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Curaçao

Schietoefeningen

Op de volgende dagen vinden er schietoefeningen plaats op het terrein van 
Wacawa (Curaçao). Het schietterrein, het aangrenzend zeegebied tot 8.000 
meter van de kust én het luchtruim boven beide, worden gedurende deze periode 
aangemerkt als onveilig gebied. Een ieder wordt verzocht deze omgeving dan 
te mijden. De oefeningen maken onderdeel uit van het reguliere opleidings- en 
trainingsprogramma van eenheden van het Ministerie van Defensie. 

Riba e siguiente dianan lo tin ehersisionan di tiramentu riba tereno di Wacawa 
(Kòrsow). E tereno aki, areanan di laman athunto te ku 8.000 meter for di 
kosta i tambe espacio aero riba nan, ta wòrdu kalifi ká durante e periodo aki 
komo un area insigur. Pa e motibu aki ta supliká un i tur pa evita e area aki. E 
ehersisionan ta forma parti di un programa regulatorio di treining i edukashon 
di unidatnan di Kuerpo di Ministerie van Defensie.

Datum / Fecha               Tijd / Ora
17 April       0800-0400
18 April       0800-0400
19 April       0800-0400
26 April       1200-2100
29 April       1200-2100
30 April       1200-2100

Advertentie

Het heeft even geduurd
maar eindelijk is in Ne-
derland dan het lang

verwachte wetsvoorstel inge-
diend waarmee wordt beoogd
meer greep te krijgen op uitein-
delijk gerechtigden of in meer
gebruikelijke taal: de ultimate
beneficial owner ofwel UBO. 

Het UBO-voorstel is een
verplichting die voortvloeit uit
de Europese witwasrichtlijnen.
De implementatie in de Neder-
landse wetgeving en daarmee
ook de inwerkingtreding is
bepaald op 10 januari 2020.
Kern van de regeling is dat ten
aanzien van UBO’s diverse
gegevens worden opgenomen
in het Handelsregister zoals dat
door de Kamer van Koophandel
wordt bijgehouden. Die gege-
vens zijn openbaar en vooral
dat punt stuit velen tegen de
borst: ieder kan de gegevens
van de UBO opvragen. Van
privacybescherming is geen
sprake. Dat is ook vooral merk-
waardig in het licht van de pri-
vacybescherming die betrekke-
lijk recent EU-breed is inge-
voerd ingevolge de AVG, de
Algemene Verordening Gege-
vensbescherming.

Een ander merkwaardig
fenomeen van het voorstel is
dat niet precies is vastgelegd
wie UBO is. Uit de onderliggen-
de richtlijn blijkt overigens dat
het gaat om personen die, kort

gezegd, een minimaal belang
hebben in een onderneming
van 25 procent. Het gaat daarbij
om in Nederland opgerichte
ondernemingen; een in het
buitenland opgerichte entiteit
met bijvoorbeeld een vestiging
in Nederland valt niet onder het
wetsvoorstel. In eerste aanleg
betreft het 25 procent-belang
een kapitaalbelang. Een kapi-
taalbelang hoeft echter niet
precies overeen te komen met
een stembelang, vandaar dat in
principe ook een stembelang
van minimaal 25 procent gaat
gelden. Een ander punt is dat er
ondernemingsvormen zijn
waar kapitaal- en stembelangen
niet mogelijk zijn zodat daar
weer andere criteria voor moet

worden toegepast. Te denken
valt aan maatschappen en ven-
nootschappen onder firma’s.
Dit geldt ook voor stichtingen:
stichtingen kennen immers
helemaal geen UBO. De UBO’s
kunnen hier niet veel anders
zijn dan de bestuursleden,
maar zij hebben uiteraard geen
recht op het vermogen van de
stichting. Dat vermogen rust in
de dode hand. Vooral instellin-
gen die als Algemeen Nut Be-
ogende Instellingen (ANBI)
worden aangemerkt, zijn hier
buitengewoon ontevreden over.
We moeten afwachten hoe dit
gaat lopen. De precieze criteria
omtrent het vaststellen van een
belang in de entiteiten wordt in
de uitvoeringssfeer nader be-
paald. Het is heel ongelukkig
dat hierover nu nog geen goed
oordeel kan plaatsvinden.

Een ander punt betreft het
reeds genoemde feit dat het
moet gaan om belangen in
ondernemingen die zijn inge-
schreven in het Nederlands
Handelsregister. Omdat het een
Europese richtlijn betreft, geldt
voor de andere lidstaten in
principe een vergelijkbare voor-
waarde. Overigens mag een
lidstaat uiteraard altijd verder-
gaande regels stellen dan die
welke voortvloeien uit een richt-

lijn. Omdat in het Handelsre-
gister alleen naar Nederlands
recht opgerichte entiteiten of
ondernemingen behoeven te
worden ingeschreven, leidt dat
ertoe dat UBO’s van buiten-
landse entiteiten zich in elk
geval niet in het Nederlandse
Handelsregister behoeven in te
schrijven. Als de entiteit een
band met een andere lidstaat
heeft, kan het zijn dat op basis
van de daar geldende imple-
mentatie van de antiwitwas-
richtlijn aldaar wel aanmelding
moet plaatsvinden. Het spreekt
verder voor zich dat de Neder-
landse implementatie gemakke-
lijk tot het omzeilen van de
regels kan leiden: men kan
boven een Nederlandse struc-
tuur bijvoorbeeld een buiten-
landse entiteit plaatsen of men
kan een Nederlandse entiteit in
veel gevallen vervangen door
een buitenlandse entiteit. Het is
nogal merkwaardig dat Neder-
land niet een ruimer toepas-
singsbereik hanteert. Wat daar-
van zij, een belang dat dus
bijvoorbeeld wordt gehouden in
een Curaçaose SPF valt niet
onder het UBO-register.

In het verlengde hiervan is
het ook de vraag hoe wordt
omgegaan met belangen in een
trust. Nederland kent de trustfi-

guur niet zodat die ook niet kan
worden opgenomen in het
Handelsregister en de UBO’s
daarvan derhalve ook onzicht-
baar lijken te blijven. Dat blijkt
toch niet het geval te zijn. Er is
namelijk een afzonderlijk wets-
voorstel aangekondigd dat de
registratie van belangen in
trusts gaat regelen. Deze regel-
geving moet op 20 maart 2020
in werking treden, twee maan-
den later dus. Het is uiterst
ongelukkig dat het hele pakket
niet in een wetsvoorstel is opge-
nomen, temeer daar het veelal
vrij complex is te bepalen wie
hier de UBO’s zijn. Het zou mij
niet verbazen als in dit wets-
voorstel de SPF ook in beeld
komt: met een SPF kan immers
min of meer hetzelfde worden
bereikt als met een trust.

Een ander rechtsfiguur waar-
over onduidelijkheid bestaat
betreft het fonds voor gemene
rekening. Formeel is dit juri-
disch eigenlijk niets: het is een
soort ongedefinieerd samen-
werkingsverband vergelijkbaar
met de trust: het is dan ook de
bedoeling dat dit fonds mee
wordt genomen in het genoem-
de trustvoorstel. Op dit voorstel
ga ik te zijner tijd in.
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UBO’s in beeld

MFK wil debat
Screeningswet
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De MFK-fractie
heeft in een brief aan Staten-
voorzitter William Millerson
(PAR) een beroep op hem ge-
daan een Statenvergadering bij-
een te roepen om samen met
premier Eugene Rhuggenaath te
debatteren over de Wet integri-
teit (kandidaat-)ministers, beter
bekend als de Screeningswet.

De MFK verwijst in dit kader
naar de brief van de Raad van
Advies (RvA) van 20 februari
2019 waarin het adviesorgaan
de regering adviseert om artikel
29 van de Screeningswet te wij-
zigen omdat dit in overtreding is
met artikel 52, lid 2 van de
Staatsregeling. Zo schrijft de
RvA door voortschrijdend in-
zicht van mening te zijn dat het
bedoelde artikel 29 van de be-
treffende landsverordening om
de redenen, genoemd in onder-
deel II van de Staatsregeling van
Curaçao als constitutie van dit
advies, niet in overeenstemming
is met de geest en strekking van
de Staatsregeling. ,,Immers het
gaat hierbij net als bij de (ont-
werp-)Landsverordening begro-
tingskamer, om een gewone

landsverordening die bij een ge-
wone meerderheid gewijzigd
moet kunnen worden.” 

,,We hebben in de pers en op
sociale media gelezen dat dit ar-
tikel in de wet is opgenomen
zonder medeweten van de Raad
van Advies en ook dat er gebruik
is gemaakt van een oud advies
van de Raad van Advies om deze
wet in de Staten te behandelen”,
zo schrijft de MFK in de brief
aan de Statenvoorzitter. ,,Daar-
om vraagt de MFK de Staten-
voorzitter om minister-presi-
dent Eugene Rhuggenaath
(PAR) uit te nodigen in de Sta-
ten om over dit onderwerp te
kunnen debatteren zodat de Sta-
ten een standpunt kunnen inne-
men.”

MFK wil dat Rhuggenaath naar
de Staten komt.      FOTO ARCHIEF 


