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Curacao, januari 2021  

Met ingang van 1 januari 2021 is het Curaçaose 
rechtspersonenrecht op een aantal punten aanzienlijk 
gewijzigd. Deze wijzigingen zien op onder andere de 
uitbreiding van aansprakelijkheid voor leden van de 
raad van commissarissen, het bijhouden van een 
begunstigdenregister door de Stichting Particulier 
Fonds, de afschaffing van aandelen aan toonder, de 
besluitvorming buiten de vergadering van 
aandeelhouders en de uitbreiding van het enquêterecht.  

 

Lees meer hierover in deze Legal Instant News. 
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Curaçao:  
Landsverordening tot 
wijziging van Boek 2 
van het Burgerlijk 
Wetboek  

 
 



 

 

Achtergrond  
Met ingang van 1 januari 2021 is 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
gewijzigd. Aanleiding hiervoor waren 
diverse ontwikkelingen in de 
Nederlandse rechtspraktijk en de 
verplichting vanuit internationale 
organisaties, zoals de OESO en de 
FATF, om meer transparantie 
omtrent de achterliggers bij een 
rechtspersoon. Ook de positie van 
de minderheidsaandeelhouders is 
tegen het licht gehouden. De 
wijzigingen zijn in grote lijnen als 
volgt.  
 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Diverse bepalingen met betrekking 
tot de bestuurdersaansprakelijkheid 
zijn aangepast, waarbij enkele 
ontwikkelingen uit de rechtspraak in 
de wet zijn gecodificeerd.  Zo is een 
bestuurder niet aansprakelijk voor 
onbehoorlijk bestuur als hem geen 
“ernstig verwijt” kan worden 
gemaakt. Daarnaast is nu in de wet 
opgenomen dat de regeling van de 
bestuurdersaansprakelijkheid ook 
geldt voor alle personen die 
krachtens de statuten met toezicht 
op het bestuur zijn belast. Leden van 
de raad van commissarissen, maar 
ook leden van een raad van toezicht 
bij stichtingen vallen daar in elk geval 
onder.  
 
UBO-register Stichting Particulier 
Fonds  
Verder voorziet Boek 2 BW in een 
bepaling die het bestuur van de 

Stichting Particulier Fonds verplicht 
de namen en adressen van alle 
begunstigden bij te houden in een 
register. Het register dient ook te 
vermelden wat de begunstigden 
toekomt. Overtreding van deze 
verplichting kan strafrechtelijk 
worden gesanctioneerd met 
hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of een geldboete van de 
tweede categorie.  
 
Geen aandelen aan toonder 
Per 1 januari 2021 kan een 
naamloze vennootschap (N.V.) niet 
langer aandelen aan toonder 
uitgeven. Bestaande aandelen aan 
toonder dienen omgewisseld te 
worden naar aandelen op naam en 
moeten worden ingeschreven in het 
aandeelhoudersregister. Dit 
geschiedt door het afgeven van de 
aandeelbewijzen aan toonder aan 
de vennootschap. Een 
aandeelhouder met aandelen aan 
toonder kan vanaf 1 januari 2021 de 
aan zijn aandeel verbonden rechten, 
zoals winst- en stemrechten, niet 
uitoefenen zolang hij niet als 
aandeelhouder op naam is 
ingeschreven in het 
aandeelhoudersregister van de 
vennootschap.  
 
Het enquêterecht  
Het enquêterecht is op een aantal 
punten aangevuld.  
 
Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook de 
volgende partijen een 
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enquêteprocedure aanhangig 
maken: 
 
• de curator;  
• de vereffenaar van een 

rechtspersoon in liquidatie; 
• de rechtspersoon zelf.  
 
Verder is toegevoegd dat de 
onderzoekers worden begeleid door 
de rechter-commissaris, en dat zij 
niet (in beginsel) niet aansprakelijk 
zijn voor de schade die het gevolg is 
van hun optreden in het kader van 
het onderzoek.    
 
Aandeelhoudersvergaderingen 
Ook de regels voor 
aandeelhoudersvergaderingen zijn 
enigszins herzien. Vanaf 1 januari 
2021 geldt dat bestuurders en 
commissarissen weliswaar nog 
steeds “vergadergerechtigde” zijn, 
maar dat zij niet meer hoeven in te 
stemmen met het nemen van 
besluiten die buiten een formele 
aandeelhoudersvergadering worden 
genomen. 
 
Voor aandeelhoudersvergaderingen 
geldt nu een verkorte 
oproepingstermijn van ten minste vijf 
dagen (voorheen twaalf). 
 
Vernietiging van besluiten & 
minderheidsaandeelhouders 
De vervaltermijn om een procedure 
voor de vernietiging van een besluit 
van een orgaan van een 
rechtspersoon in te stellen kan vanaf 

1 januari 2021 door middel van een 
deurwaardersexploot worden 
verlengd met zes maanden.  
 
Daarnaast zijn enkele bepalingen 
omtrent de uitkoop, uittreding en 
gedwongen overdracht 
vereenvoudigd. 
 
Overige wijzigingen 
Overige wijzigingen zijn: 
 
- invoering van de definitie van 

“vennootschappelijke 
overeenkomst”; 

- een verruiming van het 
inzagerecht voor bestuurders in 
alle boeken en bescheiden van de 
betreffende rechtspersoon; 

- een besluit is thans ook nietig in 
geval van het ontbreken van door 
de wet of statuten voorgeschreven 
instemming; 

- enkele bepalingen met betrekking 
tot de liquidatieprocedure van 
rechtspersonen zijn verduidelijkt; 

- uitgifte van aandelen van een B.V. 
of N.V. kan, naast door middel van 
een akte, nu ook middels een 
schriftelijke verklaring over en 
weer. 

 
Afsluiting 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel 
dan niet om contact met ons op te 
nemen via de hieronder vermelde 
contactpersonen.  
 

***************  



 

 

 

Contactpersonen: 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot: 
 

Jeroen Eichhorn     Eric de Vries  
jeroen.eichhorn@hbnlawtax.com     eric.devries@hbnlawtax.com  

 

Max Janssen      Francine Da Costa Gomez 
max.janssen@hbnlawtax.com    dacostagomez.francine@hbnlawtax.com  
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