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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6de mei 2010, 
houdende de wijziging van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken1 

_____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
______ 

 
DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het noodzakelijk is artikel 2, zesde lid, van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken 
redactioneel aan te passen; 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel I 
 
In artikel 2, zesde lid, van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken vervalt het woord 
“niet”.  
 
 

Artikel II 
 
1. Uitgifte van toonderstukken door een bewaarder, die onder toezicht staat van een land dat niet 

voldoet aan de 10 of meer van de door de Financial Action Task Force voorgestelde 
kernaanbevelingen, wordt per 10 oktober 2010 beheerst door het Landsbesluit bewaarplicht 
toonderstukken, zoals deze luidde op 1 juli 2010, totdat dit landsbesluit in werking treedt.  

2. Toonderstukken, die op bet tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit reeds zijn 
uitgegeven door een bewaarder als bedoeld in het eerste lid, dienen uiterlijk 6 maanden na 
inwerkingtreding van dit landsbesluit overeenkomstig artikel 2 van het Landsbesluit 
bewaarplicht toonderstukken in bewaring te zijn gegeven aan een trustkantoor of aan een 
bewaarder die onder toezicht staat van een land dat voldoet aan de 10 of meer van de door de 
Financial Action Task Force voorgestelde kernaanbevelingen.  

 
 
 
 
                     
1 P.B. 2010, no. 36 
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 Artikel III 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het 
Publicatieblad waarin het geplaatst is. 
 

 
Gegeven te Willemstad, 6 mei 2011 

F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
 G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
 
De Minister van Justitie, 
       E.R. WILSOE 
 
 
 

Uitgegeven de 29ste juli 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 

                             G.F. SCHOTTE 
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Nota van Toelichting bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de 
wijziging van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken2 
 
 
Algemeen 
Het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken regelt de bewaring van de toonderstukken van 
buitengaatse ondernemingen.  
 
In artikel 2, zesde lid, van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken is in de definitie per 
abuis het woord “niet” blijven staan. Onder land moet namelijk worden verstaan: een land, 
bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken, dat voldoet 
aan 10 of meer van de door Financial Action Task Force voorgestelde kernaanbevelingen.  
Met het onderhavige landsbesluit wordt deze omissie gecorrigeerd.  
 
 
Advies Raad van Advies  
Op 16 maart 2011 heeft de Raad van Advies zijn advies uitgebracht (RvA no. RA/09-11-LB). 
Dit advies is geheel opgevolgd.  
 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel II 
 
Het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken (P.B. 2010, no. 36) is op 1 juli 2010 in werking 
getreden. Dat landsbesluit is tot stand gekomen onder de Nederlands-Antilliaanse regering en 
overgegaan naar het land Curaçao. Doordat het land Curaçao pas per 10 oktober 2010 tot stand 
is gekomen, is het voor de Curaçaose regering niet mogelijk om terugwerkende kracht aan dit 
landsbesluit te verlenen tot 1 juli 2010, om de hierboven genoemde omissie van begin af aan te 
corrigeren.  
Het is echter mogelijk dat in de periode tussen 1 juli 2010 en 10 oktober 2010 toonderstukken 
zijn uitgegeven aan een bewaarder, die onder toezicht staat van een land dat niet voldoet aan de 
10 of meer van de door de Financial Action Task Force voorgestelde kernaanbevelingen. Voor 
die gevallen zal het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken, zoals deze op 1 juli 2010 luidde, 
blijven gelden. Voor de gevallen vanaf 10 oktober 2010 zal eerbiedigende werking worden 
verleend. Dat betekent dat ook in die gevallen het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken, 
zoals dat op dat moment luidde, blijft gelden. De toonderstukken die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit landsbesluit reeds zijn uitgegeven door een bewaarder, die onder 
toezicht staat van een land dat niet voldoet aan de 10 of meer van de door de Financial Action 
Task Force voorgestelde kernaanbevelingen, dienen wel uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding 
van dit landsbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van het Landsbesluit bewaarplicht 
toonderstukken in bewaring te zijn gegeven aan het trustkantoor of een andere bewaarder die 
onder toezicht staat van een land dat voldoet aan de 10 of meer van de door de Financial Action 
Task Force voorgestelde kernaanbevelingen.  
 
 
 
                     
2 P.B. 2010, no. 36 
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 Hiermee wordt alsnog hetgeen bet Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken beoogt, 
bewerkstelligd.  
 
 
De Minister van Financiën, 
 G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
De Minister van Justitie, 
      E.R. WILSOE 
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