
Beleidsmemorandum over de buitengaatse onderneming 
 
Definities 
 
Volgens artikel 1, lid 12 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten (2010) is een 
buitengaatse onderneming: “een in het land Curaçao of het land Sint Maarten gevestigde 
naamloze vennootschap of besloten vennootschap, waarvan het statutaire doel in opdracht en ten 
behoeve van een of meer niet-ingezetenen of de vennootschap zelve wordt nagestreefd met 
middelen toebehorende aan een of meer niet-ingezetenen of de vennootschap zelve en waarvan de 
geplaatste aandelen eigendom zijn van een of meer niet-ingezetenen dan wel als zodanig bij of 
krachtens deze Regeling als niet-ingezetene aangemerkte naamloze vennootschap of besloten 
vennootschap.” Deze definitie houdt in dat ingezetenen geen aandeelhouder van een buitengaatse 
onderneming kunnen zijn.1 
 
Volgens artikel 23 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten (2010) kan de Bank 
een buitengaatse onderneming een ontheffing verlenen van de voorwaarden, voorschriften en 
bepalingen bij of krachtens de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 gegeven, waarmee ten aanzien 
van het betalingsverkeer de buitengaatse onderneming als een niet-ingezetene wordt aangemerkt. 
Deze ontheffing wordt de deviezenvrijstelling genoemd. 
 
Status buitengaatse onderneming 
 
De buitengaatse onderneming heeft een bijzondere status in het economische verkeer in Curaçao en 
Sint Maarten. Immers, het is een lokaal gevestigde onderneming die als een niet-ingezetene wordt 
beschouwd. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee ten opzichte van ingezetene 
ondernemingen. Zo is voor kapitaaltransacties met niet-ingezetenen geen deviezenvergunning 
vereist en is geen license fee2 verschuldigd over betalingen aan niet-ingezetenen. Bovendien komen 
buitengaatse ondernemingen in aanmerking voor een bijzonder winstbelastingtarief3 dat aanzienlijk 
lager is dan het tarief voor ingezetene ondernemingen. 
 
Door de voordelen die een buitengaatse onderneming geniet ten opzichte van een ingezetene 
onderneming, is het een buitengaatse onderneming verboden zaken te doen met ingezetenen. Een 
buitengaatse onderneming dient haar activiteiten daarom uitsluitend te richten op niet-ingezetenen. 
Dit is ook expliciet vermeld in de vestigingsvergunning van een dergelijke onderneming. Deze 
vergunning wordt namelijk verleend voor zover de activiteiten buiten het Land plaatsvinden. 
Hiermee wordt oneerlijke concurrentie met ingezetene ondernemingen voorkomen. Dit betekent dat 
buitengaatse ondernemingen onder andere geen producten of diensten aan ingezetenen mogen 
aanbieden, niet mogen deelnemen in ingezetene ondernemingen en geen leningen mogen 
verstrekken aan ingezetenen. 
 
 

                                                           
1
 Er zijn ook andere rechtspersonen die een deviezenvrijstelling kunnen krijgen, bijvoorbeeld een stichting of 

coöperatieve vereniging. Voor deze rechtspersonen gelden dezelfde beperkingen als voor vennootschappen. 
2 1% van de waarde van de transactie (Centrale Bank-statuut (2010), artikel 9 en PB 1995, nr. 187, artikel 2). 
3 De verschillende belastingregimes voor buitengaatse en ingezetene ondernemingen zijn in 2001 opgeheven. Voor de 
buitengaatse ondernemingen geldt een overgangsregeling die inhoudt dat het bijzondere winstbelastingtarief van kracht 
blijft tot 2019. 



 
 
Intrekking deviezenvrijstelling 
 
Dit beleidsmemorandum geeft een verduidelijking van de voorwaarden die aan een 
deviezenvrijstelling zijn verbonden. Indien de Bank constateert dat aan een of meerdere 
voorwaarden niet meer wordt voldaan, kan zij overgaan tot intrekking van de deviezenvrijstelling 
conform het gestelde in artikel 24, lid 2 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten 
(2010). 
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