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DE MINISTER VAN 

 

FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat met het oog op een adequate toepassing van één van de essentiële be-

grippen van de onlangs ingrijpend herziene Landsverordening voorkoming en 

bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), namelijk de 

uiteindelijke belanghebbende, het wenselijk is dienaangaande kaders te stel-

len; 

 

Gelet op: 

 

Artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding wit-

wassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

In het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stich-

ting, wordt als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt: 

a. de natuurlijke persoon die rechtstreeks of niet-rechtstreeks een belang 

houdt van meer dan 25 procent van het kapitaalbelang of rechtstreeks of 

niet-rechtstreeks meer dan 25 procent van de stemrechten van de aan-

deelhoudersvergadering kan uitoefenen van een cliënt; 

b. bij twijfel of een persoon als bedoeld in onderdeel a, de uiteindelijk be-

langhebbende is of indien er geen persoon, als bedoeld in onderdeel a 

is, de natuurlijke persoon die op een andere wijze feitelijke zeggenschap 

kan uitoefenen in de cliënt; 

c. indien geen persoon als bedoeld in de onderdelen a of b, kan worden 

achterhaald, de natuurlijke persoon die belast is met de algehele leiding 

van de cliënt. 
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Artikel 2 

 

In het geval van een trust wordt als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt: 

a. de natuurlijke persoon die oprichter, trustee, protector of begunstigde is 

van een trust, of 

b. indien de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn niet kunnen 

worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdza-

kelijk is opgericht of werkzaam is, of  

c. elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of 

via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust kan uitoefe-

nen. 

 

Artikel 3 

 

In het geval van een andere juridische constructie, waaronder een stichting, 

wordt als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt de natuurlijke persoon met 

een functie of hoedanigheid als bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met 

c. 

 

Artikel 4  

 

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op de dag na die van haar 

plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling uiteindelijk belanghebbende 

LWTF. 

 

          X.J. Maduro 

 


