VNO-NCW Investeringsmissie naar Willemstad, Curaçao,
van 10-12 oktober 2019

Doel
VNO-NCW wil de Nederlandse investeerder kennis laten maken met Willemstad op Curaçao en met
concrete investeringsmogelijkheden in deze wereld erfgoedstad. (UNESCO World Heritage site)

Voor wie
Kleine en middelgrote investeerders, ondernemers en exploitanten

Kansen waarin
Project- en stadsontwikkeling, horeca/toerisme, boetiekhotels, Airbnb, appartementen, detailhandel en
constructie (incl. renoveren en restaureren).

Programma
o
o
o
o

Ontvangst en kennismaking met de 4 wijken van Willemstad: Punda, Otrobanda, Scharloo en
Pietermaai.
Lezingen en presentaties over mogelijkheden om te investeren in Willemstad
B2B-matching en informatie booths
Bezoeken van investeringsobjecten

Kosten
€ 900. In begrepen zijn: bijwonen business summit over investeren in Willemstad, kosten van lokaal
transport, bezoek aan Willemstad en investeringsobjecten, B2B-matching, lunches, openings- en
sluitingsevenement.
Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Contact / meer informatie
Heeft u nog vragen neem dan contact op.
In Nederland met: Angelique Heijl, VNO-NCW/MKB-Nederland
E: heijl@vnoncw-mkb.nl; T:+31 70 3490397; M: +31 6 52454939)
In Curaçao met: Roland van den Bergh
E: rob@curconsult.com / T: +599 9 4624766 / M: + 599 9 5102326

Het economische potentieel van Willemstad:
o
o
o
o
o

Aantal cruise passagiers dat Willemstad bezoekt neemt sterk toe
Het verblijfstoerisme uit Europa, America en LatijnsAmerika zit in de lift
Lokale interesse voor bezoek aan en het (weer) wonen in de binnenstad
Veel in de stad is nog onontwikkeld of onderontwikkeld
Het stadsdistrict Pietermaai is een goed voorbeeld van hoe met opknappen, renoveren iets moois
kan ontstaan waar het goed zaken doen is.

o

o

o

De onroerend goed prijzen in op de meeste plekken nog aantrekkelijk (of onderhandelbaar)
Er zijn fiscale incentives (onder andere: geen overdrachtsbelasting, vrijstelling van belasting op
dividenden en interest, tax holiday, incl. vrijstelling van invoerrechten) en restauratie van
monumenten wordt gesubsidieerd (tot 60% van de kosten)
Er zijn relatief veel soorten investeringsmogelijkheden klein (vanaf Euro 200.000 tot Euro 15
miljoen) in diverse activiteiten (horeca, toerisme, huisvesting) in verschillende opties (als eigenaar,
exploitant, ontwikkelaar of huurder).
De Curaçaose overheid ziet de ontwikkeling van de historische stad als economische prioriteit en
zoekt wegen om dit mede in Koninkrijksverband vorm en inhoud te geven.

