
A° 2016 N° 60 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 24ste augustus 2016 tot 
wijziging van de Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting1 
 

____________ 
 

MINISTER VAN FINANCIËN, 
 

Overwegende: 
 
dat het wenselijk is de Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting te 
wijzigen, ter verdere verduidelijking van de informatieverplichtingen ten aanzien van alle 
entiteiten in het kader van internationale inlichtingen verzoeken zoals beoogt door de 
Algemene Landsverordening Landsbelastingen, alsmede de Landsverordening Internationale 
Bijstand ;  
 

Gelet op:  
 
artikel 45 E, vierde en vijfde lid van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 zoals 
deze luidden op 31 december 1999; 
 

H E E F T   B E S L O T E N: 
 

 
Artikel I 
 
De Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting komt als volgt te luiden: 
 
 

Artikel 1  
 
1.  Administratieplichtigen die kwalificeren als kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid onderdelen c en d van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen en 
administratieplichtigen die kwalificeren als verlener van beheersdiensten als bedoeld in 
artikel 1 van de Landsverordening regelende het toezicht op het trustwezen die werkzaam 
zijn ten behoeve van lichamen als bedoeld in de artikelen 8A, 8B, 14 en 14A van de 
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 zoals deze luidden op 31 december 1999 zijn, 
behoudens hetgeen in artikel 2 hierna wordt bepaald, niet gehouden: 

a. meer of andere gegevens en inlichtingen aan de Inspecteur, de Stichting Overheids 
Belastingaccountantsbureau, de Ontvanger of de door hen aangewezen ambtenaren te 
verstrekken ten aanzien van lichamen die een beroep kunnen doen op artikel 45 E, 
vierde lid van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, dan waartoe 
laatstbedoelde lichamen zelf gehouden zijn. 

                     
1 P.B. 1998, no. 10. 
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 b. meer of andere boeken en meer of andere bescheiden of de inhoud daarvan aan de 

Inspecteur, de Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau, de Ontvanger of de 
door hen aangewezen ambtenaren beschikbaar te stellen ten aanzien van lichamen die 
een beroep kunnen doen op artikel 45 E, vierde lid van de Landsverordening op de 
Winstbelasting 1940, dan waartoe laatstbedoelde lichamen zelf gehouden zijn. 

 
 

Artikel 2 
 
1. Een administratieplichtige als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is gehouden: 

a. in zijn administratie vast te leggen wie de uiteindelijk gerechtigden zijn tot het 
vermogen van hun cliënt, waaronder mede begrepen lichamen als bedoeld in de 
artikelen 8A, 8B, 14 en 14A van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, zoals 
deze luidden op 31 december 1999; 

b. een afschrift van het geldig paspoort, het geldig rijbewijs, dan wel de geldige 
identiteitskaart van de uiteindelijk gerechtigden tot het vermogen van hun cliënt in zijn 
administratie te bewaren; 

c. aan de Inspecteur, op diens verzoek, in het kader van internationale inlichtingen 
verzoeken, deze gegevens en inlichtingen genoemd onder a en b van dit artikel te 
verstrekken en de bescheiden beschikbaar te stellen. 

2. De uiteindelijk gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, zijn alle natuurlijke personen die op 
basis van de statuten of op grond van een overeenkomst of anderszins recht hebben op 
uitkeringen uit het eigen vermogen indien die natuurlijke personen een belang hebben van 
25% of meer in het eigen vermogen. 

3. Bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, ten aanzien van een discretionaire trust of 
een stichting particulier fonds wordt in de administratie vastgelegd de inbrenger van het 
vermogen en niet de uiteindelijk gerechtigden tot het vermogen. In die gevallen is het 
eerste lid, onderdeel b en c, van overeenkomstige toepassing op de inbrenger van het 
vermogen en niet op de uiteindelijk gerechtigden tot het vermogen. 

 
 
Artikel II 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de publicatie daarvan in 
het Publicatieblad. 
 
 
                                                                      Willemstad, 24 augustus 2016 
                                                                      De Minister van Financiën, 
                                                                                J.M.N. JARDIM  
 
 

          Uitgegeven de 2de september 2016 
                                                                      De Minister van Algemene Zaken, 
                           B.D. WHITEMAN 
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Toelichting Beschikking: 
 
De beschikking geeft nadere inhoud aan de gedragscode informatieverschaffing op de 
winstbelasting, waarbij dit tot doel heeft om te voldoen aan internationale standaarden 
en richtlijnen die aangereikt zijn door de OESO. Daarnaast verduidelijkt de nadere 
inhoud van de gedragscode informatieverschaffing op de winstbelasting de 
informatieplicht voor alle entiteiten zoals deze wordt aangegeven in de Algemene 
Landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening Internationale Bijstand. 
 

 
J.M.N. JARDIM 
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