
 

Registratie van uw Vennootschap 

 
1. Registreer Vennootschap (NV of BV)  bij de Notaris 

 
2. Registreer Vennootschap bij Kamer van Koophandel en Nijverheid 
a. Informeer naar de jaarlijkse bijdrage voor de Vennootschap  

 
3. Open bankrekening op naam van de Vennootschap bij een bank van keuze 

Nodige documentatie:: 
a. Statuten N.V. of B.V. 
b. Aandeelhoudersregister 
c. Geldige legitimatiebewijs 
d. Getekend voor ontvangst - Kopie aanvraag verzoek vestigingsvergunning of kopie 

verleende vergunning. 
 

4. Het inschrijven van  de Vennootschap bij de Inspectie der Belastingen voor het 
verkrijgen van een CRIB-Nummer 
Inspectie der Belastingen 
Regentesselaan z/n 
Tel. 7342685 / 7342687 
Fax. 7342658 

 
Dit nummer wordt gebruikt bij de afdracht van: 

● Loonbelasting 
● Omzetbelasting 
● AOV/AWW 
● ZV/OV 
● AVBZ 

 
Dit nummer moet worden vermeld op facturen en declaratie die u uitschrijft. 
Nodige documentatie:  

● Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel 
● Geldig legitimatiebewijs 
● Statuten N.V. of B.V. 

 
5. Het registreren van de vennootschap en werknemers SVB 

Noodzakelijk voor ziekte- en ongevallenverzekering voor de werknemers bij de SVB 
 

Sociale Verzekerings Bank 
Pater Eeuwensweg 9 
Tel. 4344222 / 4344000 (Op afspraak) 
 
 
 

  



 

 
Nodige documentatie:  

● Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel 
● CRIB nummer van de Inspectie der Belastingen 
● Geldig Legitimatiebewijs 
● Statuten N.V. of B.V. 
● Bankrekeningnummer 

6. Het registreren van de vennootschap Dienst voor Arbozorg 
Ter verkrijging van een Arbeidsregister (gegevens directeur en werknemers) 

 
Dienst voor Arbozorg 
Bellisimaweg 17 
Tel. 7371200 tst. 135 

 
Nodige documentatie:  

● Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel 
● Documenten van S.V.B. 
● Geldig Legitimatiebewijs 
● Statuten N.V. of B.V. 

 
7. Een uitreksel van de Kamer van Koophandel is tevens nodig voor: 

● Telecommunicatiefaciliteiten op naam van de Vennootschap voor UTS 
● Utiliteiten op naam van de Vennootschap voor Aqualectra 

 
 
 
Bron: Burgers & Fung-A-Loi Notariskantoor 

Neptunusweg 52 
Willemstad, Curaçao 
Tel: (599 9) 737 0877 
Fax: (599 9) 737 0677 
www.burgersfungaloi.com 
 

Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 
7:45 AM tot 12:00 PM en van 
13:45 PM tot 17:00 PM 
 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

 

  


