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Double Taxation 
Agreement (DTA) 
Curacao-Norway  

Trb. 1990, 4.

‘In the late 1980s, Norway wanted to 
terminate the treaty, probably because 

it did not make sense to have a 
“normal” tax treaty with a tax haven’ –

A.A. Skaar, University of Oslo





Programma

Onderzoeksmethode en onderzoeksvraag

Staatkundige structuur en afsluiten belastingverdrag

Strategieën door Curacao toegepast

Obstakels

Mogelijke oplossingen



Onderzoeksmethode 
en onderzoeksvraag

• Kwalitatief onderzoek (2018/2019)

• “Wat zijn de oorzaken van het 
beperkte belastingverdragennetwerk 
van Curaçao?”



Staatkundige 
structuur

Artikel 3 Statuut ‘Buitenlandse betrekkingen’ 

Verdragen afsluiten is een 
Koninkrijksaangelegenheid

Belastingen valt buiten artikel 3 en is een 
Landsaangelegenheid

Onderhandelen over belastingverdragen is 
landsaangelegenheid, ratificatie is 
Koninkrijksaangelegenheid



Territoriale beperking

“Tenzij een andere bedoeling uit het verdrag blijkt of op een andere wijze 
is komen vast te staan, bindt een verdrag elke partij ten opzichte van 
haar gehele grondgebied” – artikel 29 Weense Verdrag, Trb. 1985, 79.

Verdragen die Nederland afsluit gelden niet automatisch voor de andere 
landen binnen het Koninkrijk.

• Onderscheid Europees Nederland en Caribisch Nederland, zie NL-Irak verdrag



Medegelding
Verdrag Nederland-Irak



Uitbreidingsbepaling

De mogelijkheid om het verdrag uit te
breiden tot het Caribisch deel van het 
Koninkrijk is opgenomen in het 
verdrag, maar een daadwerkelijke
uitbreiding is pas mogelijk in een
afzonderlijk verdrag.



Verdrag Nederland-Irak
Toelichtende Nota



Uitbreiding
via verdrag
met NL

Brazilië, China en Tunesië: 
reden onbekend

Rusland: ‘redenen van 
interne politieke aard’

Argentinië: vanwege vrees 
voor kapitaalvlucht uit 

Argentinië

Kazachstan en Venezuela: 
eerst belastingstelsel 

aanpassen

Na Nieuw Fiscaal 
Raamwerk: DTA’s 
afsluiten?

• Albanië: eerst uitvoeringsbeleid

• Task Force



Strategieën 
van Curacao

TIEA onderhandelen en aansluitend DTA

DTA afsluiten met ‘minder’ interessante landen, 
daarna met grote landen

“Ze vragen ook vaak met hoeveel landen je al een 
belastingverdrag hebt”

Vanuit Nederland: “zowel Malta als Curacao worden 
gezien als tax haven en dan vraag je je af waarom twee 
tax havens met elkaar een verdrag zouden aangaan”



Onderhandelingen 
gevoerd met: 

Australië Barbados Brazilië

Cuba Jamaica Malta

Nieuw-
Zeeland

Qatar
San 

Marino

Seychellen VAE Venezuela

V.S.



Obstakels uit onderzoek

Beperkte
mankracht

Gebrek aan
aandacht voor

afsluiten DTA’s bij
Ministerie

Gebrek aan kennis

Forse wisselingen 
van personen bij 

Min.Fin.

Afhankelijk van 
Nederland

Status van Tax 
Haven

Verdeelde sector
Politieke 

instabiliteit 
verdragspartners

LGO/UPG status?



Conclusie

• Beperkte kennis en mankracht op Curaçao

• Politieke dimensie

• Rol Staatkundige structuur

• Verdeelde offshore sector

• Centrale coördinatie vanuit Curaçao

• Exposure: Curaçao voldoet aan Int’l
standaarden

• Vast onderhandelingsteam

• Fusie van de twee verenigingen

• Gevolg geven aan de uitbreidingsbepalingen

• Actieve betrokkenheid van Nederland

Aanbevelingen



Versnelling 
door synergie 

binnen het 
Koninkrijk


