial incentives for parties to attempt mediation or conciliation (i.e., 

if mediation or conciliation is successful, a refund of court fi l ing fees, income tax 

credits or the like)?

No No
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Step Required? Agency Online? Does the 

majority do 

this online? 

Online 

payment?

Does the 

majority do 

this online?

Time in 

days

 Costs in 

USD 

1 Owner files for bankruptcy yes no 1              -   

2 Owner attends court hearing yes Court of 

Justice

no 60

3 Court appoints trustee and supervisory judge yes Court of 

Justice

no 3

4 Trustee publishes court ruling yes Trustee no 5             89 

5 Trustee investigates the value of the assets and reports to the supervisory judge on a  

bi-monthly basis

yes Trustee no

6 Trustee requests a temporary stay on enforcement proceedings no Trustee no

7 Trustee organises public auction or private sale yes Trustee no  100.000 

Total 69 100.089 



Tamira La Cruz Michiel van der Veur
tlacruz@markstra.com michiel@vanderveur.net

1
0

. R
es

o
lv

in
g 

In
so

lv
en

cy
Q

u
a

lit
y

97Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business

Answer Score Answer Score

Strength of insolvency framework index (0-16) 11,5 11,5

Commencement of proceedings index (0-3) 2,5 2,5

What procedures are available to a DEBTOR when commencing insolvency 

proceedings?

(a) Debtor may fi le for both liquidation 

and reorganization

1 (a) Debtor may fi le for both liquidation 

and reorganization

1

Does the insolvency framework allow a CREDITOR to fi le for insolvency of the debtor? (b) Yes, but a creditor may fi le for 

l iquidation only

0,5 (b) Yes, but a creditor may fi le for 

l iquidation only

0,5

What basis for commencement of the insolvency proceedings is allowed under the 

insolvency framework? (a) Debtor is generally unable to pay its debts as they mature 

(b) The value of debtor's l iabilities exceeds the value of its assets

(a) Debtor is generally unable to pay its 

debts as they mature

1 Mostly (a), but (b) is also possible 1

Management of debtor's assets index (0-6) 6 6

Does the insolvency framework allow the continuation of contracts supplying 

essential goods and services to the debtor?

Yes 1 Yes 1

Does the insolvency framework allow the rejection by the debtor of overly 

burdensome contracts?

Yes 1 Yes 1

Does the insolvency framework allow avoidance of preferential transactions? Yes 1 Yes 1

Does the insolvency framework allow avoidance of undervalued transactions? Yes 1 Yes 1

Does the insolvency framework provide for the possibility of the debtor obtaining 

credit after commencement of insolvency proceedings?

Yes 1 Yes 1

Does the insolvency framework assign priority to post-commencement credit? (b) Yes over ordinary unsecured 

creditors but not over secured creditors

1 (b) Yes over ordinary unsecured 

creditors but not over secured creditors

1

Reorganization proceedings index (0-3) 1 1

Which creditors vote on the proposed reorganization plan? (b) Only creditors whose rights are 

affected by the proposed plan

1 Only creditors who have been verified 

by the trustee

1

Does the insolvency framework require that dissenting creditors in reorganization 

receive at least as much as what they would obtain in a l iquidation?

No 0 No 0

Are the creditors divided into classes for the purposes of voting on the reorganization 

plan, does each class vote separately and are creditors in the same class treated 

equally?

No 0 No 0

Creditor participation index (0-4) 2 2

Does the insolvency framework require approval by the creditors for selection or 

appointment of the insolvency representative?

No 0 No 0

Does the insolvency framework require approval by the creditors for sale of 

substantial assets of the debtor?

No 0 No 0

Does the insolvency framework provide that a creditor has the right to request 

information from the insolvency representative?

Yes 1 Yes 1

Does the insolvency framework provide that a creditor has the right to object to 

decisions accepting or rejecting creditors' claims?

Yes 1 Yes 1

The Netherlands Curaçao



V
o

o
rb

ee
ld

 b
es

lis
b

o
o

m
 s

ta
n

d
aa

rd
 a

an
vr

ag
en

Definieer een ‘regulier bedrijf’ of ‘reguliere aanvraag’ waarvoor een 
vergunning bijna automatisch verstrekt wordt.

1. Aanvraag vestigingsvergunning

• Lokaal: directeur-grootaandeelhouder is ingezetene

• MKB: < 50 FTE en < 5 miljoen omzet, startkapitaal < ANG 
350,000

• Risico: lage kans op fraude, hinder, witwassen, etc. (MOT, 
transport, constructie, IT) en dus geen extra vergunningen 
nodig

• Indien alleen niet voldaan wordt aan vereiste laag risico: 
identificeer samen met brancheorganisaties welke 
certificeringen, diploma's, ervaring van 
directeur/eigenaar aanvullend overlegd moeten worden

• EOP: op een plek die is aangewezen voor bedrijfsactiviteiten

• Indien thuis en in woonwijk: alleen microbedrijf (regulier 
max 5 werknemers en 2 klanten, hoogstens 2 auto’s op 
straat, hoogstens 3 op eigen terrein, tot 6pm)

• Toegang tot topografische kaart en opnemen verstrekte 
vergunningen op elk adres

• Maken onderscheid tussen vestigingsadres en 
kantooradres van het bedrijf om EOP na te leven

2. Aanvraag horecavergunning

• Introduceer versnelde procedure indien in bestaand pand en 
op bekende locatie

• Indien op nieuwe locatie of verbouwing nodig: koppel 
horecavergunningsproces aan bouwvergunningsproces en 
doorloop de volledige procedure

• Doorloop volledige procedure indien eigenaar van het bedrijf 
eerder problemen heeft gehad (schulden belasting/premies, 
niet naleven vergunningseisen, etc.)

• Belast de brancheorganisatie met het, tegen betaling, 
begeleiden van nieuwelingen en het geven van cursussen

Eindrapport Red Tape en Cost of Doing Business 98
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Curaçao National Export Strategy (NES) & de Strategic Trade Development Roadmap (STDR) 2020-2025. Ministry of Economic 
Development, International Trade Centre (ITC), Geneva, Switzerland, 2019, 2020. 

Building on Strengths; National development plan Curaçao 2015- 2030 (NDP). The Government of Curacao together with United Nations 
Development Program, August 2016. 

A Roadmap for SDG implementation in Curaçao. The Government of Curacao together with the United Nations Sustainable Growth 
Development (UNSDG) MAPS mission, December 2018. (20181206 Curacao SDG Roadmap.pdf).

Improving the Regulatory and Business for BSOs Supporting MEs in the Caribbean OCTs. A study to assess the Regulatory and Business 
Enabling Environment for doing business in the Caribbean OCT; following the World Bank Doing Business Study. 2016. Ecorys on behalf of 
the Deputy Regional Authorising Officer, British Virgin Islands; Specific report per island, including Curacao: Part II Country Reports, 2018. 

Curaçao 2026: Iedereen aan het werk, Ministerie van Economische Ontwikkeling, 2021. (Meer Economie en meer banen – versie 
RVM.pdf). 

Een aanzet tot een plan van aanpak (concept): Landspakket – uitvoeringsagenda E.6.4; Cost of Doing Business op Curaçao, maart 2021. 

Cost of Doing Business Bonaire, 2016. PriceWaterhouseCoopers (PWC). 

Doing Business in Aruba, Curacao and Sint Maarten Study Proposal, Subnational group,  2021. World Bank Group.

IMF-rapporten 2016 - 2020: Kingdom of the Netherlands-Curaçao and the IMF

Strategies for sustainable long term economic development in Curaçao, 2013. TAC Applied Economic & Financial Research. 

Uitvoeringsplan van Red Tape naar Red Carpet, 2021. Ministerie van Economische Ontwikkelingen.

RVO nieuwsbrieven: Zakelijke steun voor bedrijven uit de Caribische delen van het Koninkrijk (rvo.nl)

PLAN: ReForSá Korsou: Rekonstruí. Fortifiká. Salbaguardiá. Group of Concerned Citizens. April 16, 2019. 
Groeistrategie Curaçao: integraal en samen. De Regering van Curaçao, Oktober 2018.

Bijdrage aan realisatie Groei-akkoord. Brief van de Kamer van Koophandel aan de Minister President van Curacao, 22 juli 2019.

Proposal to Rijksministerraad May 2019, brief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao aan de RMR, Den Haag.
Caribbean Investment Climate Index, Economisch Bureau Amsterdam, auteurs Sjoerd Boerdijk, Matthijs Gerritsen en Koert van Buiren; 
Nog te verschijnen

Curaçao Competes, a study based on the World Economic Forum’s Global Competitiveness Study, 2014. MarkStra Caribbean

Curaçao Strategic Tourism Masterplan 2015-2020
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Tamira La Cruz, MBA, bedrijfseconoom en directeur van MarkStra
Caribbean, is onderzoeker en strateeg gericht op het vergroten van 
markten. Tamira heeft talrijke studies naar het ondernemersklimaat 
uitgevoerd, waaronder het assessment van het ondernemersklimaat voor 
de Caribische LGO’s in 2016 en de facilitering van verschillende regionale 
workshops hieromtrent in opdracht van Ecorys en gefinancierd door de 
Europese Unie. In 2016 en 2019 was ze betrokken bij de evaluatie van 
hervormingen in het ondernemersklimaat in de CARIFORUM-landen, 
volgens World Bank Doing Business, gefinancierd door de InterAmerican
Development Bank.  Meer recent is ze betrokken geweest bij studies 
omtrent hervormingen met betrekking tot de Maritime Authority Curaçao 
en Caribische Overheidsbedrijven.

Michiel van der Veur, directeur Van der Veur Advies, is betrokken 
geweest bij het opstellen van uiteenlopende documenten voor zowel 
publieke en private organisaties. Zijn kracht ligt in het structureren van 
informatie op een toegankelijke en begrijpelijke manier en het 
presenteren hiervan in beleidsdocumenten, speeches rapporten. In het 
verleden heeft hij verschillende economische adviezen en onderzoeken 
uitgevoerd, waaronder voor ministers van Economische Ontwikkeling 
van Curaçao, de Maritieme Autoriteit Curaçao, de Stichting 
Monumentenfonds Curaçao, Invest in Willemstad Curaçao, het 
Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao en voor de 
Antigua and Barbuda Investment Agency.
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