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K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van 
Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de 

FATCA;
(met Bijlagen)

Willemstad, 16 december 2014

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. 2015, 11. 

C. VERTALING

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van 
Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de 

FATCA

Overwegende dat

het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao,

en

de Verenigde Staten van Amerika (hierna elk afzonderlijk te noemen „partij” en tezamen „partijen”)

reeds lang nauwe betrekkingen onderhouden ten behoeve van de wederzijdse bijstand in belastingzaken ter 
zake van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en van de Verenigde Staten en een ver-
drag wensen te sluiten ter verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht op basis van een 
effectieve infrastructuur voor de automatische uitwisseling van informatie;

Overwegende dat beide partijen de opvatting delen dat het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Verenigde Staten van Ame-
rika inzake de uitwisseling van gegevens met betrekking tot belastingen, gedaan te Washington op 17 april 
2002 (de „TIEA”), van toepassing blijft op onder andere Curaçao (voorheen deel uitmakend van de Neder-
landse Antillen) met inachtneming van hetgeen tussen de partijen is overeengekomen bij de notawisselin-
gen d.d. 31 oktober 2014 en 4 november 2014 ten aanzien van de toepassing van de TIEA in het licht van de 
opheffing van de Nederlandse Antillen;

Overwegende dat artikel 4 van de TIEA machtigt tot de uitwisseling van informatie voor fiscale doelen, mede 
op automatische basis;

Overwegende dat de Verenigde Staten bepalingen hebben vastgesteld die algemeen bekend staan als de 
Foreign Account Tax Compliance Act (de „FATCA”), waarmee een rapportageregeling voor financiële instel-
lingen ter zake van bepaalde rekeningen wordt ingevoerd;

Overwegende dat het Koninkrijk der Nederlanden, met inbegrip van Curaçao, voorstander is van de onder-
liggende beleidsdoelstelling van de FATCA: verbetering van de naleving van de belastingplicht;

Overwegende dat de FATCA diverse discussiepunten heeft opgeroepen, waaronder de vraag of de financiële 
instellingen van Curaçao vanwege nationale juridische belemmeringen mogelijk niet kunnen voldoen aan 
bepaalde aspecten van de FATCA;

Overwegende dat de Verenigde Staten van Amerika informatie verzamelen over bepaalde rekeningen aange-
houden door inwoners van Curaçao die worden beheerd door Amerikaanse financiële instellingen en zich 
verbinden deze informatie uit te wisselen en streven naar uitwisseling op gelijkwaardig niveau, mits de pas-
sende waarborgen en infrastructuur voor een effectieve uitwisseling voorhanden zijn;
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Overwegende dat een intergouvernementele aanpak van de implementatie van de FATCA juridische belem-
meringen zou kunnen wegnemen en de administratieve lasten voor de financiële instellingen van Curaçao 
zou kunnen verminderen;

Overwegende dat de partijen een verdrag wensen te sluiten ter verbetering van de internationale naleving 
van de belastingplicht ten aanzien van Curaçao en voorzieningen te treffen voor de implementatie van de 
FATCA op basis van nationale rapportage en wederzijdse automatische uitwisseling uit hoofde van de TIEA 
en met inachtneming van de vertrouwelijkheid en andere daarin voorziene beschermingsmechanismen, met 
inbegrip van bepalingen ter beperking van het gebruik van de uit hoofde van de TIEA uitgewisselde informa-
tie; 

Zijn de partijen thans het volgende overeengekomen: 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1. Voor de toepassing van dit Verdrag en de bijlagen daarbij („Verdrag”), hebben de onderstaande uitdruk-
kingen de volgende betekenis:
a. Onder de uitdrukking „Verenigde Staten” wordt verstaan de Verenigde Staten van Amerika, met inbe-

grip van de staten, maar uitgezonderd de Amerikaanse territoria. Onder de uitdrukking „een staat” van 
de Verenigde Staten wordt mede verstaan het District of Columbia. 

b. Onder de uitdrukking „Amerikaanse territoria” wordt verstaan Amerikaans-Samoa, het Gemenebest 
der Noordelijke Marianen, Guam, het Gemenebest Porto Rico, en de Amerikaanse Maagdeneilanden. 

c. Onder de uitdrukking „IRS” wordt verstaan de Amerikaanse federale belastingdienst (U.S. Internal 
Revenue Service). 

d. Onder de uitdrukking „Curaçao” wordt verstaan het eiland Curaçao; 
e. Onder de uitdrukking „partnerstaat” wordt verstaan een staat die een geldende overeenkomst heeft 

met de Verenigde Staten ter bevordering van de tenuitvoerlegging van de FATCA. De IRS publiceert een 
lijst van alle partnerstaten. 

f. Onder de uitdrukking „bevoegde autoriteit” wordt verstaan:
a. wat de Verenigde Staten van Amerika betreft, de Secretary of the Treasury of diens gevolmachtigde; 

en 
b. wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, ten behoeve van Curaçao, de minister van Financiën 

van Curaçao of diens bevoegde vertegenwoordiger. 
g. Onder de uitdrukking „financiële instelling” wordt verstaan een bewaarinstelling, een instelling die 

deposito’s neemt, een beleggingsentiteit of een omschreven verzekeringsmaatschappij. 
h. Onder de uitdrukking „bewaarinstelling” wordt verstaan een entiteit die voor rekening van derden 

financiële instrumenten beheert als een wezenlijk deel van de bedrijfsactiviteiten. Een instelling houdt 
financiële instrumenten voor rekening van derden als wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten, wan-
neer haar bruto-inkomsten die verband houden met het houden van financiële instrumenten en het ver-
lenen van de bijbehorende financiële diensten gelijk is aan of groter dan 20 percent van de bruto-
inkomsten gedurende: i. de periode van drie jaar die eindigt op 31 december (of de laatste dag van het 
boekjaar indien dat niet gelijk loopt met het kalenderjaar) voorafgaand aan het jaar waarin de vaststel-
ling geschiedt; of ii. de bestaansperiode van de instelling, indien deze korter is. 

i. Onder de uitdrukking „een instelling die deposito’s neemt” wordt verstaan een instelling die opvorder-
bare gelden verkrijgt in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van bank of een daarmee 
vergelijkbaar bedrijf. 

j. Onder de uitdrukking „beleggingsentiteit” wordt verstaan een entiteit (of een instelling die wordt 
beheerd door een dergelijke entiteit) met als bedrijfsactiviteit het voor of namens een cliënt uitvoeren 
van een of meer van de volgende activiteiten of transacties:
a. handel in instrumenten van de geldmarkt (cheques, wissels, depositobewijzen, derivaten, etc.), 

vreemde valuta’s, wisselkoersen, rentepercentage- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten; 
of commodity futures trading; 

b. beheren van een individueel vermogen en collectief portefeuillebeheer; of 
c. andere vormen van het beleggen, administreren of beheren van fondsen of geld ten behoeve van 

derden. 
Het eerste lid, onderdeel j, wordt uitgelegd op een wijze die verenigbaar is met vergelijkbare bewoor-
dingen vervat in de omschrijving van „financiële instelling” in de aanbevelingen van de Financial 
Action Task Force. 

k. Onder de uitdrukking „omschreven verzekeringsmaatschappij” wordt verstaan een entiteit die een ver-
zekeringsmaatschappij is (of de houdstermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij) die een 
kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering aanbiedt of verplicht is tot het betalen van uitkeringen uit 
hoofde van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering. 

Tractatenblad 2015 144 2



l. Onder de uitdrukking „Curaçaose financiële instelling” wordt verstaan i. elke financiële instelling die 
inwoner is van Curaçao, maar uitgezonderd elk filiaal van een dergelijke financiële instelling dat zich 
buiten Curaçao bevindt, en ii. elk filiaal van een financiële instelling die geen inwoner is van Curaçao, 
indien dat filiaal zich in Curaçao bevindt. 

m. Onder de uitdrukking „financiële instelling in een partnerstaat” wordt verstaan i. elke financiële instel-
ling die inwoner is van een partnerstaat, maar uitgezonderd een filiaal van een dergelijke financiële 
instelling dat zich buiten de partnerstaat bevindt en ii. elk filiaal van een financiële instelling die geen 
inwoner is van de partnerstaat, indien dit filiaal zich bevindt in de partnerstaat. 

n. Onder de uitdrukking „rapporterende financiële instelling” wordt verstaan een rapporterende Cura-
çaose financiële instelling of een rapporterende Amerikaanse financiële instelling, al naargelang de 
context vereist. 

o. Onder de uitdrukking „Curaçaose rapporterende financiële instelling” wordt verstaan elke Curaçaose 
financiële instelling die geen niet-rapporterende Curaçaose financiële instelling is. 

p. Onder de uitdrukking „rapporterende Amerikaanse financiële instelling” wordt verstaan i. elke financi-
ële instelling die inwoner is van de Verenigde Staten, maar uitgezonderd een filiaal van een dergelijke 
financiële instelling dat zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ii. elk filiaal van een financiële instel-
ling die geen inwoner van de Verenigde Staten is, indien dat filiaal zich bevindt in de Verenigde Staten, 
mits de financiële instelling of het filiaal zeggenschap uitoefent over, de ontvanger is van, of het beheer 
voert over inkomsten ter zake waarvan informatie dient te worden uitgewisseld uit hoofde van artikel 
2, tweede lid, onderdeel b, van dit Verdrag. 

q. Onder de uitdrukking „niet-rapporterende Curaçaose financiële instelling” wordt verstaan elke Cura-
çaose financiële instelling of andere entiteit die inwoner is van Curaçao en die in Bijlage II wordt 
omschreven als een niet-rapporterende Curaçaose financiële instelling of anderszins gekwalificeerd 
wordt als een FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instelling of die ingevolge de relevante 
voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën als begunstigde is vrijgesteld. 

r. Onder de uitdrukking „niet-participerende financiële instelling” wordt verstaan elke niet-participerende 
buitenlandse financiële instelling zoals omschreven in de desbetreffende voorschriften van het Ameri-
kaanse ministerie van Financiën, maar uitgezonderd een Curaçaose financiële instelling of een financi-
ële instelling in een andere partnerstaat niet zijnde een financiële instelling die ingevolge artikel 5, 
tweede lid, onderdeel b, van dit Verdrag of de dienovereenkomstige bepaling in een verdrag tussen de 
Verenigde Staten en een partnerstaat wordt behandeld als niet-participerende financiële instelling. 

s. Onder de uitdrukking „financiële rekening” wordt verstaan een rekening aangehouden door een finan-
ciële instelling en omvat:
a. In het geval van een entiteit die uitsluitend een financiële instelling is omdat zij een beleggingsen-

titeit is, alle aandelen of schuldvorderingen (niet zijnde effecten die regelmatig verhandeld worden 
op een erkend handelsplatform) in die financiële instelling; 

b. In het geval van een financiële instelling die niet omschreven wordt in het eerste lid, onderdeel s, 
onder a, van dit artikel, alle aandelen of schuldvorderingen in de financiële instelling (niet zijnde 
effecten die regelmatig verhandeld worden op erkende handelsplatformen), indien i. de waarde van 
de aandelen of schuldvorderingen middellijk of onmiddellijk primair bepaald wordt door de waarde 
van de vermogensbestanddelen die betalingen afkomstig uit de V.S. waarop inhouding van toepas-
sing is genereren, en ii. de effecten werden uitgegeven teneinde de rapportageverplichting op 
grond van dit Verdrag te vermijden; en 

c. Elke kapitaalverzekering en elke lijfrenteverzekering aangeboden of beheerd door een financiële 
instelling, anders dan niet aan beleggingen gekoppelde, niet-overdraagbare direct ingaande lijfren-
ten die worden verstrekt aan natuurlijke personen en dienen voor het te gelde maken van een 
pensioen- of arbeidsongeschiktheidsuitkering uit hoofde van rekeningen, producten of regelingen 
die worden uitgezonderd van de omschrijving van financiële rekeningen in Bijlage II. 

Onverminderd het voorgaande omvat de uitdrukking „financiële rekening” geen rekeningen die wor-
den uitgezonderd van de omschrijving van financiële rekening in Bijlage II. Voor de toepassing van dit 
Verdrag worden effecten „regelmatig verhandeld” wanneer er voortdurend een betekenisvol volume 
van wordt verhandeld en wordt verstaan onder een „erkend handelsplatform” een handelsplatform dat 
officieel erkend wordt door en onder toezicht staat van een overheidsinstantie van een staat waar het 
handelsplatform zich bevindt en waar jaarlijks een betekenisvolle waarde aan effecten wordt verhan-
deld. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel s, wordt een belang in een financiële instelling 
niet „regelmatig verhandeld” en behandeld als financiële rekening indien de houder van de effecten 
(niet zijnde een financiële instelling die optreedt als tussenpersoon) geregistreerd wordt in de boeken 
van een dergelijke financiële instelling. De voorgaande volzin is niet van toepassing op effecten die 
vóór 1 juli 2014 geregistreerd zijn in de boeken van een dergelijke financiële instelling; ter zake van 
effecten die op of na 1 juli 2014 geregistreerd zijn in de boeken van een dergelijke financiële instelling, 
is een dergelijke financiële instelling niet verplicht de voorgaande volzin toe te passen vóór 1 januari 
2016. 

t. De uitdrukking „depositorekening” omvat elke bedrijfsrekening, betaalrekening, spaarrekening, ter-
mijnrekening of spaarrekening bij een spaar- of nutsbank of een rekening waarvan een depositobewijs, 
een stortingsbewijs, een beleggingscertificaat of een schuldbewijs wordt overgelegd of een ander daar-
mee vergelijkbaar instrument aangehouden door een financiële instelling in het kader van de uitoefe-
ning van een bedrijf van bank of een daarmee vergelijkbaar bedrijf. Onder depositorekening wordt 
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voorts verstaan een bedrag aangehouden door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een con-
tract dat terugbetaling van de hoofdsom garandeert of een vergelijkbare overeenkomst voor het beta-
len of ontvangen van interest over dat bedrag. 

u. Onder de uitdrukking „beleggingsrekening” wordt verstaan een rekening (anders dan een verzeke-
ringsovereenkomst of lijfrenteverzekering) ten gunste van een derde die een financieel instrument 
houdt of een overeenkomst inzake rechten van deelneming (met inbegrip van maar niet beperkt tot 
aandelen of belangen in een onderneming, waardepapier, obligatie, schuldpapier of ander schuldbe-
wijs, een valutatransactie of commodity transaction, een credit default swap, een swap op basis van 
een niet-financiële index, een notional principal contract, een verzekeringsovereenkomst of lijfrentever-
zekering en elke optie of ander derivaat). 

v. Onder de uitdrukking „aandelenbelang” wordt in het geval van een samenwerkingsverband dat een 
financiële instelling is, een kapitaalbelang of een winstaandeel in het samenwerkingsverband verstaan. 
In het geval van een trust die een financiële instelling is, wordt een aandelenbelang geacht te worden 
aangehouden door degene die optreedt als settlor of begunstigde van de volledige trust of een deel 
ervan of door een derde natuurlijke persoon die uiteindelijk de feitelijke zeggenschap uitoefent over de 
trust. Een omschreven Amerikaanse persoon wordt behandeld als begunstigde van een buitenlandse 
trust indien deze omschreven Amerikaanse persoon gerechtigd is middellijk of onmiddellijk (bijvoor-
beeld via een gevolmachtigde) een verplichte uitdeling te ontvangen of middellijk of onmiddellijk een 
discretionaire uitdeling kan ontvangen uit de trust. 

w. Onder de uitdrukking „verzekeringsovereenkomst” wordt verstaan een overeenkomst (anders dan een 
lijfrenteverzekering) uit hoofde waarvan de uitgevende instantie zich verplicht een bedrag uit te keren 
indien zich een omschreven gebeurtenis voordoet aangaande overlijden, ziekte, ongeval, aansprake-
lijkheid of vermogensrisico’s. 

x. Onder de uitdrukking „lijfrenteverzekering” wordt verstaan een overeenkomst uit hoofde waarvan de 
uitgevende instantie zich verplicht uitkeringen te verstrekken gedurende een tijdvak dat geheel of 
gedeeltelijk wordt vastgesteld op basis van de levensverwachting van een of meer natuurlijke perso-
nen. De uitdrukking omvat voorts overeenkomsten die in overeenstemming met de wet- of regelgeving 
of in de praktijk in de staat waar de overeenkomst werd gesloten worden aangemerkt als lijfrentever-
zekering en uit hoofde waarvan de uitgevende instantie zich verplicht gedurende een termijn van jaren 
uitkeringen te verstrekken. 

y. Onder de uitdrukking „kapitaalverzekering” wordt verstaan een verzekeringsovereenkomst (anders 
dan een herverzekeringsovereenkomst voor aansprakelijkheid tussen twee verzekeringsmaatschap-
pijen) met een geldswaarde van ten minste $ 50.000. 

z. Onder de uitdrukking „geldswaarde” wordt verstaan i. het bedrag waarop de houder van de polis aan-
spraak kan maken bij afkoop of beëindiging van de overeenkomst (vastgesteld zonder aftrek van een 
annuleringsvergoeding of polisbelening) en ii. het bedrag dat de polishouder kan lenen uit hoofde van 
of ter zake van de overeenkomst, indien dat groter is dan het eerste bedrag. Onverminderd het voor-
gaande wordt onder de uitdrukking „geldswaarde” niet verstaan het bedrag dat verschuldigd is uit 
hoofde van een verzekeringspolis bij wijze van:
a. invaliditeits-, ongevals- of ziekte-uitkering of een andere uitkering wegens economische verliezen 

door het optreden van de verzekerde gebeurtenis; 
b. teruggave aan de polishouder van een eerder betaalde premie uit hoofde van een verzekeringspo-

lis (anders dan een levensverzekeringspolis) vanwege opzegging of beëindiging van een polis, 
afname van het risico gedurende de looptijd van de verzekeringspolis, of voortvloeiend uit de vast-
stelling van een nieuwe premie als correctie na de publicatie van onjuiste premies of soortgelijke 
fouten; of 

c. resultaatdeling voor polishouders op grond van de technische resultaten van de overeenkomst of 
de betrokken groep. 

aa. Onder de uitdrukking „te rapporteren rekening” wordt verstaan een Amerikaanse of Curaçaose reke-
ning, al naargelang de context vereist, waarvoor de rapportageplicht geldt. 

bb. Onder de uitdrukking „Curaçaose te rapporteren rekening” wordt verstaan een financiële rekening 
beheerd door een rapporterende Amerikaanse financiële instelling indien: i. in het geval van een depo-
sitorekening, de rekening wordt aangehouden door een natuurlijke persoon die inwoner is van Cura-
çao en in een willekeurig kalenderjaar meer dan $ 10 aan rente wordt gestort op die rekening; of ii. in 
het geval van een financiële rekening niet zijnde een depositorekening, de rekeninghouder inwoner is 
van Curaçao, met inbegrip van entiteiten die verklaren fiscaal inwoner te zijn van Curaçao, ter zake 
waarvan inkomsten afkomstig uit de VS worden betaald of bijgeschreven waarvoor de rapportagever-
plichting geldt uit hoofde van onderdeel A, hoofdstuk 3 of onderdeel F, hoofdstuk 61 van de U.S. Inter-
nal Revenue Code. 

cc. Onder de uitdrukking „Amerikaanse te rapporteren rekening” wordt verstaan een financiële rekening 
beheerd door een rapporterende Curaçaose financiële instelling en aangehouden door een of meer 
omschreven Amerikaanse personen of door een niet-Amerikaanse entiteit met een of meer uiteindelijk 
belanghebbenden die tevens omschreven Amerikaanse persoon zijn. Onverminderd het voorgaande 
wordt een rekening niet behandeld als een Amerikaanse te rapporteren rekening indien deze na toe-
passing van de due dilligence-procedures in Bijlage I niet wordt aangemerkt als een Amerikaanse te 
rapporteren rekening. 
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dd. Onder de uitdrukking „rekeninghouder” wordt verstaan de persoon die door de financiële instelling die 
de rekening beheert is geregistreerd of wordt geïdentificeerd als de houder van een financiële rekening. 
Een persoon, niet zijnde een financiële instelling die als agent, bewaarder, gevolmachtigde, onderteke-
naar, beleggingsadviseur of tussenpersoon een financiële rekening houdt namens of voor rekening van 
een derde, wordt voor de toepassing van dit Verdrag niet aangemerkt als de houder van de rekening; 
de derde wordt aangemerkt als de houder van de rekening. Voor de toepassing van de voorgaande vol-
zin wordt onder de uitdrukking „financiële instelling” niet verstaan een financiële instelling gevestigd 
of opgericht in een van de Amerikaanse territoria. In het geval van een kapitaalverzekering of een lijf-
renteverzekering wordt als rekeninghouder aangemerkt de persoon die gerechtigd is tot de gelds-
waarde of tot wijziging van de begunstigde van de polis. Indien niemand gerechtigd is tot de gelds-
waarde of de begunstiging kan wijzigen, is de houder van de polis de persoon die in de polis genoemd 
wordt als eigenaar alsmede personen met een verworven recht op uitkering krachtens de polisvoor-
waarden. Aan het eind van de looptijd van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering wordt elke 
persoon die recht heeft op een uitkering volgens de polis aangemerkt als rekeninghouder. 

ee. Onder de uitdrukking „Amerikaanse persoon” wordt verstaan een Amerikaanse staatsburger of natuur-
lijke persoon die inwoner is van de Verenigde Staten, een samenwerkingsverband of onderneming 
gevestigd in of opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of een staat daarvan, een trust indien 
i. een rechter in de Verenigde Staten bevoegd zou zijn volgens de van toepassing zijnde wet tot beve-
len of uitspraken over nagenoeg alle kwesties omtrent het beheer van de trust, en ii. een of meer Ame-
rikaanse personen bevoegd zijn tot alle wezenlijke beslissingen omtrent de trust, of de nalatenschap 
van een erflater die onderdaan of inwoner was van de Verenigde Staten. Dit eerste lid, onder ee, wordt 
uitgelegd in overeenstemming met de U.S. Internal Revenue Code. 

ff. Onder de uitdrukking „omschreven Amerikaanse persoon” wordt verstaan een Amerikaanse persoon 
niet zijnde: i. een onderneming waarvan de aandelen regelmatig worden verhandeld op een of meer 
erkende effectenbeurzen; ii. een onderneming die deel uitmaakt van dezelfde uitgebreide groep van 
verbonden ondernemingen, omschreven in artikel 1471(e)(2) van de U.S. Internal Revenue Code, als 
een onderneming omschreven onder i van dit lid; iii. de Verenigde Staten of een volledig daartoe beho-
rend agentschap of instantie; iv. een Amerikaanse staat of een van de Amerikaanse territoria, een staat-
kundig onderdeel, agentschap of instantie daarvan dat of die volledig tot een van de voorgaande 
behoort; v. een organisatie die is vrijgesteld van belasting krachtens artikel 501(a) van de U.S. Internal 
Revenue Code of een individuele pensioenregeling zoals omschreven in artikel 7701(a)(37) van de U.S. 
Internal Revenue Code; vi. een bank zoals omschreven in artikel 581 van de U.S. Internal Revenue Code; 
vii. een beleggingstrust voor onroerende zaken zoals omschreven in artikel 856 van de U.S. Internal 
Revenue Code; viii. een gereguleerde beleggingsonderneming zoals omschreven in artikel 851 van de 
U.S. Internal Revenue Code of een entiteit geregistreerd bij de U.S. Securities and Exchange Commis-
sion uit hoofde van de Investment Company Act van 1940 (15 U.S.C. 80a-64); ix. een gezamenlijk trust-
fonds (common trust fund) zoals omschreven in artikel 584(a) van de U.S. Internal Revenue Code; x. een 
trust die is vrijgesteld van belasting krachtens artikel 664(c) van de U.S. Internal Revenue Code of die 
wordt omschreven in artikel 4947(a)(1) van de U.S. Internal Revenue Code; xi. een handelaar in effec-
ten, commodities, of financiële derivaten (met inbegrip van notional principal contracts, futures, for-
wards en opties) die als zodanig is geregistreerd krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten of 
een staat daarvan; xii. een broker zoals omschreven in artikel 6045(c) van de U.S. Internal Revenue 
Code, of xiii. een trust die is vrijgesteld van belasting krachtens een regeling omschreven in artikel 
403(b) of artikel 457(g) van de U.S. Internal Revenue Code. 

gg. Onder de uitdrukking „entiteit” wordt verstaan een rechtspersoon of een juridische overeenkomst, 
zoals een trust. 

hh. Onder de uitdrukking „niet-Amerikaanse entiteit” wordt verstaan een entiteit die geen Amerikaans per-
soon is. 

ii. Onder de uitdrukking „betaling afkomstig uit de VS waarop inhouding van toepassing is” wordt ver-
staan elke betaling van interest (met inbegrip van kortingen bij de oorspronkelijke uitgifte), dividenden, 
huur, salarissen, lonen, premies, lijfrenten, vergoedingen, beloningen, emolumenten en andere vaste 
of bepaalbare jaarlijkse of periodieke winsten, voordelen en inkomsten, indien de betaling afkomstig is 
uit de VS. Onverminderd het voorgaande omvat een betaling afkomstig uit de VS waarop inhouding 
van toepassing is geen betalingen die niet als zodanig worden aangemerkt in de desbetreffende voor-
schriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën. 

jj. Een entiteit is een „gelieerde entiteit” van een andere entiteit indien een van de entiteiten de andere 
beheerst of indien beide entiteiten dezelfde aandeelhouder hebben. Daartoe wordt onder aandeelhou-
der mede verstaan de directe of indirecte eigendom van meer dan 50 percent van het aantal stemmen 
of het vermogen in een entiteit. Onverminderd het voorgaande mag Curaçao een entiteit als een niet-
gelieerde entiteit van een andere entiteit behandelen indien de twee entiteiten niet behoren tot dezelfde 
uitgebreide groep van verbonden ondernemingen zoals omschreven in artikel 1471(e)(2) van de U.S. 
Internal Revenue Code. 

kk. Onder de uitdrukking „U.S. TIN” wordt verstaan het identificatienummer van individuele belasting-
plichtigen voor de Amerikaanse federale belastingen. 

ll. Onder de uitdrukking „Curaçaose TIN” wordt verstaan het door Curaçao aan belastingplichtigen toe-
gekende identificatienummer. 
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mm. Onder de uitdrukking „uiteindelijk belanghebbenden” worden de natuurlijke personen verstaan die 
zeggenschap uitoefenen over een entiteit. In het geval van trusts wordt hieronder verstaan de settlor, 
de trustees, de eventuele protector, de begunstigden of categorie begunstigden en eventuele andere 
natuurlijke personen die de feitelijke zeggenschap uitoefenen over de trust en in het geval van andere 
juridische overeenkomsten dan een trust wordt hieronder verstaan personen in dezelfde of een verge-
lijkbare positie. De uitdrukking „uiteindelijke belanghebbenden” wordt uitgelegd op een wijze die ver-
enigbaar is met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force. 

2. Een uitdrukking die niet wordt omschreven in dit Verdrag, heeft, tenzij de context anders vereist, of indien 
de bevoegde autoriteiten (in overeenstemming met hun nationale wetgeving) gezamenlijk een betekenis 
overeenkomen, de betekenis welke die uitdrukking op dat tijdstip heeft volgens de wetgeving van de partij 
die dit Verdrag toepast, waarbij elke betekenis volgens de toepasselijke belastingwetgeving van die partij pre-
valeert boven een betekenis die volgens andere wetgeving van die partij aan die uitdrukking wordt gegeven. 

Artikel 2

Verplichting tot verkrijgen en uitwisselen van informatie ten aanzien van te rapporteren rekeningen

1. Onverminderd de bepalingen van artikel 3 van dit Verdrag verkrijgt elke partij de informatie omschreven 
in het tweede lid van dit artikel ter zake van alle te rapporteren rekeningen en wisselt zij deze informatie over-
eenkomstig beide of één van de verdragen jaarlijks automatisch uit met de andere partij overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 4 van de TIEA. 

2. De volgende informatie dient te worden verkregen en uitgewisseld:
a. In het geval van Curaçao ter zake van elke Amerikaanse te rapporteren rekening bij elke rapporterende 

Curaçaose financiële instelling:
1. naam, adres en U.S. TIN van elke omschreven Amerikaanse persoon die houder is van een dergelijke 

rekening en, in het geval van een niet-Amerikaanse entiteit waarvan na toepassing van de due 
diligence-procedures vervat in Bijlage I wordt vastgesteld dat er een of meer uiteindelijke belangheb-
benden zijn die een omschreven Amerikaanse persoon zijn, naam, adres en de eventuele U.S. TIN van 
elke desbetreffende entiteit en elke omschreven Amerikaanse persoon; 

2. rekeningnummer (of het functionele equivalent daarvan bij het ontbreken van een rekeningnummer); 
3. naam en identificatienummer van de Curaçaose rapporterende financiële instelling; 
4. saldo van de rekening of waarde (in het geval van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering met 

inbegrip van de geldswaarde of waarde bij afkoop) aan het eind van het desbetreffende kalenderjaar 
of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden, of indien de rekening tij-
dens dat jaar werd opgeheven, het saldo of de waarde onmiddellijk vóór de opheffing; 

5. ter zake van een beleggingsrekening:
A. het totale brutobedrag aan rente, het totale brutobedrag aan dividenden en het totale brutobedrag 

aan overige inkomsten gegenereerd met het vermogen op de rekening, voor elk totale brutobedrag 
gestort of bijgeschreven op de rekening (of ter zake van de rekening) gedurende het kalenderjaar 
of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden; en 

B. de totale bruto-opbrengsten van de verkoop, terugbetaling of afkoop van vermogensbestanddelen 
gestort of bijgeschreven op de rekening gedurende het kalenderjaar of een andere relevante peri-
ode waarover gerapporteerd dient te worden ter zake waarvan de rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling voor de rekeninghouder optrad als bewaarder, broker, gevolmachtigde of anders-
zins als agent; 

6. ter zake van een depositorekening, het totale brutobedrag aan rente gestort of bijgeschreven op de 
rekening gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient 
te worden; en 

7. ter zake van een rekening niet omschreven in het tweede lid, onderdeel a, onder 5 of onderdeel a, 
onder 6, van dit artikel, het totale brutobedrag betaald of bijgeschreven op de rekening van de reke-
ninghouder gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd 
dient te worden ter zake waarvan de rapporterende Curaçaose financiële instelling een betalingsver-
plichting heeft of debiteur is, met inbegrip van het totaalbedrag aan afbetalingen aan de rekeninghou-
der gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te wor-
den. 

b. In het geval van de Verenigde Staten ter zake van elke Curaçaose te rapporteren rekening bij elke Ameri-
kaanse rapporterende financiële instelling:
1. naam, adres en Curaçaose TIN van elke persoon die inwoner is van Curaçao en houder is van de reke-

ning; 
2. rekeningnummer (of het functionele equivalent daarvan bij het ontbreken van een rekeningnummer); 
3. naam en identificatienummer van de Amerikaanse rapporterende financiële instelling; 
4. het brutobedrag aan interest betaald op een depositorekening; 
5. het brutobedrag aan dividenden afkomstig uit de VS gestort op of bijgeschreven op de rekening; en 
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6. het brutobedrag van andere inkomsten afkomstig uit de VS gestort of bijgeschreven op de rekening, 
voor zover dit valt onder de rapportageverplichting van onderdeel A, hoofdstuk 3, of onderdeel F, 
hoofdstuk 61, van de U.S. Internal Revenue Code. 

Artikel 3

Tijdstip en wijze van informatie-uitwisseling

1. Ten behoeve van de verplichting tot informatie-uitwisseling in artikel 2 van dit Verdrag kunnen het bedrag 
en de aard van betalingen verricht ter zake van een Amerikaanse te rapporteren rekening worden vastgesteld 
in overeenstemming met de beginselen van de Curaçaose belastingwetgeving, en kunnen het bedrag en de 
aard van betalingen verricht ter zake van een Curaçaose te rapporteren rekening worden vastgesteld in over-
eenstemming met de beginselen van de Amerikaanse federale inkomstenbelastingwetgeving. 

2. Ten behoeve van de verplichting tot informatie-uitwisseling in artikel 2 van dit Verdrag dient in de uitge-
wisselde informatie de valuta te worden vermeld van elk relevant bedrag. 

3. In het kader van artikel 2, tweede lid, van dit Verdrag dient informatie te worden verkregen en uitgewisseld 
ter zake van 2014 en alle volgende jaren, met dien verstande dat:
a. in het geval van Curaçao:

1. de informatie die ter zake van 2014 dient te worden verkregen en uitgewisseld uitsluitend de informa-
tie is omschreven in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 1, tot en met onderdeel a, onder 4, van 
dit Verdrag; 

2. de informatie die ter zake van 2015 dient te worden verkregen en uitgewisseld de informatie is 
omschreven in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 1, tot en met onderdeel a, onder 7, van dit Ver-
drag, met uitzondering van de bruto-opbrengsten omschreven in artikel 2, onderdeel a, onder 5B, van 
dit Verdrag; en 

3. de informatie die ter zake van 2016 en volgende jaren dient te worden verkregen en uitgewisseld de 
informatie is omschreven in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 1, tot en met onderdeel a, onder 
7, van dit Verdrag; 

b. in het geval van de Verenigde Staten de informatie die ter zake van 2014 en volgende jaren dient te wor-
den verkregen en uitgewisseld alle informatie is omschreven in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van dit 
Verdrag. 

4. Onverminderd het derde lid van dit artikel zijn de partijen ter zake van elke te rapporteren rekening die op 
30 juni 2014 wordt beheerd door een rapporterende financiële instelling en met inachtneming van artikel 6, 
derde lid, van dit Verdrag niet verplicht de Curaçaose dan wel de U.S. TIN, naargelang hetgeen van toepas-
sing is, van een relevante persoon te verkrijgen en op te nemen in de uit te wisselen informatie, indien het 
identificatienummer van de desbetreffende belastingplichtige zich niet in het dossier van de rapporterende 
financiële instelling bevindt. In dat geval verkrijgen de partijen de geboortedatum van de desbetreffende per-
soon en nemen die op in de uit te wisselen informatie, indien deze zich in het dossier van de rapporterende 
financiële instelling bevindt. 

5. Onverminderd het derde en vierde lid van dit artikel dient de informatie omschreven in artikel 2 van dit 
Verdrag te worden uitgewisseld binnen negen maanden na het eind van het kalenderjaar waarop de informa-
tie betrekking heeft. 

6. De bevoegde autoriteiten van Curaçao en de Verenigde Staten treffen een regeling uit hoofde van de pro-
cedures voor onderling overleg voorzien in artikel 29 van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 
en artikel 5 van de TIEA waarin:
a. de procedures ten behoeve van de verplichtingen omtrent de automatische uitwisseling omschreven in 

artikel 2 van dit Verdrag zijn vastgelegd; 
b. de regels en procedures worden voorgeschreven die nodig kunnen zijn voor de implementatie van artikel 

5 van dit Verdrag; en 
c. de nodige procedures worden vastgesteld voor de uitwisseling van de informatie die wordt gerappor-

teerd ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van dit Verdrag. 

7. Voor alle informatie die uit hoofde van dit Verdrag wordt uitgewisseld gelden de vertrouwelijkheid en 
andere beschermingsmechanismen voorzien in de TIEA, met inbegrip van bepalingen ter beperking van het 
gebruik van de uitgewisselde informatie. 

8. Na de inwerkingtreding van dit Verdrag doet de ene bevoegde autoriteit de andere een schriftelijke ken-
nisgeving toekomen, indien zij zich ervan heeft overtuigd dat de staat van de andere bevoegde autoriteit i. 
passende mechanismen heeft ingevoerd om te waarborgen dat de uit hoofde van dit Verdrag ontvangen 
informatie vertrouwelijk blijft en uitsluitend wordt gebruikt voor fiscale doeleinden alsmede ii. de infrastruc-
tuur voor de uitwisseling (met inbegrip van vastgestelde procedures ter waarborging van tijdige, accurate en 
vertrouwelijke uitwisseling van informatie, betrouwbare en effectieve communicatie, en bewezen heeft in 

Tractatenblad 2015 144 7



staat te zijn kwesties en onzekerheden rond de uitwisseling of verzoeken om uitwisseling onverwijld te ver-
helpen en de bepalingen van artikel 5 van dit Verdrag uit te voeren). De bevoegde autoriteiten spannen zich 
constructief in teneinde vóór september 2015 bijeen te komen om vast te stellen of deze mechanismen en 
infrastructuur in beide staten zijn ingevoerd. 

9. De verplichtingen van de partijen tot het verkrijgen en uitwisselen van informatie uit hoofde van artikel 2 
van het Verdrag worden van kracht op de datum van de laatste van de schriftelijke kennisgevingen omschre-
ven in het achtste lid van dit artikel. Onverminderd het voorgaande, indien de bevoegde autoriteit van Cura-
çao ervan overtuigd is dat de Verenigde Staten de waarborgen en infrastructuur omschreven in het achtste 
lid van dit artikel hebben ingevoerd, maar voor de Amerikaanse bevoegde autoriteit meer tijd nodig is om 
vast te stellen dat deze waarborgen en infrastructuur in Curaçao zijn ingevoerd, worden de verplichtingen van 
Curaçao tot het verkrijgen en uitwisselen van de informatie uit hoofde van artikel 2 van het Verdrag van kracht 
op de datum van de schriftelijke kennisgeving gedaan door de bevoegde autoriteit van Curaçao uit hoofde 
van het achtste lid van dit artikel aan de bevoegde Amerikaanse autoriteit. 

10. Dit Verdrag wordt beëindigd op 30 september 2015 indien artikel 2 van dit Verdrag op grond van het 
negende lid van dit artikel op die datum niet van kracht is voor een van de partijen. 

Artikel 4

Toepassing van de FATCA op Curaçaose financiële instellingen

1. Behandeling van rapporterende Curaçaose financiële instellingen. Elke rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling wordt behandeld als een instelling die voldoet aan en niet onderworpen is aan de inhoudings-
plicht van artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue Code, mits Curaçao ter zake van deze rapporterende Cura-
çaose financiële instelling voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 2 en 3 van dit Verdrag 
en de rapporterende Curaçaose financiële instelling:
a. Amerikaanse te rapporteren rekeningen identificeert en jaarlijks de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, 

van dit Verdrag te rapporteren informatie doorgeeft aan de Curaçaose bevoegde autoriteit op het tijdstip 
en de wijze omschreven in artikel 3 van dit Verdrag; 

b. voor zowel 2015 als 2016 jaarlijks de naam van elke niet-participerende financiële instelling waaraan zij 
betalingen heeft verricht alsmede het totaalbedrag daarvan rapporteert aan de Curaçaose bevoegde auto-
riteit; 

c. voldoet aan de van toepassing zijnde registratievereisten op de website van de IRS voor de FATCA-
registratie; 

d. voor zover een rapporterende Curaçaose financiële instelling i. optreedt als een qualified intermediary 
(voor de toepassing van artikel 1441 van de U.S. Internal Revenue Code) die besloten heeft de primaire 
inhoudingsplicht ingevolge hoofdstuk 3 van deel A van de U.S. Internal Revenue Code te aanvaarden, ii. 
een buitenlands samenwerkingsverband is dat besloten heeft op te treden als buitenlands inhoudings-
plichtig samenwerkingsverband (voor de toepassing van de artikelen 1441 en 1471 van de U.S. Internal 
Revenue Code), of iii. een buitenlandse trust is die besloten heeft op te treden als een inhoudingsplichtige 
buitenlandse trust (voor de toepassing van de artikelen 1441 en 1471 van de U.S. Internal Revenue Code), 
30 percent inhoudt van elke betaling aan een niet-participerende financiële instelling afkomstig uit de VS 
waarop inhouding van toepassing is; en 

e. in het geval van een rapporterende Curaçaose financiële instelling die niet omschreven wordt in het eer-
ste lid, onderdeel d, van dit artikel en die een betaling verricht of optreedt als tussenpersoon ter zake van 
betalingen afkomstig uit de VS waarop inhouding van toepassing is aan een niet-participerende finan-
ciële instelling, verschaft de rapporterende Curaçaose financiële instelling de rechtstreekse betaler van 
deze betaling de informatie die vereist is voor de inhouding en de rapportage die ter zake van deze beta-
ling dienen te geschieden. 

Onverminderd het voorgaande is op een rapporterende Curaçaose financiële instelling ter zake waarvan niet 
voldaan is aan de voorwaarden van dit lid niet de inhoudingsplicht ingevolge artikel 1471 van de U.S. Inter-
nal Revenue Code van toepassing, tenzij deze rapporterende Curaçaose financiële instelling ingevolge arti-
kel 5, tweede lid, onderdeel b, van dit Verdrag door de IRS behandeld wordt als een niet-participerende finan-
ciële instelling. 

2. Opschorting van regels voor onwillige rekeninghouders. De Verenigde Staten verlangen niet van rappor-
terende Curaçaose financiële instellingen dat zij belasting inhouden uit hoofde van artikel 1471 of 1472 van 
de U.S. Internal Revenue Code ter zake van rekeningen van onwillige rekeninghouders (zoals omschreven in 
artikel 1471(d)(6) van de U.S. Internal Revenue Code), of dergelijke rekeningen opheffen, indien de Ameri-
kaanse bevoegde autoriteit met betrekking tot dergelijke rekeningen de informatie ontvangt die bedoeld is in 
artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van dit Verdrag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van dit Ver-
drag. 

3. Bijzondere behandeling van Curaçaose pensioenregelingen. Voor de toepassing van de artikelen 1471 en 
1472 van de U.S. Internal Revenue Code behandelen de Verenigde Staten de Curaçaose pensioenregelingen 
omschreven in Bijlage II naargelang van het geval als FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instel-
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lingen of als vrijgestelde begunstigden. Daartoe wordt onder een Curaçaose pensioenregeling mede ver-
staan een entiteit die is opgericht of zich bevindt in en valt onder de regelgeving van Curaçao, of een vooraf 
aangewezen contractuele of wettelijke regeling die wordt aangewend voor het verstrekken van pensioenuit-
keringen of het verwerven van inkomsten voor het verstrekken van dergelijke uitkeringen ingevolge de Cura-
çaose wetgeving en die regels bevat inzake bijdragen, uitdelingen, verslaglegging, sponsorship en belasting-
heffing. 

4. Identificatie en behandeling van andere FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instellingen en 
vrijgestelde begunstigden. De Verenigde Staten behandelen elke Curaçaose niet-rapporterende financiële 
instelling als een FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instelling of als een vrijgestelde begun-
stigde, naargelang van het geval, voor de toepassing van artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue Code. 

5. Bijzondere regels omtrent gelieerde entiteiten en filialen die niet-participerende financiële instellingen zijn. 
Indien een Curaçaose financiële instelling die voor het overige voldoet aan de vereisten omschreven in het 
eerste lid van dit artikel of wordt omschreven in het derde of vierde lid van dit artikel, een gelieerde entiteit of 
gelieerd filiaal bezit die of dat opereert in een staat die belet dat deze entiteit of dat filiaal voldoet aan de ver-
eisten voor buitenlandse participerende financiële instellingen of FATCA-conform geachte buitenlandse fi-
nanciële instellingen voor de toepassing van artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue Code, of een gelieerde 
entiteit of gelieerd filiaal bezit die of dat uitsluitend vanwege het aflopen van de overgangsregeling voor 
beperkte (limited) buitenlandse financiële instellingen en beperkte (limited) filialen ingevolge de desbetref-
fende voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën wordt behandeld als een buitenlandse 
niet-participerende financiële instelling, blijft deze Curaçaose financiële instelling voldoen aan de voorwaar-
den van dit Verdrag en wordt deze voor de toepassing van artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue Code 
onverkort behandeld als een FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instelling of vrijgestelde be-
gunstigde, naargelang van hetgeen het geval is, mits:
a. de Curaçaose financiële instelling dergelijke gelieerde entiteiten of filialen behandelt als afzonderlijke 

niet-participerende financiële instellingen ten behoeve van alle vereisten van dit Verdrag omtrent rappor-
tage en inhouding en deze gelieerde entiteiten en filialen zich bij de inhoudingsplichtige instanties iden-
tificeren als niet-participerende financiële instellingen; 

b. deze gelieerde entiteiten of filialen hun Amerikaanse rekeningen identificeren en de gegevens ter zake van 
die rekeningen rapporteren zoals vereist ingevolge artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue Code in de 
mate toegestaan ingevolge de relevante wetten die van toepassing zijn op de gelieerde entiteiten of filia-
len; en 

c. deze gelieerde entiteiten of filialen niet specifiek Amerikaanse rekeningen werven die aangehouden wor-
den door personen die geen inwoner zijn van de staat waar de gelieerde entiteit of het gelieerde filiaal zich 
bevindt of rekeningen aangehouden door niet-participerende financiële instellingen die niet zijn opgericht 
in de staat waar de gelieerde entiteit of het gelieerde filiaal zich bevindt en deze gelieerde entiteit of dat 
gelieerde filiaal door de Curaçaose financiële instelling of een andere gelieerde entiteit niet wordt gebruikt 
om de verplichtingen uit hoofde van dit Verdrag of ingevolge artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue 
Code, al naargelang hetgeen van toepassing is, te omzeilen. 

6. Afstemming van het tijdschema. Onverminderd het derde en vijfde lid van artikel 3 van dit Verdrag:
a. is Curaçao niet verplicht informatie te verkrijgen en uit te wisselen ter zake van een kalenderjaar dat voor-

afgaat aan het kalenderjaar ter zake waarvan uit hoofde van relevante voorschriften van het Amerikaanse 
ministerie van Financiën door participerende buitenlandse financiële instellingen soortgelijke informatie 
dient te worden gerapporteerd aan de IRS; 

b. is Curaçao niet verplicht te beginnen met de informatieuitwisseling vóór de datum waarop buitenlandse 
participerende financiële instellingen uit hoofde van relevante voorschriften van het Amerikaanse minis-
terie van Financiën verplicht zijn soortgelijke informatie te rapporteren aan de IRS; 

c. zijn de Verenigde Staten niet verplicht informatie te verkrijgen en uit te wisselen ter zake van een kalen-
derjaar dat voorafgaat aan het eerste kalenderjaar ter zake waarvan Curaçao verplicht is informatie te ver-
krijgen en uit te wisselen; en 

d. zijn de Verenigde Staten niet verplicht te beginnen met de informatieuitwisseling vóór de datum waarop 
Curaçao verplicht is te beginnen met de informatie-uitwisseling. 

7. Afstemming van begripsomschrijvingen met de voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Finan-
ciën. Onverminderd artikel 1 van dit Verdrag en de begripsomschrijvingen vervat in de Bijlagen bij dit Ver-
drag kan Curaçao bij de implementatie van dit Verdrag gebruikmaken van, en Curaçaose financiële instellin-
gen het gebruik toestaan van, een begripsomschrijving in de relevante voorschriften van het Amerikaanse 
ministerie van Financiën in plaats van een dienovereenkomstige begripsomschrijving in dit Verdrag, mits de 
toepassing ervan niet ten koste gaat van de doelstellingen van dit Verdrag. 
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Artikel 5

Samenwerking ten behoeve van naleving en handhaving

1. Kleine en administratieve fouten. Een bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteit van de andere par-
tij in kennis indien de eerstgenoemde bevoegde autoriteit redenen heeft om aan te nemen dat administra-
tieve of kleine fouten mogelijk hebben geleid tot onjuiste of incomplete rapportage of tot andere inbreuken 
op dit Verdrag. De bevoegde autoriteit van de andere partij past haar nationale recht (met inbegrip van de van 
toepassing zijnde sancties) toe teneinde de gecorrigeerde en/of volledige informatie te verkrijgen of andere 
inbreuken op dit Verdrag te verhelpen. 

2. Significante niet-nakoming.
a. Een bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteit van de andere partij in kennis indien de eerstge-

noemde bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat er sprake is van significante niet-nakoming van de ver-
plichtingen uit hoofde van dit Verdrag door een rapporterende financiële instelling in de andere staat. De 
bevoegde autoriteit van de andere partij past haar nationale recht toe (met inbegrip van de van toepas-
sing zijnde sancties) teneinde de in de kennisgeving omschreven significante niet-nakoming aan te pak-
ken. 

b. Indien deze maatregelen, in het geval van een rapporterende Curaçaose financiële instelling, binnen een 
termijn van 18 maanden na de kennisgeving omtrent de significante niet-nakoming niet hebben geleid tot 
oplossing ervan, behandelen de Verenigde Staten de rapporterende Curaçaose financiële instelling als 
een niet-participerende financiële instelling overeenkomstig dit tweede lid, onderdeel b. 

3. Externe dienstverleners. Elke partij kan rapporterende financiële instellingen toestaan gebruik te maken 
van externe dienstverleners teneinde te voldoen aan de hun door een partij opgelegde verplichtingen voor-
zien in dit Verdrag, maar de rapporterende financiële instellingen blijven verantwoordelijk voor deze verplich-
tingen. 

4. Preventieve maatregelen. De partijen implementeren de nodige maatregelen om te voorkomen dat finan-
ciële instellingen praktijken uitoefenen die beogen de uit hoofde van dit Verdrag vereiste rapportage te 
omzeilen. 

Artikel 6

Wederzijdse verplichting tot voortdurende verbetering van de effectiviteit van de informatie-uitwisseling en 
transparantie

1. Wederkerigheid. De regering van de Verenigde Staten onderkent de noodzaak te bewerkstelligen dat op 
gelijk niveau wederzijds automatisch informatie kan worden uitgewisseld met Curaçao. De regering van de 
Verenigde Staten heeft zich verplicht de transparantie verder te verbeteren en de betrekkingen met Curaçao 
voor de uitwisseling te bevorderen door te streven naar het aannemen van regelgeving en het bevorderen en 
ondersteunen van relevante wetgeving teneinde wederzijdse automatische uitwisseling van informatie op 
gelijk niveau te bewerkstelligen. 

2. Behandeling van passthru-betalingen en bruto-opbrengsten. De partijen verplichten zich met elkaar en 
met partnerstaten samen te werken teneinde een praktische en effectieve alternatieve aanpak te ontwikkelen 
om de beleidsdoelstellingen omtrent inhoudingen over buitenlandse passthru-betalingen en bruto-
opbrengsten te verwezenlijken waardoor de administratieve last tot een minimum beperkt wordt. 

3. Documentatie van rekeningen beheerd per 30 juni 2014. Ten aanzien van te rapporteren rekeningen gehou-
den door rapporterende financiële instellingen per 30 juni 2014:
a. verplichten de Verenigde Staten zich vóór 1 januari 2017 regels vast te stellen voor de rapportage ter zake 

van 2017 en volgende jaren die rapporterende Amerikaanse financiële instellingen verplichten de Cura-
çaose TIN van elke houder van een Curaçaose te rapporteren rekening te verkrijgen en te rapporteren 
zoals vereist ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel b, onder 1, van dit Verdrag; en 

b. verplicht Curaçao zich vóór 1 januari 2017 regels vast te stellen voor de rapportage ter zake van 2017 en 
volgende jaren die rapporterende Curaçaose financiële instellingen verplichten de U.S. TIN van elke 
omschreven Amerikaanse persoon te verkrijgen zoals vereist ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel a, 
onder 1, van dit Verdrag. 

Artikel 7

Consistente toepassing van de FATCA op partnerstaten

1. Curaçao verkrijgt het voordeel van enigerlei gunstiger voorwaarden onder artikel 4 of Bijlage I van dit Ver-
drag bij de toepassing van de FATCA op Curaçaose financiële instellingen die zijn toegekend aan een andere 
partnerstaat op grond van een ondertekend bilateraal verdrag uit hoofde waarvan de andere partnerstaat 
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dezelfde verplichtingen heeft aanvaard als Curaçao zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van dit Verdrag 
en onder dezelfde voorwaarden als omschreven in deze artikelen en de artikelen 5 tot en met 9 van dit Ver-
drag. 

2. De Verenigde Staten stellen Curaçao in kennis van deze gunstiger voorwaarden en deze zullen automa-
tisch uit hoofde van dit Verdrag van toepassing zijn alsof zij waren omschreven in dit Verdrag en van kracht 
zijn met ingang van de datum van ondertekening van het verdrag dat de gunstiger voorwaarden omvat, ten-
zij Curaçao de toepassing ervan schriftelijk afwijst. 

Artikel 8

Overleg en wijzigingen

1. Bij problemen bij de implementatie van dit Verdrag kan elke partij verzoeken om overleg teneinde pas-
sende maatregelen uit te werken om de uitvoering van dit Verdrag te waarborgen. 

2. Dit Verdrag kan met wederzijdse schriftelijke instemming van beide partijen worden gewijzigd. Tenzij 
anderszins overeengekomen, wordt een wijziging van kracht via de procedures vervat in artikel 10, eerste lid, 
van dit Verdrag. 

Artikel 9

Bijlagen

De Bijlagen vormen een integrerend onderdeel van dit Verdrag.

Artikel 10

Looptijd van het Verdrag

1. Dit Verdrag treedt in werking op de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden de Verenigde Staten er 
schriftelijk van in kennis stelt dat het de vereiste interne procedures heeft afgerond voor de inwerkingtreding 
van dit Verdrag en het blijft van kracht tot het wordt beëindigd. 

2. Elk van de partijen kan dit Verdrag beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëin-
diging aan de andere partij. Deze opzegging wordt van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op 
het verstrijken van een tijdvak van twaalf maanden na de datum van de kennisgeving van beëindiging. 

3. Vóór 31 december 2016 overleggen de partijen constructief over wijzigingen van dit Verdrag die nodig 
mochten zijn teneinde aan te sluiten bij de voortgang omtrent de verplichtingen vervat in artikel 6 van dit Ver-
drag. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun respectieve rege-
ringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Willemstad, op 16 december 2014 in de Engelse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao 

J.M.N. JARDIM

Voor de Verenigde Staten van Amerika

J.R. MOORE
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Bijlage I

Verplichtingen in het kader van due diligence voor de identificatie van en rapportage over Amerikaanse te 
rapporteren rekeningen en betalingen aan bepaalde niet-participerende financiële instellingen

I. Algemeen.
 

A. Curaçao verlangt dat rapporterende Curaçaose financiële instellingen de due diligence-procedures vervat 
in deze Bijlage I toepassen teneinde Amerikaanse te rapporteren rekeningen en rekeningen aangehouden 
door niet-participerende financiële instellingen te identificeren. 

B. Voor de toepassing van het Verdrag:
1. luiden alle dollarbedragen in Amerikaanse dollars en omvatten zij tevens het equivalent in andere 

valuta. 
2. wordt, tenzij hier anders wordt bepaald, het saldo of de waarde van een rekening bepaald per de laat-

ste dag van het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden. 
3. Indien uit hoofde van deze Bijlage I op 30 juni 2014 een saldo- of waardegrens dient te worden 

bepaald, wordt het desbetreffende saldo of de waarde bepaald per die datum of per de laatste dag van 
de periode waarover gerapporteerd dient te worden onmiddellijk voorafgaand aan 30 juni 2014, en 
indien uit hoofde van deze Bijlage een saldo- of waardegrens per de laatste dag van een kalenderjaar 
dient te worden vastgesteld, wordt het desbetreffende saldo of de waarde bepaald per de laatste dag 
van het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden. 

4. Onverminderd het bepaalde in onderdeel E.1 van deel II van deze Bijlage I wordt een rekening behan-
deld als een Amerikaanse te rapporteren rekening per de datum waarop zij als zodanig wordt geïden-
tificeerd volgens de due diligence-procedures van deze Bijlage I. 

5. Tenzij anders bepaald, wordt informatie ter zake van een Amerikaanse te rapporteren rekening jaar-
lijks gerapporteerd in het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de informatie betrekking heeft. 

C. Bij wijze van alternatief voor de in de onderdelen van deze Bijlage beschreven procedures kan Curaçao 
rapporterende Curaçaose financiële instellingen toestaan de procedures toe te passen die beschreven zijn 
in de desbetreffende voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën teneinde vast te stellen 
of een rekening een Amerikaanse te rapporteren rekening is of een rekening aangehouden door een niet-
participerende financiële instelling. Curaçao kan rapporterende Curaçaose financiële instellingen toe-
staan deze keuze per onderdeel van deze Bijlage I afzonderlijk te maken, hetzij voor alle relevante financi-
ële rekeningen tezamen, hetzij voor alle relevante financiële rekeningen tezamen, hetzij voor elke duidelijk 
omschreven groep van dergelijke rekeningen afzonderlijk (bijvoorbeeld per bedrijfsactiviteit of op basis 
van de locatie waar de rekening wordt gehouden). 

II. Bestaande rekeningen van natuurlijke personen.

De volgende regels en procedures gelden voor het identificeren van Amerikaanse te rapporteren rekeningen 
onder bestaande rekeningen aangehouden door natuurlijke personen („bestaande rekeningen van natuur-
lijke personen”).
A. Rekeningen die niet hoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd.

Tenzij de rapporterende Curaçaose financiële instelling anders besluit, hetzij voor alle bestaande rekenin-
gen van natuurlijke personen, hetzij voor elke duidelijk geïdentificeerde groep van dergelijke rekeningen 
afzonderlijk, indien de uitvoeringsregels in Curaçao voorzien in een dergelijke keuze, behoeven de vol-
gende bestaande rekeningen van natuurlijke personen niet te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of 
gerapporteerd als Amerikaanse te rapporteren rekeningen:
1. onverminderd het bepaalde in onderdeel E.2 van dit deel, bestaande rekeningen van natuurlijke per-

sonen met een saldo of waarde op 30 juni 2014 van ten hoogste $ 50.000. 
2. onverminderd het bepaalde in onderdeel E.2 van dit deel, bestaande rekeningen van natuurlijke per-

sonen in de vorm van een kapitaalverzekering of een lijfrenteverzekering met een saldo of waarde op 
30 juni 2014 van ten hoogste $ 250.000. 

3. bestaande rekeningen van een natuurlijke persoon in de vorm van een kapitaalverzekering of lijfren-
teverzekering, mits de wet- of regelgeving van Curaçao of de Verenigde Staten de verkoop van derge-
lijke verzekeringen aan Amerikaanse ingezetenen in feite belet (bijvoorbeeld indien de desbetreffende 
financiële instelling niet beschikt over de vereiste registratie naar Amerikaans recht en ingevolge het 
Curaçaose recht rapportage of inhouding vereist is ter zake van verzekeringsproducten aangehouden 
door inwoners van Curaçao). 

4. depositorekeningen met een saldo van ten hoogste $ 50.000. 
B. Controleprocedures voor bestaande rekeningen van natuurlijke personen met een saldo of waarde op 

30 juni 2014 hoger dan $ 50.000 ($ 250.000 voor een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering), maar niet 
hoger dan $ 1.000.000 („lagewaarderekeningen”).
1. Onderzoek van elektronische dossiers. De rapporterende Curaçaose financiële instelling dient de elek-

tronisch doorzoekbare gegevens die worden beheerd door de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling te controleren op de volgende Amerikaanse indicatoren:
a. aanmerking van de rekeninghouder als staatsburger of inwoner van de Verenigde Staten; 
b. ondubbelzinnige indicator van de geboorteplaats in de Verenigde Staten; 
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c. huidig post- of woonadres (met inbegrip van een Amerikaanse postbus) in de Verenigde Staten; 
d. huidig telefoonnummer in de Verenigde Staten; 
e. vaste instructies voor de overmaking van gelden naar een rekening aangehouden in de Verenigde 

Staten; 
f. geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in de Verenigde 

Staten; of 
g. een „in handen van” of poste-restante-adres van de rekeninghouder als enige adres in het dossier 

van de rapporterende Curaçaose financiële instelling. In het geval van een reeds bestaande 
lagewaarde-rekening van een natuurlijke persoon wordt een „in handen van”-adres buiten de Ver-
enigde Staten of een poste-restante-adres niet aangemerkt als een Amerikaanse indicator. 

2. Indien geen van de Amerikaanse indicatoren vermeld in onderdeel B.1 van dit deel wordt aangetrof-
fen bij het elektronisch onderzoek, is geen verdere actie vereist totdat er sprake is van een verandering 
die ertoe leidt dat een of meer Amerikaanse indicatoren in verband worden gebracht met de rekening 
of indien de rekening een hogewaarderekening wordt als bedoeld in onderdeel D van dit deel. 

3. Indien een van de Amerikaanse indicatoren genoemd in onderdeel B.1 van dit deel bij het elektronisch 
onderzoek wordt aangetroffen of indien er een verandering van omstandigheden is opgetreden die 
ertoe leidt dat een of meer van de Amerikaanse indicatoren in verband worden gebracht met de reke-
ning, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling de rekening te behandelen als een Ame-
rikaanse te rapporteren rekening, tenzij zij besluit onderdeel B.4 van dit deel toe te passen en een van 
de daar genoemde uitzonderingen van toepassing is op die rekening. 

4. Indien Amerikaanse indicatoren bedoeld in onderdeel B.1 van dit deel worden aangetroffen, is een 
rapporterende Curaçaose financiële instelling evenwel niet verplicht de rekening te behandelen als 
een Amerikaanse te rapporteren rekening:
a. Indien in de informatie over de rekeninghouder ondubbelzinnig een geboorteplaats in de Ver-

enigde Staten wordt aangetroffen, de rapporterende Curaçaose financiële instelling een dossier 
verkrijgt, of dit eerder heeft gecontroleerd en bijhoudt met daarin:
1. een verklaring van de rekeninghouder dat hij noch staatsburger is van de Verenigde Staten 

noch fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten (via een IRS-formulier W-8 of een vergelijkbaar 
overeengekomen formulier); 

2. een niet-Amerikaans paspoort of een ander door de overheid verstrekt identiteitsbewijs waar-
uit blijkt dat de rekeninghouder staatsburger is of de nationaliteit heeft van een ander land dan 
de Verenigde Staten; en 

3. een kopie van een verklaring omtrent het verlies van de Amerikaanse nationaliteit of een aan-
nemelijke verklaring omtrent:
a. de redenen waarom de rekeninghouder niet beschikt over een dergelijke verklaring onge-

acht de afstand van het Amerikaanse staatsburgerschap;
of 

b. de redenen waarom de rekeninghouder bij zijn geboorte niet het Amerikaanse staatsburger-
schap heeft verworven. 

b. Indien de informatie over de rekeninghouder een huidig post- of woonadres in de Verenigde Sta-
ten bevat of er uitsluitend een of meer Amerikaanse telefoonnummers aan de rekening zijn gekop-
peld, de rapporterende Curaçaose financiële instelling een dossier verkrijgt, of dit eerder heeft 
gecontroleerd en bijhoudt met daarin:
1. een verklaring van de rekeninghouder dat hij noch staatsburger is van de Verenigde Staten 

noch fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten (via een IRS-formulier W-8 of een vergelijkbaar 
overeengekomen formulier); en 

2. bewijsstukken zoals omschreven in onderdeel D van deel VI van deze Bijlage I, waaruit blijkt dat 
de rekeninghouder geen staatsburger of fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten. 

c. Indien de informatie over de rekeninghouder vaste instructies bevat voor de overmaking van gel-
den naar een rekening gehouden in de Verenigde Staten, de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling een dossier verkrijgt, of dit eerder heeft gecontroleerd en bijhoudt met daarin:
1. een verklaring van de rekeninghouder dat hij noch staatsburger is van de Verenigde Staten 

noch fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten (via een IRS-formulier W-8 of een vergelijkbaar 
overeengekomen formulier); en 

2. bewijsstukken zoals omschreven in onderdeel D van deel VI van deze Bijlage I, waaruit blijkt dat 
de rekeninghouder geen staatsburger of fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten. 

d. Indien de informatie over de rekeninghouder een geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend 
aan een persoon met een adres in de Verenigde Staten of een „in handen van”- of poste-restante-
adres bevat dat als enige adres gekoppeld is aan de rekeninghouder of wanneer er een of meer 
Amerikaanse telefoonnummers aan de rekening zijn gekoppeld (en er ook een niet-Amerikaans 
telefoonnummer in verband wordt gebracht met de rekening), de rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling een dossier verkrijgt, of dit eerder heeft gecontroleerd en bijhoudt met daarin:
1. een verklaring van de rekeninghouder dat hij noch staatsburger is van de Verenigde Staten 

noch fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten (via een IRS-formulier W-8 of een vergelijkbaar 
overeengekomen formulier); of 

2. bewijsstukken zoals omschreven in onderdeel D van deel VI van deze Bijlage I, waaruit blijkt dat 
de rekeninghouder geen staatsburger of fiscaal inwoner is van de Verenigde Staten. 
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C. Aanvullende procedures voor bestaande lagewaarderekeningen.
1. Vóór 30 juni 2016 dienen de reeds bestaande lagewaarderekeningen te zijn onderzocht op Ameri-

kaanse indicatoren. 
2. Indien een verandering van omstandigheden is opgetreden bij een reeds bestaande lagewaardereke-

ning van een natuurlijke persoon die ertoe leidt dat een of meer Amerikaanse indicatoren omschreven 
in onderdeel B.1 van dit deel in verband worden gebracht met deze rekening, dient de rapporterende 
Curaçaose financiële instelling deze rekening te behandelen als een Amerikaanse te rapporteren reke-
ning, tenzij onderdeel B.4 van dit deel van toepassing is. 

3. Met uitzondering van de depositorekeningen omschreven in onderdeel A.4 van dit deel, dient elke 
bestaande rekening van een natuurlijke persoon die ingevolge dit deel is geïdentificeerd als een Ame-
rikaanse te rapporteren rekening alle volgende jaren als zodanig te worden behandeld, tenzij de reke-
ninghouder ophoudt een omschreven Amerikaanse persoon te zijn. 

D. Uitgebreide controleprocedures voor bestaande rekeningen van natuurlijke personen met een saldo of 
waarde hoger dan $ 1.000.000 op 30 juni 2014, of op 31 december van 2015 of van een volgend jaar 
(„hogewaarderekeningen”).
1. Onderzoek van elektronische dossiers. De rapporterende Curaçaose financiële instelling dient elektro-

nisch doorzoekbare gegevens die worden bijgehouden door de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling te controleren op de Amerikaanse indicatoren omschreven in onderdeel B.1 van dit deel. 

2. Onderzoek van papieren dossiers. Indien de elektronisch doorzoekbare databases van de rapporte-
rende Curaçaose financiële instelling velden bevatten waarin alle gegevens beschreven in punt D.3 
van dit deel zijn opgenomen, is geen onderzoek van het papieren dossier vereist. Indien niet al deze 
informatie is opgenomen in de elektronische databases, dient de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling ter zake van hogewaarderekeningen ook de actuele stamgegevens van de desbetreffende 
cliënten te controleren, en indien daarin niet alle gegevens zijn opgenomen, tevens de volgende docu-
menten te controleren die verband houden met de rekening en die de rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling de daaraan voorgaande vijf jaar heeft verkregen, op de Amerikaanse indicatoren om-
schreven in onderdeel B.1 van dit deel:
a. de meest recente bewijsstukken verzameld voor de rekening; 
b. de meest recente overeenkomst of documenten omtrent de opening van de rekening; 
c. de meest recente documenten verkregen door de rapporterende Curaçaose financiële instelling in 

het kader van AML/KYC-procedures of andere regelgeving; 
d. geldige formulieren voor volmachten of tekenbevoegdheid; en 
e. uitstaande vaste instructies omtrent de overdracht van gelden. 

3. Uitzondering indien de databases voldoende informatie bevatten. Een rapporterende Curaçaose fi-
nanciële instelling is niet verplicht de papieren dossiers omschreven in onderdeel D.2 van dit deel te 
onderzoeken indien haar elektronisch doorzoekbare informatie het volgende bevat:
a. nationaliteit of woonplaats van de rekeninghouder; 
b. woonadres en postadres van de rekeninghouder zoals vastgelegd in de dossiers van de rapporte-

rende Curaçaose financiële instelling; 
c. telefoonnummer(s) van de rekeninghouder zoals vastgelegd in de huidige dossiers van de rappor-

terende Curaçaose financiële instelling; 
d. of er vaste instructies zijn voor de overmaking van gelden op de rekening naar een andere reke-

ning (met inbegrip van rekeningen bij filialen van de rapporterende Curaçaose financiële instelling 
of een andere financiële instelling); 

e. of er een actueel „in handen van” of poste-restante-adres is van de rekeninghouder; en 
f. of er een volmacht of tekenbevoegdheid voor de rekening is. 

4. Opvragen van feitelijke kennis bij de relatiemanager. Naast de bovenomschreven onderzoeken van de 
elektronische en papieren dossiers dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling een hoge-
waarderekening (met inbegrip van de eventueel daarmee geaggregeerde financiële rekeningen) die is 
ondergebracht bij een relatiemanager te behandelen als een Amerikaanse te rapporteren rekening, 
indien de relatiemanager beschikt over feitelijke kennis dat de houder van de rekening een omschre-
ven Amerikaanse persoon is. 

5. Gevolgen van het aantreffen van Amerikaanse indicatoren.
a. Indien geen van de indicatoren genoemd in onderdeel B.1 van dit deel wordt aangetroffen bij de 

uitgebreide controle van hogewaarderekeningen en de houder van een rekening niet is geïdentifi-
ceerd als een omschreven Amerikaanse persoon als bedoeld in onderdeel D.4 van dit deel, zijn 
geen nadere maatregelen vereist, totdat een verandering van omstandigheden ertoe leidt dat een 
of meer Amerikaanse indicatoren in verband worden gebracht met de rekening. 

b. Indien een van de Amerikaanse indicatoren genoemd in onderdeel B.1 van dit deel wordt aange-
troffen bij de bovenomschreven uitgebreide controle van hogewaarderekeningen of indien er 
naderhand een verandering van omstandigheden is opgetreden die ertoe leidt dat een of meer van 
de Amerikaanse indicatoren in verband worden gebracht met de rekening, dient de rapporterende 
Curaçaose financiële instelling de rekening te behandelen als een Amerikaanse te rapporteren 
rekening, tenzij zij besluit onderdeel B.4 van dit deel toe te passen en een van de daar genoemde 
uitzonderingen van toepassing is op die rekening. 

c. Met uitzondering van de depositorekeningen omschreven in onderdeel A.4 van dit deel, dient elke 
bestaande rekening van een natuurlijk persoon die ingevolge dit deel is geïdentificeerd als een 
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Amerikaanse te rapporteren rekening alle volgende jaren als zodanig te worden behandeld, tenzij 
de rekeninghouder ophoudt een omschreven Amerikaanse persoon te zijn. 

E. Aanvullende procedures voor hogewaarderekeningen.
1. Indien een bestaande rekening van een natuurlijke persoon op 30 juni 2014 een hogewaarderekening 

is, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling vóór 30 juni 2015 de uitgebreide controle-
procedures omschreven in onderdeel D van dit deel uit te voeren. Indien een rekening op basis van 
deze controle op of vóór 31 december 2014 wordt geïdentificeerd als een Amerikaanse te rapporteren 
rekening, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling de vereiste informatie over deze reke-
ning ter zake van 2014 te melden in de eerste rapportage over de rekening en vervolgens eenmaal per 
jaar. Ten aanzien van rekeningen die na 31 december 2014 en op of vóór 30 juni 2015 worden geïden-
tificeerd als Amerikaanse te rapporteren rekeningen is de rapporterende Curaçaose financiële instel-
ling niet verplicht informatie ter zake van 2014 te rapporteren; daarna dient die informatie over de reke-
ningen evenwel jaarlijks te worden gerapporteerd. 

2. Indien een bestaande rekening van een natuurlijke persoon op 30 juni 2014 geen hogewaarderekening 
is, maar op 31 december van 2015 of van een later kalenderjaar wel, dient de rapporterende Curaçaose 
financiële instelling binnen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de bestaande 
rekening een hogewaarderekening werd de uitgebreide controleprocedures omschreven in onderdeel 
D van dit deel uit te voeren. Indien de rekening op basis van deze controle wordt geïdentificeerd als 
een Amerikaanse te rapporteren rekeningen, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling de 
vereiste informatie over deze rekening ter zake van het jaar waarin de rekening als een Amerikaanse 
te rapporteren rekening werd geïdentificeerd te rapporteren en vervolgens eenmaal per jaar, tenzij de 
rekeninghouder ophoudt een omschreven Amerikaanse persoon te zijn. 

3. Zodra een rapporterende Curaçaose financiële instelling de uitgebreide controleprocedures omschre-
ven in onderdeel D van dit deel toepast op een hogewaarderekening, is de rapporterende Curaçaose 
financiële instelling niet verplicht de procedures, afgezien van het onderzoek van de relatiemanager 
omschreven in onderdeel D.4, voor deze hogewaarderekening in de volgende jaren te herhalen. 

4. Indien er veranderingen optreden in de omstandigheden ten aanzien van een hogewaarderekening 
die ertoe leiden dat een of meer Amerikaanse indicatoren omschreven in onderdeel B.1 van dit deel in 
verband worden gebracht met deze rekening, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling 
deze te behandelen als een Amerikaanse te rapporteren rekening, tenzij zij besluit onderdeel B.4 van 
dit deel toe te passen en een van de daarin genoemde uitzonderingen op die rekening van toepassing 
is. 

5. Een rapporterende Curaçaose financiële instelling dient procedures te implementeren teneinde te 
waarborgen dat relatiemanagers veranderingen van omstandigheden ten aanzien van rekeningen 
identificeren. Indien een relatiemanager bijvoorbeeld een kennisgeving ontvangt dat een rekening-
houder een nieuw postadres heeft in de Verenigde Staten, dient de rapporterende Curaçaose financi-
ële instelling het nieuwe adres te behandelen als een verandering van omstandigheden, en indien zij 
besluit onderdeel B.4 van dit deel toe te passen, dient zij de desbetreffende documenten van de reke-
ninghouder te verkrijgen. 

F. Bestaande rekeningen van natuurlijke personen waarvoor reeds voor andere doeleinden documentatie is 
verkregen. Een rapporterende Curaçaose financiële instelling die reeds eerder documentatie van een 
rekeninghouder heeft gekregen teneinde vast te stellen dat de rekeninghouder noch een Amerikaanse 
staatsburger, noch een Amerikaanse inwoner is voor de verplichtingen uit hoofde van een qualified 
intermediary-, een inhoudingsplichtig buitenlands samenwerkingsverband- of een inhoudingsplichtige 
buitenlandse trust-overeenkomst met de IRS, of uit hoofde van haar verplichtingen onder hoofdstuk 61 
van titel 26 van de United States Code, is niet verplicht de procedures omschreven in onderdeel B.1 van 
dit deel uit te voeren ten aanzien van lagewaarderekeningen noch de procedures omschreven in de onder-
delen D.1 tot en met D.3 van dit deel ten aanzien van hogewaarderekeningen. 

III. Nieuwe rekeningen van natuurlijke personen.

De volgende regels en procedures gelden voor het identificeren van Amerikaanse te rapporteren rekeningen 
onder financiële rekeningen aangehouden door natuurlijke personen geopend op of na 1 juli 2014 („nieuwe 
rekeningen van natuurlijke personen”).
A. Rekeningen die niet behoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. Tenzij de rap-

porterende Curaçaose financiële instelling anders besluit, hetzij voor alle nieuwe rekeningen van natuur-
lijke personen, hetzij voor elke duidelijk geïdentificeerde groep van dergelijke rekeningen afzonderlijk, 
indien de uitvoeringsregels in Curaçao voorzien in een dergelijke keuze, behoeven de volgende nieuwe 
rekeningen van natuurlijke personen niet te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd als 
Amerikaanse te rapporteren rekeningen:
1. Een depositorekening, tenzij het saldo aan het eind van een kalenderjaar of een andere relevante peri-

ode waarover gerapporteerd dient te worden hoger is dan $ 50.000. 
2. Een kapitaalverzekering, tenzij de geldswaarde aan het eind van een kalenderjaar of een andere rele-

vante periode waarover gerapporteerd dient te worden hoger is dan $ 50.000. 
B. Andere nieuwe rekeningen van natuurlijke personen. Ten aanzien van nieuwe rekeningen van natuurlijke 

personen die niet worden omschreven in onderdeel A van dit deel dient de rapporterende Curaçaose 
financiële instelling bij het openen van de rekening (of binnen 90 dagen na het eind van het kalenderjaar 
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waarin een rekening niet langer valt onder de omschrijving van onderdeel A van dit deel) een verklaring 
van de rekeninghouder te verkrijgen, die deel kan uitmaken van de documentatie in het kader van het ope-
nen van nieuwe rekeningen, teneinde vast te stellen of de rekeninghouder fiscaal inwoner is van de Ver-
enigde Staten (daartoe wordt een Amerikaanse staatsburger geacht fiscaal inwoner van de Verenigde Sta-
ten te zijn, ook als de rekeninghouder tevens fiscaal inwoner is van een andere partnerstaat) en de 
aannemelijkheid van deze verklaring van de rekeninghouder te bevestigen op grond van de informatie 
verkregen door de rapporterende Curaçaose financiële instelling in verband met het openen van de reke-
ning, met inbegrip van documenten verzameld uit hoofde van de AML/KYC-procedures.
1. Indien aan de hand van de verklaring van de rekeninghouder wordt vastgesteld dat deze fiscaal inwo-

ner is van de Verenigde Staten, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling de rekening te 
behandelen als een Amerikaanse te rapporteren rekening en een verklaring van de rekeninghouder te 
verkrijgen met daarin het Amerikaanse TIN van de rekeninghouder (eventueel in de vorm van een IRS-
formulier W-9 of een soortgelijk overeengekomen formulier). 

2. Indien een verandering optreedt in de omstandigheden van een nieuwe rekening van een natuurlijk 
persoon die ertoe leidt dat het de rapporterende Curaçaose financiële instelling bekend is of dat er 
aanleiding is om aan te nemen dat de oorspronkelijke verklaring van de rekeninghouder onjuist of 
onbetrouwbaar is, kan de rapporterende Curaçaose financiële instelling zich niet baseren op de oor-
spronkelijke verklaring en dient zij een geldige verklaring van de rekeninghouder te verkrijgen waar-
mee vastgesteld wordt of de rekeninghouder staatsburger of fiscaal inwoner is van de Verenigde Sta-
ten. Indien de rapporterende Curaçaose financiële instelling niet in staat is een geldige verklaring van 
de rekeninghouder te verkrijgen, dient zij de rekening te behandelen als een Amerikaanse te rappor-
teren rekening. 

IV. Bestaande rekeningen van entiteiten.

De volgende regels en procedures gelden voor het identificeren van Amerikaanse te rapporteren rekeningen 
en rekeningen aangehouden door niet-participerende financiële instellingen onder reeds bestaande rekenin-
gen aangehouden door entiteiten („bestaande rekeningen van entiteiten”).
A. Rekeningen van entiteiten die niet behoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. 

Tenzij de rapporterende Curaçaose financiële instelling anders besluit, hetzij voor alle bestaande rekenin-
gen van entiteiten tezamen, hetzij voor elke duidelijk omschreven groep van dat soort rekeningen afzon-
derlijk indien de uitvoeringsregels in Curaçao in die keuze voorzien, behoeven bestaande rekeningen van 
entiteiten met een saldo of waarde op 30 juni 2014 van ten hoogste $ 250.000, niet te worden gecontro-
leerd, geïdentificeerd of gerapporteerd als Amerikaanse te rapporteren rekeningen, totdat het saldo of de 
waarde hoger is dan $ 1.000.000. 

B. Rekeningen van entiteiten die gecontroleerd dienen te worden. Bestaande rekeningen van entiteiten met 
een saldo of waarde op 30 juni 2014 hoger dan $ 250.000, en bestaande rekeningen van entiteiten met een 
saldo of waarde op 30 juni 2014 niet hoger dan $ 250.000 maar waarvan het saldo of de waarde op de laat-
ste dag van 2015 of een later jaar hoger is dan $ 1.000.000, dienen te worden gecontroleerd in overeen-
stemming met de procedures vervat in onderdeel D van dit deel. 

C. Rekeningen van entiteiten die gerapporteerd dienen te worden. Ten aanzien van bestaande rekeningen 
van entiteiten omschreven in onderdeel B van dit deel dienen uitsluitend rekeningen aangehouden door 
een of meer entiteiten die omschreven Amerikaanse personen zijn of door passieve NFFE’s met een of 
meer uiteindelijk belanghebbenden die staatsburger of inwoner zijn van de Verenigde Staten te worden 
behandeld als Amerikaanse te rapporteren rekeningen. Voorts dienen rekeningen aangehouden door 
niet-participerende financiële instellingen te worden behandeld als rekeningen waarvan het totaal aan 
betalingen zoals omschreven in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag worden gerapporteerd 
aan de Curaçaose bevoegde autoriteit. 

D. Controleprocedures voor het identificeren van rekeningen van entiteiten die gerapporteerd dienen te wor-
den. Voor bestaande rekeningen van entiteiten omschreven in onderdeel B van dit deel dient de rappor-
terende Curaçaose financiële instelling de volgende controleprocedures toe te passen teneinde vast te 
stellen of een rekening wordt aangehouden door een of meer omschreven Amerikaanse personen, door 
passieve NFFE’s met een of meer uiteindelijk belanghebbenden die staatsburger of inwoner zijn van de 
Verenigde Staten of door niet-participerende financiële instellingen:
1. Vaststellen of een entiteit een omschreven Amerikaanse persoon is.

a. Informatie controleren die wordt bijgehouden ten behoeve van het toezicht of de klantrelatie (met 
inbegrip van informatie verzameld uit hoofde van de AML/KYC-procedures) teneinde vast te stel-
len of dit erop wijst dat de rekeninghouder een Amerikaanse persoon is. Informatie die erop wijst 
dat de rekeninghouder een Amerikaanse persoon is omvat daartoe mede een plaats van oprichting 
of vestiging in de Verenigde Staten of een adres in de Verenigde Staten. 

b. Indien de informatie erop wijst dat de rekeninghouder een Amerikaanse persoon is, dient de rap-
porterende Curaçaose financiële instelling de rekening te behandelen als een Amerikaanse te rap-
porteren rekening, tenzij zij een verklaring van de rekeninghouder ontvangt (via een IRS-formulier 
W-8 of W-9 of een vergelijkbaar overeengekomen formulier), of redelijkerwijs kan vaststellen dat 
de rekeninghouder geen omschreven Amerikaanse persoon is op grond van informatie waarover 
zij beschikt of die publiekelijk beschikbaar is. 

2. Vaststellen of een niet-Amerikaanse entiteit een financiële instelling is.
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a. Informatie controleren die wordt bijgehouden ten behoeve van het toezicht of de klantrelatie (met 
inbegrip van informatie verzameld uit hoofde van de AML/KYC-procedures) teneinde vast te stel-
len of deze erop wijst dat de rekeninghouder een financiële instelling is. 

b. Indien uit de informatie blijkt dat de rekeninghouder een financiële instelling is of indien de rap-
porterende Curaçaose financiële instelling het Global Intermediary Identification Number van de 
rekeninghouder op de gepubliceerde IRS-lijst van buitenlandse financiële instellingen verifieert, is 
de rekening geen Amerikaanse te rapporteren rekening. 

3. Vaststellen of een financiële instelling een niet-participerende financiële instelling is die betalingen 
ontvangt waarop de geaggregeerde rapportage uit hoofde van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van 
het Verdrag van toepassing is.
a. Met inachtneming van onderdeel D.3. onder b van dit deel kan een rapporterende Curaçaose finan-

ciële instelling vaststellen dat een rekeninghouder een Curaçaose financiële instelling is of een 
financiële instelling van een andere partnerstaat, indien de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling redelijkerwijs vaststelt dat de rekeninghouder deze status heeft op grond van het Global 
Intermediary Identification Number van de rekeninghouder op de gepubliceerde IRS-lijst van bui-
tenlandse financiële instellingen of op grond van andere informatie die publiekelijk beschikbaar is 
of waarover de rapporterende Curaçaose financiële instelling beschikt, naargelang van hetgeen 
van toepassing is. In dat geval is er ten aanzien van de rekening geen nadere controle, identificatie 
of rapportage vereist. 

b. Indien de rekeninghouder een Curaçaose financiële instelling is of een financiële instelling van een 
andere partnerstaat die door de IRS behandeld wordt als een niet-participerende financiële instel-
ling, is de rekening geen Amerikaanse te rapporteren rekening, maar betalingen aan de rekening-
houder dienen te worden gerapporteerd als beschreven in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het 
Verdrag. 

c. Indien de rekeninghouder geen Curaçaose financiële instelling of een financiële instelling in een 
andere partnerstaat is, dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling de rekeninghouder 
te behandelen als een niet-participerende financiële instelling en dienen de betalingen daaraan uit 
hoofde van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag te worden gerapporteerd, tenzij de 
rapporterende Curaçaose financiële instelling:
1. een verklaring van de rekeninghouder verkrijgt (via een IRS-formulier W-8 of een vergelijkbaar 

overeengekomen formulier) dat deze een erkende FATCA-conform geachte buitenlandse finan-
ciële instelling of een vrijgestelde begunstigde is, zoals omschreven in de desbetreffende voor-
schriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën; of 

2. in het geval van participerende buitenlandse financiële instellingen of geregistreerde FACTA-
conform geachte buitenlandse financiële instellingen, het Global Intermediary Identification 
Number van de rekeninghouder op de gepubliceerde IRS-lijst van buitenlandse financiële in-
stellingen verifieert. 

4. Vaststellen of een rekening aangehouden door een NFFE een Amerikaanse te rapporteren rekening is. 
Ten aanzien van rekeninghouders van bestaande rekeningen van entiteiten die niet zijn geïdentificeerd 
als Amerikaanse persoon of als financiële instelling, dient de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling na te gaan of i. er bij de rekeninghouder uiteindelijk belanghebbenden zijn, ii. of de rekening-
houder een passieve NFFE is en iii. of een van de uiteindelijk belanghebbenden staatsburger of inwo-
ner is van de Verenigde Staten. Bij het vaststellen daarvan dient de rapporterende Curaçaose financi-
ële instelling de richtsnoeren te volgen in de onderdelen D.4. onder a tot en met d van dit deel in de 
volgorde die het best aansluit bij de situatie.
a. Voor het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden bij een rekeninghouder mag de rappor-

terende Curaçaose financiële instelling zich baseren op de informatie verzameld en bijgehouden 
overeenkomstig de AML/KYC-procedures. 

b. Teneinde te bepalen of de rekeninghouder een passieve NFFE is dient de rapporterende Curaçaose 
financiële instelling een verklaring van de rekeninghouder te verkrijgen (bijvoorbeeld via een IRS-
formulier W-8 of W-9 of een vergelijkbaar overeengekomen formulier) teneinde zijn status vast te 
stellen, tenzij zij op basis van informatie waarover zij beschikt of op basis van publiekelijk beschik-
bare informatie redelijkerwijs kan vaststellen dat de rekeninghouder een actieve NFFE is. 

c. Teneinde te bepalen of uiteindelijk belanghebbenden bij een passieve NFFE staatsburger of fiscaal 
inwoner zijn van de Verenigde Staten, kan een rapporterende Curaçaose financiële instelling zich 
baseren op:
1. informatie verzameld en bijgehouden overeenkomstig de AML/KYC-procedures in het geval 

van bestaande rekeningen van entiteiten aangehouden door een of meer NFFE’s met een saldo 
of waarde van ten hoogste $ 1.000.000; of 

2. een verklaring van de rekeninghouder of een uiteindelijk belanghebbende (via een IRS-formulier 
W-8 of W-9 of een vergelijkbaar overeengekomen formulier) in het geval van bestaande reke-
ningen van entiteiten aangehouden door een of meer NFFE’s met een saldo of waarde hoger 
dan $ 1.000.000. 

d. Indien een uiteindelijk belanghebbende bij een passieve NFFE staatsburger of inwoner is van de 
Verenigde Staten, dient de rekening te worden behandeld als een Amerikaanse te rapporteren 
rekening. 
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E. Tijdstippen voor controles en aanvullende procedures die van toepassing zijn op bestaande rekeningen 
van entiteiten.
1. De controle van bestaande rekeningen van entiteiten met een saldo of waarde op 30 juni 2014 hoger 

dan $ 250.000 dient vóór 30 juni 2016 afgerond te zijn. 
2. De controle van bestaande rekeningen van entiteiten met een saldo of waarde op 30 juni 2014 niet 

hoger dan $ 250.000 maar op 31 december 2015 of een volgend jaar hoger dan $ 1.000.000 dient bin-
nen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het saldo of de waarde $ 1.000.000 
overschreed afgerond te zijn. 

3. Indien een verandering optreedt in de omstandigheden van een bestaande rekening van een entiteit 
die ertoe leidt dat het de rapporterende Curaçaose financiële instelling bekend is of dat er aanleiding 
is om aan te nemen dat de verklaring van de rekeninghouder of andere documentatie die verband 
houdt met een rekening onjuist of onbetrouwbaar is, dient de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling de status van de rekening opnieuw vast te stellen in overeenstemming met de procedures 
vervat in onderdeel D van dit deel. 

V. Nieuwe rekeningen van entiteiten.

De volgende regels en procedures gelden voor het identificeren van Amerikaanse te rapporteren rekeningen 
en rekeningen aangehouden door niet-participerende financiële instellingen onder financiële rekeningen 
aangehouden door entiteiten en geopend op of na 1 juli 2014 („nieuwe rekeningen van entiteiten”).
A. Rekeningen van entiteiten die niet behoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. 

Tenzij de rapporterende Curaçaose financiële instelling anders besluit, hetzij ten aanzien van alle nieuwe 
rekeningen van entiteiten tezamen, hetzij voor elke duidelijk omschreven groep van deze rekeningen 
afzonderlijk, indien de uitvoeringsregels in Curaçao voorzien in een dergelijke keuze, behoeft een credit-
cardrekening of een doorlopend-kredietfaciliteit die wordt behandeld als een nieuwe rekening van een 
entiteit niet te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd, mits de rapporterende Curaçaose 
financiële instelling die een dergelijke rekening beheert, beleid en procedures implementeert teneinde te 
voorkomen dat het saldo verschuldigd aan de rekeninghouder hoger wordt dan $ 50.000. 

B. Andere nieuwe rekeningen van entiteiten. Ten aanzien van nieuwe rekeningen van entiteiten die niet 
omschreven worden in onderdeel A van dit deel dient de Curaçaose rapporterende financiële instelling te 
bepalen of de rekeninghouder: i. een omschreven Amerikaanse persoon; ii. een Curaçaose financiële 
instelling of een financiële instelling in een andere partnerstaat; iii. een participerende buitenlandse finan-
ciële instelling, een FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instelling of een vrijgestelde begun-
stigde, overeenkomstig de omschrijving van deze uitdrukkingen in de desbetreffende voorschriften van 
het Amerikaanse ministerie van Financiën; of iv. een actieve NFFE dan wel een passieve NFFE is.
1. Met inachtneming van onderdeel B.2 van dit deel kan een rapporterende Curaçaose financiële instel-

ling vaststellen of een rekeninghouder een actieve NFFE, een Curaçaose financiële instelling dan wel 
een financiële instelling in een andere partnerstaat is, indien de rapporterende Curaçaose financiële 
instelling redelijkerwijs vaststelt dat de rekeninghouder deze status heeft op grond van het Global 
Intermediary Identification Number van de rekeninghouder of andere informatie die publiekelijk be-
schikbaar is of waarover de rapporterende Curaçaose financiële instelling beschikt, naargelang van 
hetgeen van toepassing is. 

2. Indien de rekeninghouder een Curaçaose financiële instelling is of een financiële instelling van een 
andere partnerstaat die door de IRS behandeld wordt als een niet-participerende financiële instelling, 
is de rekening geen Amerikaanse te rapporteren rekening, maar betalingen aan de rekeninghouder 
dienen te worden gerapporteerd als beschreven in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag. 

3. In alle overige gevallen dient de rapporterende Curaçaose financiële instelling een verklaring van de 
rekeninghouder te verkrijgen teneinde de status van de rekeninghouder vast te stellen. Op grond van 
de verklaring van de rekeninghouder zijn de volgende regels van toepassing:
a. Indien de rekeninghouder een omschreven Amerikaanse persoon is, dient de rapporterende Cura-

çaose financiële instelling de rekening te behandelen als een Amerikaanse te rapporteren rekening. 
b. Indien de rekeninghouder een passieve NFFE is, dient de rapporterende Curaçaose financiële 

instelling de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren zoals bepaald onder de AML/KYC-
procedures, en op grond van de verklaring van de rekeninghouder of een uiteindelijk belangheb-
bende te bepalen of deze persoon een staatsburger of inwoner is van de Verenigde Staten. Indien 
een uiteindelijk belanghebbende een staatsburger of inwoner van de Verenigde Staten is, dient de 
rapporterende Curaçaose financiële instelling de rekening te behandelen als een Amerikaanse te 
rapporteren rekening. 

c. Indien de rekeninghouder: i. een Amerikaanse persoon is die geen omschreven Amerikaanse per-
soon is; ii. overeenkomstig onderdeel B.3 onder d van dit deel een Curaçaose financiële instelling 
of een financiële instelling in een andere partnerstaat is; iii. een participerende buitenlandse finan-
ciële instelling, een FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instelling of een vrijgestelde 
begunstigde is, overeenkomstig de omschrijving van deze uitdrukkingen in de desbetreffende 
voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën; iv. een actieve NFFE is of v. een pas-
sieve NFFE is waarvan geen van de uiteindelijk belanghebbenden een staatsburger of inwoner is 
van de Verenigde Staten, is de rekening geen Amerikaanse te rapporteren rekening en behoeft er 
niet gerapporteerd te worden over deze rekening. 
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d. Indien de rekeninghouder een niet-participerende financiële instelling is (met inbegrip van een 
Curaçaose financiële instelling of een financiële instelling in een andere partnerstaat die door de 
IRS behandeld wordt als een niet-participerende financiële instelling), is de rekening geen Ameri-
kaanse te rapporteren rekening, maar betalingen aan de rekeninghouder dienen te worden gerap-
porteerd zoals beschreven in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag. 

VI. Bijzondere regels en begripsomschrijvingen.

De volgende aanvullende regels en begripsomschrijvingen zijn van toepassing bij de implementatie van de 
boven omschreven due-diligenceprocedures:
A. Vertrouwen op verklaringen en bewijsstukken. Een rapporterende Curaçaose financiële instelling mag 

zich niet baseren op verklaringen of bewijsstukken indien haar bekend is of er aanleiding is om aan te 
nemen dat deze eigen verklaringen of bewijsstukken onjuist of onbetrouwbaar zijn. 

B. Begripsomschrijvingen. Voor de toepassing van deze Bijlage I wordt verstaan onder:
1. AML/KYC-Procedures: de due diligence-procedures voor cliënten van een rapporterende Curaçaose 

financiële instelling uit hoofde van vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld of daarmee 
vergelijkbare vereisten van Curaçao die van toepassing zijn op rapporterende Curaçaose financiële 
instellingen. 

2. NFFE: een niet-Amerikaanse entiteit die geen buitenlandse financiële instelling is zoals omschreven in 
de desbetreffende voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën of een entiteit zoals 
omschreven in onderdeel B.4 onder j van dit deel, alsmede een niet-Amerikaanse entiteit die inwoner 
is van Curaçao of gevestigd in een andere partnerstaat en geen financiële instelling is. 

3. Passieve NFFE: een NFFE die niet is i. een actieve NFFE of ii. een inhoudingsplichtig samenwerkings-
verband of een inhoudingsplichtige buitenlandse trust overeenkomstig de desbetreffende voor-
schriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën. 

4. Actieve NFFE: een NFFE die voldoet aan een van de volgende criteria:
a. minder dan 50 percent van de bruto-inkomsten van de NFFE in het voorgaande kalenderjaar of een 

andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden, bestaat uit passieve inkomsten 
en minder dan 50 percent van de activa van de NFFE gedurende het voorgaande kalenderjaar of 
een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden, bestaat uit activa die pas-
sieve inkomsten genereren of die worden aangehouden voor het genereren van passieve inkom-
sten; 

b. de aandelen van de NFFE worden regelmatig verhandeld op een erkend handelsplatform of de 
NFFE is een gelieerde entiteit van een entiteit waarvan de aandelen regelmatig worden verhandeld 
op een erkend handelsplatform; 

c. de NFFE is gevestigd in een Amerikaans territorium en alle eigenaren van de rechthebbende enti-
teit zijn inwoners te goeder trouw van dat Amerikaanse territorium; 

d. de NFFE is een overheidsinstantie (niet zijnde de regering van de Verenigde Staten), een staatkun-
dig onderdeel daarvan (daaronder uitdrukkelijk begrepen een staat, provincie, district of gemeente) 
of een publiek lichaam dat een taak van deze overheidsinstantie of dat staatkundige onderdeel ver-
richt, een regering van een Amerikaans territorium, een internationale organisatie, een niet-
Amerikaanse centrale bank of een entiteit die volledig in het bezit is van een of meer van de voor-
gaande instanties; 

e. Een substantieel deel van de activiteiten van de NFFE bestaat uit het (geheel of gedeeltelijk) aan-
houden van de geplaatste aandelen van, of het verschaffen van financiering en diensten aan, een 
of meer dochterondernemingen die betrokken zijn bij transacties of zakelijke activiteiten anders 
dan die van een financiële instelling, met dien verstande dat een entiteit niet in aanmerking komt 
voor de status van NFFE, indien de entiteit fungeert als een investeringsfonds (of zich als zodanig 
presenteert), zoals een private equity fonds, durfkapitaalfonds, een overnamefonds dat met schul-
den wordt gefinancierd of een beleggingsinstelling met het doel ondernemingen te verwerven of 
te financieren en bij wijze van investering daarin vervolgens belangen aan te houden als vermo-
gensbestanddelen; 

f. de NFFE oefent nog geen bedrijfsactiviteiten uit en heeft dat ook in het verleden niet gedaan, maar 
investeert vermogen in activa teneinde bedrijfsactiviteiten uit te oefenen anders dan die van een 
financiële instelling, op voorwaarde dat de NFFE 24 maanden na de datum van haar oprichting niet 
in aanmerking komt voor deze uitzondering; 

g. de NFFE was gedurende de voorgaande vijf jaar geen financiële instelling en is bezig met de liqui-
datie van haar vermogen of een reorganisatie teneinde de activiteiten voort te zetten of te hervat-
ten, niet zijnde die van een financiële instelling; 

h. de NFFE is primair betrokken bij financierings- en hedging transacties met of voor gelieerde enti-
teiten die geen financiële instellingen zijn en verschaft geen financiering of hedgingdiensten aan 
een entiteit die geen gelieerde entiteit is, mits de groep van dergelijke gelieerde entiteiten primair 
betrokken is bij bedrijfsactiveiten anders dan die van een financiële instelling; 

i. de NFFE is een „uitgezonderde NFFE” zoals omschreven in de desbetreffende voorschriften van 
het Amerikaanse ministerie van Financiën; of 

j. de NFFE voldoet aan alle volgende vereisten:
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i. zij is opgericht en wordt in de staat waarvan zij inwoner is uitsluitend geëxploiteerd voor reli-
gieuze, charitatieve, wetenschappelijke, artistieke, culturele, sportieve of educatieve doelein-
den; of zij is opgericht in de staat waarvan zij inwoner is en wordt daar geëxploiteerd als een 
professionele organisatie, bedrijfsvereniging, kamer van koophandel, arbeidsorganisatie, 
land- of tuinbouworganisatie, burgerorganisatie of als een organisatie uitsluitend ter bevor-
dering van het sociaal welzijn; 

ii. zij is in de staat waarvan zij inwoner is vrijgesteld van inkomstenbelasting; 
iii. zij heeft geen aandeelhouders of leden die als eigenaar of rechthebbende aanspraak kunnen 

maken op haar inkomsten of vermogen; 
iv. de van toepassing zijnde wetgeving van de staat waarvan de NFFE inwoner is of haar oprich-

tingsakten staan niet toe dat inkomsten of vermogen van de NFFE worden uitgedeeld aan of 
aangewend ten behoeve van een particulier of een niet-charitatieve entiteit anders dan in het 
kader van de charitatieve activiteiten van de NFE of ter betaling van een redelijke vergoeding 
voor verleende diensten of als betaling die een waarde in het economische verkeer vertegen-
woordigt van vermogen dat de NFFE heeft verworven; en 

v. de van toepassing zijnde wetgeving van de staat waarvan de NFFE inwoner is of haar oprich-
tingsakten vereisen dat bij liquidatie of opheffing van de NFFE al het vermogen wordt overge-
dragen aan een overheidslichaam of een andere non-profit organisatie of vervalt aan de over-
heid van de staat waarvan de NFFE inwoner is of een staatkundig onderdeel daarvan. 

5. Bestaande rekening. een financiële rekening die op 30 juni 2014 werd beheerd door een rapporterende 
financiële instelling. 

C. Voorschriften voor de aggregatie van saldi en omrekening van valuta.
1. Aggregatie van rekeningen van natuurlijke personen. Voor het vaststellen van het totale saldo of de 

totale waarde van financiële rekeningen aangehouden door natuurlijke personen is de rapporterende 
Curaçaose financiële instelling verplicht alle door haar of door een gelieerde entiteit beheerde finan-
ciële rekeningen te aggregeren, maar uitsluitend voor zover de computersystemen van de rapporte-
rende Curaçaose financiële instelling de financiële rekeningen kunnen koppelen op grond van een 
data-element, zoals een cliëntnummer of fiscaal identificatienummer, en in staat zijn de saldi of waar-
den te aggregeren. Aan elke houder van een gezamenlijke financiële rekening wordt het volledige 
saldo of de volledige waarde van de gezamenlijke rekening toegeschreven ten behoeve van de ver-
eiste aggregatie omschreven onder 1. 

2. Aggregatie van rekeningen van entiteiten. Voor het vaststellen van het totale saldo of de totale waarde 
van financiële rekeningen aangehouden door entiteiten is een rapporterende Curaçaose financiële 
instelling verplicht alle door haar of door een gelieerde entiteit beheerde financiële rekeningen in aan-
merking te nemen, maar uitsluitend voor zover de computersystemen van de rapporterende Cura-
çaose financiële instelling de financiële rekeningen kunnen koppelen op grond van een data-element, 
zoals cliëntnummer of fiscaal identificatienummer, en in staat zijn de saldi of waarden samen te tellen. 

3. Bijzondere aggregatieregel voor relatiemanagers. Voor het vaststellen van het totale saldo of de totale 
waarde van financiële rekeningen aangehouden door een persoon teneinde te bepalen of een financi-
ële rekening een hogewaarderekening is, is een rapporterende Curaçaose financiële instelling voorts 
verplicht de saldi van financiële rekeningen waarvan het de relatiemanager bekend is dat of indien er 
aanleiding is om aan te nemen dat die rekeningen direct of indirect in het bezit zijn van, worden 
beheerd of zijn geopend door dezelfde persoon (anders dan als gevolmachtigde) tezamen te tellen. 

4. Regel voor de omrekening van valuta. Voor het vaststellen van het saldo of de waarde van financiële 
rekeningen die luiden in valuta anders dan de Amerikaanse dollar dient een rapporterende Curaçaose 
financiële instelling de in deze Bijlage I in Amerikaanse dollar vermelde drempelwaarden om te reke-
nen met behulp van de gepubliceerde wisselkoers van de laatste dag van het kalenderjaar vooraf-
gaand aan het jaar waarvoor de rapporterende Curaçaose financiële instelling het saldo of de waarde 
vaststelt. 

D. Bewijsstukken. Voor de toepassing van deze Bijlage I omvatten aanvaardbare bewijsstukken mede:
1. een verklaring omtrent de woonplaats afgegeven door een bevoegd overheidsorgaan (bijvoorbeeld 

een regering, gemeente of een instantie daarvan) van de staat waarvan de rechthebbende verklaart 
inwoner te zijn. 

2. in het geval van natuurlijke personen, een geldig identiteitsbewijs afgegeven door een bevoegd over-
heidsorgaan (bijvoorbeeld een regering, gemeente of een instantie daarvan) met daarop de naam van 
de natuurlijke persoon en dat gewoonlijk wordt gebruikt als legitimatiebewijs. 

3. in het geval van entiteiten, een officieel document afgegeven door een bevoegd overheidsorgaan (bij-
voorbeeld een regering, gemeente of een instantie daarvan) met daarin de naam van de entiteit en 
hetzij het adres van haar hoofdkantoor in de staat (of het Amerikaanse territorium) waarvan de enti-
teit verklaart inwoner te zijn, dan wel de staat (of het Amerikaanse territorium) waar de entiteit is opge-
richt of gevestigd. 

4. in het geval van een financiële rekening beheerd in een staat met voorschriften tegen het witwassen 
van geld die door de IRS zijn goedgekeurd in verband met een Qualified Intermediary-overeenkomst 
(omschreven in de desbetreffende regels van het Amerikaanse ministerie van Financiën) een van de 
documenten genoemd in de bij die staat behorende bijlage van de QI-overeenkomst ter identificatie 
van natuurlijke personen of entiteiten, anders dan een W-8 of W-9-formulier. 
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5. een financiële verklaring, een verklaring van derden omtrent kredietwaardigheid, een faillissements-
aanvraag of een rapport van de U.S. Securities and Exchange Commission. 

E. Alternatieve procedures voor financiële rekeningen van begunstigden van een kapitaalverzekering. Een 
rapporterende Curaçaose financiële instelling mag aannemen dat de begunstigde (niet zijnde de eige-
naar) van een kapitaalverzekering die een uitkering bij overlijden ontvangt geen omschreven Ameri-
kaanse persoon is en een dergelijke financiële rekening behandelen als een niet-Amerikaanse te rappor-
teren rekening, tenzij haar feitelijk bekend is of als er aanleiding is om aan te nemen dat de begunstigde 
wel een omschreven Amerikaanse persoon is. Er is aanleiding voor een rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling om aan te nemen dat een begunstigde van een kapitaalverzekering een omschreven Ame-
rikaanse persoon is, indien de door haar verzamelde informatie over de begunstigde Amerikaanse indi-
catoren bevat zoals omschreven in onderdeel B.1 van deel II van deze Bijlage I. Indien het een 
rapporterende Curaçaose financiële instelling feitelijk bekend is dat of als er aanleiding is om aan te 
nemen dat een begunstigde van een kapitaalverzekering een omschreven Amerikaanse persoon is, dient 
zij de procedures omschreven in onderdeel B.3 van deel II van deze Bijlage I te volgen. 

F. Informatie van derden. Ongeacht of een keuze is gemaakt uit hoofde van onderdeel C van deel I van deze 
Bijlage I, kan Curaçao rapporterende Curaçaose financiële instellingen toestaan zich te baseren op door 
derden uitgevoerde due diligence-procedures voor zover voorzien in de desbetreffende voorschriften van 
het Amerikaanse ministerie van Financiën. 

G. Alternatieve procedures voor nieuwe rekeningen geopend vóór de inwerkingtreding van dit Verdrag.
1. Toepasselijkheid. Indien het Koninkrijk der Nederlanden de Verenigde Staten voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van dit Verdrag een schriftelijke kennisgeving heeft doen toekomen dat Curaçao per 
1 juli 2014 niet bevoegd was van de rapporterende Curaçaose financiële instellingen te vereisen dat: i. 
rekeninghouders van nieuwe rekeningen van natuurlijke personen de verklaringen overleggen om-
schreven in deel III van deze Bijlage I, of ii. alle due dilligence-procedures uitvoeren ten behoeve van 
nieuwe rekeningen van entiteiten omschreven in deel V van deze Bijlage I, kunnen de rapporterende 
Curaçaose financiële instellingen de van toepassing zijnde alternatieve procedures omschreven onder 
G.2 van dit deel toepassen op deze nieuwe rekeningen in plaats van de procedures die vereist zouden 
zijn uit hoofde van deze Bijlage I. De alternatieve procedures omschreven onder G.2 van dit deel zijn 
uitsluitend beschikbaar voor nieuwe rekeningen van natuurlijke personen of nieuwe rekeningen van 
entiteiten die geopend zijn vóór i. de datum waarop Curaçao in staat is de rapporterende Curaçaose 
financiële instellingen te verplichten te voldoen aan de due dilligence procedures omschreven in deel 
III of deel V van deze Bijlage I, naargelang van hetgeen van toepassing is, van welke datum het Konink-
rijk der Nederlanden de Verenigde Staten schriftelijk in kennis stelt voor de datum van inwerkingtre-
ding van dit Verdrag of ii. de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag al naargelang van wat het 
eerst is. Indien de alternatieve procedures voor nieuwe rekeningen van entiteiten geopend op of na 
1 juli 2014 en vóór 1 januari 2015 omschreven in onderdeel H van dit deel worden toegepast op alle 
nieuwe rekeningen van entiteiten of een duidelijk omschreven groep van dergelijke rekeningen, be-
hoeven de alternatieve procedures omschreven in dit onderdeel G niet te worden toegepast op deze 
nieuwe rekeningen van entiteiten. Voor alle overige nieuwe rekeningen dienen rapporterende Cura-
çaose financiële instellingen de due dilligence procedures toe te passen omschreven in deel III of deel 
V van deze Bijlage I, indien van toepassing, teneinde te bepalen of de rekening een Amerikaanse te 
rapporteren rekening is of een rekening aangehouden door een niet-participerende financiële instel-
ling. 

2. Alternatieve procedures.
a. Binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag dienen rapporterende Cura-

çaose financiële instellingen: i. met betrekking tot een nieuwe rekening van een natuurlijke per-
soon omschreven in onderdeel G.1 van dit deel te verzoeken om de verklaring van de rekeninghou-
der omschreven in deel III van deze Bijlage I en de redelijkheid van een dergelijke verklaring 
overeenkomstig de procedures omschreven in deel III van deze Bijlage I te bevestigen en ii. met 
betrekking tot een nieuwe rekening van een entiteit omschreven in onderdeel G.1 van dit deel de 
due dilligence-procedures omschreven in deel V van deze Bijlage I uit te voeren en te verzoeken 
om de informatie die nodig is voor het dossier van de rekening, met inbegrip van een verklaring, 
vereist door deel V van deze Bijlage I. 

b. Curaçao dient elke over nieuwe rekening die uit hoofde van onderdeel G.2, onder a. van dit deel 
wordt geïdentificeerd als een Amerikaanse te rapporteren rekening of als een rekening aangehou-
den door een niet-participerende financiële instelling, indien van toepassing, te rapporteren vóór: 
1. 30 september na de datum waarop de rekening wordt geïdentificeerd als een Amerikaanse te 
rapporteren rekening of als een rekening aangehouden door een niet-participerende financiële 
instelling, indien van toepassing, of ii. 90 dagen nadat de rekening wordt geïdentificeerd als een 
Amerikaanse te rapporteren rekening of als een rekening aangehouden door een niet-
participerende financiële instelling, indien van toepassing, al naargelang van wat het laatst is. De 
informatie die dient te worden gerapporteerd ter zake van een dergelijke nieuwe rekening is alle 
informatie die uit hoofde van dit Verdrag gerapporteerd zou dienen te worden, indien de nieuwe 
rekening zou zijn geïdentificeerd als een Amerikaanse te rapporteren rekening of als een rekening 
aangehouden door een niet-participerende financiële instelling, indien van toepassing, per de 
datum waarop de rekening geopend werd. 
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c. Op de datum een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, dienen rapporterende 
Curaçaose financiële instellingen elke nieuwe rekening omschreven in onderdeel G.1 van dit deel 
waarvoor zij niet de vereiste verklaringen hebben kunnen verkrijgen of andere documenten uit 
hoofde van de procedures omschreven in onderdeel G.2, onder a, van dit deel, op te heffen. Voorts 
dienen de rapporterende Curaçaose financiële instellingen op de datum een jaar na de inwerking-
treding van dit Verdrag: i. ter zake van dergelijke opgeheven rekeningen die voordat ze opgeheven 
werden nieuwe rekeningen van natuurlijke personen waren (ongeacht of het hogewaarderekenin-
gen waren) de due dilligence-procedures omschreven in onderdeel D van deel II van deze Bijlage I 
uit te voeren, of ii. ter zake van dergelijke opgeheven rekeningen die vóór de opheffing nieuwe 
rekeningen van entiteiten waren de due dilligence-procedures omschreven in deel IV van deze Bij-
lage I uit te voeren. 

d. Curaçao dient over elke opgeheven rekening die uit hoofde van onderdeel G.2, onder c, van dit deel 
is geïdentificeerd als een Amerikaanse te rapporteren rekening of als een rekening aangehouden 
door een niet-participerende financiële instelling, indien van toepassing te rapporteren vóór: 1. 
30 september na de datum waarop de rekening wordt geïdentificeerd als een Amerikaanse te rap-
porteren rekening of als een rekening aangehouden door een niet-participerende financiële instel-
ling, indien van toepassing, of ii. 90 dagen nadat de rekening wordt geïdentificeerd als een Ameri-
kaanse te rapporteren rekening of als een rekening aangehouden door een niet-participerende 
financiële instelling, indien van toepassing, al naargelang van wat het laatst is. De informatie die 
dient te worden gerapporteerd ter zake van een dergelijke opgeheven rekening is alle informatie 
die uit hoofde van dit Verdrag gerapporteerd zou dienen te worden, indien de rekening zou zijn 
geïdentificeerd als een Amerikaanse te rapporteren rekening of als een rekening aangehouden 
door een niet-participerende financiële instelling, indien van toepassing, per de datum waarop de 
rekening geopend werd. 

H. Alternatieve procedures voor nieuwe rekeningen van entiteiten geopend op of na 1 juli 2014 en vóór 
1 januari 2015. Voor nieuwe rekeningen van entiteiten geopend op of na 1 juli 2014 en vóór 1 januari 2015, 
kan Curaçao ter zake van alle nieuwe rekeningen van entiteiten gezamenlijk of afzonderlijk ter zake van 
elke duidelijk omschreven groep van dergelijke rekeningen rapporterende Curaçaose financiële instellin-
gen toestaan dergelijke rekeningen te behandelen als reeds bestaande rekeningen van entiteiten en de 
due dilligence-procedures omschreven in deel IV van deze Bijlage I toepassen in plaats van de due 
dilligence-procedure omschreven in deel V van deze Bijlage I. In dat geval dienen de due dilligence-
procedures van deel IV van deze Bijlage I te worden toegepast, ongeacht het saldo van de rekeningen of 
de drempelwaarde omschreven in onderdeel A van deel IV van deze Bijlage I. 

 

Bijlage II

De volgende entiteiten worden behandeld als vrijgestelde begunstigden of FATCA-conform geachte buiten-
landse financiële instellingen, naargelang van het geval, en de volgende rekeningen worden vrijgesteld van 
de omschrijving van financiële rekeningen:

Deze Bijlage II kan worden gewijzigd met een wederzijds schriftelijk besluit van de bevoegde autoriteiten van 
Curaçao en de Verenigde Staten: 1. teneinde aanvullende entiteiten, rekeningen en producten op te nemen 
die een laag risico vormen te worden gebruikt door Amerikaanse personen teneinde Amerikaanse belastin-
gen te ontwijken en die op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag kenmerken hebben die vergelijk-
baar zijn met die van de entiteiten, rekeningen en producten beschreven in deze Bijlage II; of 2. teneinde enti-
teiten, rekeningen en producten te schrappen die vanwege veranderde omstandigheden niet langer een laag 
risico vormen te worden gebruikt door Amerikaanse personen teneinde Amerikaanse belastingen te ontwij-
ken. Deze wijzigingen worden van kracht op de datum van ondertekening van het wederzijdse schriftelijke 
besluit, tenzij daarin anders wordt voorzien. De procedures voor het bereiken van een dergelijk wederzijds 
besluit kunnen worden opgenomen in de wederzijdse regeling omschreven in artikel 3, zesde lid, van het Ver-
drag. 

I. Vrijgestelde begunstigden niet zijnde fondsen.

De volgende entiteiten worden behandeld als niet-rapporterende Curaçaose financiële instellingen en als vrij-
gestelde begunstigden voor de toepassing van de artikelen 1471 en 1472 van de U.S. Internal Revenue Code, 
anders dan ter zake van een betaling in verband met een verplichting die samenhangt met een commerciële 
financiële activiteit van het type waarmee een omschreven verzekeringsmaatschappij, beleggingsinstelling 
of een instelling die deposito’s neemt zich bezighoudt:
A. Overheidslichamen. De regering van Curaçao, een staatkundig onderdeel daarvan (daaronder uitdrukke-

lijk begrepen een staat, provincie, district of gemeente), of een agentschap of orgaan dat volledig behoort 
tot Curaçao of tot een of meer van de voorgaande (elk te noemen „Curaçaos overheidslichaam”) behoort. 
Deze categorie bestaat uit de integrerende onderdelen, gecontroleerde entiteiten en staatkundige onder-
delen van Curaçao.
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1. a. Onder „integrerende onderdelen” van Curaçao wordt verstaan een persoon, organisatie, agent-
schap, bureau, fonds, instrument of ander orgaan, die of dat ongeacht de aanduiding een bestuur-
lijke autoriteit vormt van Curaçao. De netto-inkomsten van de bestuurlijke autoriteit moeten wor-
den bijgeschreven op haar eigen rekening of op andere rekeningen van Curaçao, zonder dat 
daarvan een gedeelte toekomt aan een natuurlijke persoon. Een integrerend onderdeel omvat 
geen natuurlijke personen die een soeverein, een overheidsfunctionaris of een bestuurder zijn en 
optreden als privé- of natuurlijke persoon. 

2. b. Onder „gecontroleerde entiteit” wordt verstaan een entiteit die qua vorm los staat van Curaçao of 
anderszins een afzonderlijke juridische entiteit vormt, mits:
a. de entiteit volledig behoort tot en onder toezicht staat van een of meer Curaçaose overheidsli-

chamen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een of meer gecontroleerde entiteiten; 
b. de netto-inkomsten van de entiteit op haar eigen rekening worden bijgeschreven of op de reke-

ningen van een of meer Curaçaose overheidslichamen, zonder dat daarvan een gedeelte toe-
komt aan een natuurlijke persoon; en 

c. de bezittingen van de entiteit bij ontbinding toevallen aan een of meer Curaçaose overheidsli-
chamen. 

3. Inkomsten worden niet geacht toe te komen aan natuurlijke personen indien deze personen de be-
oogde begunstigden zijn van een overheidsprogramma en de activiteiten van het programma worden 
uitgevoerd voor het algemeen publiek ten behoeve van het algemeen welzijn of betrekking hebben op 
het bestuur in de overheidssfeer. Onverminderd het voorgaande worden inkomsten echter geacht wel 
aan natuurlijke personen toe te komen indien de inkomsten afkomstig zijn van de inzet van een over-
heidslichaam voor het exploiteren van een commerciële onderneming, zoals een commercieel bank-
bedrijf dat financiële diensten verleent aan natuurlijke personen. 

B. Centrale bank. De instantie die bij wet of maatregel van de overheid is aangewezen als de hoogste auto-
riteit, anders dan de regering van Curaçao zelf, die bevoegd is tot de uitgifte van valuta. Een dergelijk insti-
tuut kan een instantie omvatten die onafhankelijk is van de overheid van Curaçao, ongeacht of zij al dan 
niet geheel of gedeeltelijk behoort tot Curaçao. 

C. Internationale organisaties. Een internationale organisatie en alle agentschappen of instanties die er vol-
ledig toe behoren. Deze categorie omvat elke intergouvernementele organisatie (met inbegrip van supra-
nationale organisaties) 1. die primair bestaat uit niet-Amerikaanse overheden; 2. die feitelijk een zetelover-
eenkomst heeft met Curaçao; en 3. waarvan de inkomsten niet toekomen aan natuurlijke personen. 

II. Fondsen die worden aangemerkt als vrijgestelde begunstigden.

De volgende entiteiten worden behandeld als niet-rapporterende Curaçaose financiële instellingen en als vrij-
gestelde begunstigden voor de toepassing van de artikelen 1471 en 1472 van de U.S. Internal Revenue Code:
A. Algemene pensioenfondsen. Een fonds opgericht in Curaçao voor het verstrekken van pensioenuitkerin-

gen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of nabestaandenpensioenen of combinaties daarvan aan begun-
stigden die huidige of voormalige werknemers (of door deze werknemers aangewezen personen) zijn van 
een of meer werkgevers voor het verlenen van diensten, mits het fonds:
1. niet slechts één begunstigde telt die recht heeft op meer dan vijf percent van het vermogen van het 

fonds; 
2. onder de wet- en regelgeving van de overheid valt en informatie rapporteert aan de belastingautori-

teiten in Curaçao; en 
3. aan ten minste een van de volgende vereisten voldoet:

a. het fonds is vanwege zijn status als pensioenfonds vrijgesteld van belastingen in Curaçao over 
inkomsten uit investeringen uit hoofde van de wet van Curaçao; 

b. het fonds ontvangt ten minste 50 percent van de totale bijdragen (anders dan kapitaal afkomstig 
van andere regelingen omschreven in de onderdelen A tot en met C van dit deel of van pensioen-
rekeningen omschreven in onderdeel A.1 van deel V van deze Bijlage II van de bijdragende werk-
gevers; 

c. uitkeringen of uitbetalingen uit het fonds zijn uitsluitend toegestaan bij het optreden van omschre-
ven gebeurtenissen die verband houden met pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden 
(met uitzondering van overmakingen aan andere pensioenfondsen bij pensioenoverdracht om-
schreven in de onderdelen A tot en met C van dit deel of pensioenrekeningen omschreven in 
onderdeel A.1 van deel V van deze Bijlage II), of wanneer er boetes verbonden zijn aan uitkeringen 
of uitbetalingen voordat dergelijke omschreven gebeurtenissen hebben plaatsgevonden; of 

d. de bijdragen (anders dan bepaalde toegestane compenserende bijdragen) van werknemers aan 
het fonds worden beperkt door koppeling aan het verdiende inkomen van de werknemer of mogen 
niet hoger zijn dan $ 50.000 per jaar conform de voorschriften vervat in Bijlage I voor de aggrega-
tie van rekeningen en de omrekening van valuta. 

B. Beperkte pensioenfondsen. Een fonds opgericht in Curaçao voor het verstrekken van pensioenuitkerin-
gen, arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioenen aan begunstigden die huidige of voormalige 
werknemers (of door deze werknemers aangewezen personen) zijn van een of meer werkgevers voor het 
verlenen van diensten, mits:
1. het fonds minder dan vijftig deelnemers heeft; 
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2. aan het fonds wordt bijgedragen door een of meer werkgevers die geen beleggingsinstelling of pas-
sieve NFE zijn; 

3. de bijdragen van de werknemers en werkgevers aan het fonds (niet zijnde overmakingen van pensi-
oenrekeningen omschreven in onderdeel A.1 van deel V van deze Bijlage II) beperkt worden door kop-
peling aan het verdiende inkomen respectievelijk de compensatie van de werknemer; 

4. deelnemers die geen inwoner zijn van Curaçao geen aanspraak kunnen maken op meer dan 20 per-
cent van het vermogen van het pensioenfonds; en 

5. het fonds onder de wet- en regelgeving van de overheid valt en informatie rapporteert aan de belas-
tingautoriteiten in Curaçao. 

C. Pensioenfonds van een vrijgestelde begunstigde. Een door een vrijgestelde begunstigde in Curaçao 
opgericht fonds voor het verstrekken van pensioenuitkeringen, arbeidsongeschiktheids- of nabestaan-
denpensioenen aan begunstigden die huidige of voormalige werknemers van de vrijgestelde begun-
stigde (of door deze werknemers aangewezen personen zijn) of die geen huidige of voormalige werkne-
mers zijn, indien de aan deze rechthebbenden of deelnemers verstrekte uitkeringen en pensioenen worden 
betaald op grond van arbeid verricht voor de vrijgestelde begunstigde. 

D. Beleggingsentiteit waarvan de aandelen of participaties volledig in handen zijn van vrijgestelde begun-
stigden. Een entiteit die uitsluitend kwalificeert als een Curaçaose financiële instelling omdat zij een beleg-
gingsentiteit is, op voorwaarde dat elke directe houder van een aandelenbelang in de entiteit een vrijge-
stelde begunstigde is en elke directe houder van een schuldvordering in een dergelijke entiteit hetzij een 
instelling die deposito’s neemt (ter zake van een lening aan een dergelijke entiteit) hetzij een vrijgestelde 
begunstigde is. 

III. Kleine of beperkte financiële instellingen die worden aangemerkt als FATCA-conforme financiële 
instellingen.

De volgende financiële instellingen worden voor de toepassing van artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue 
Code behandeld als niet-rapporterende Curaçaose financiële instellingen en als FATCA-conform geachte bui-
tenlandse financiële instellingen:
A. Financiële instellingen met een lokaal cliëntenbestand. Elke financiële instelling die voldoet aan elk van 

de volgende vereisten:
1. De financiële instelling dient een vergunning te hebben en onder de wetgeving van Curaçao te vallen; 
2. De financiële instelling mag geen vaste bedrijfsinrichting buiten Curaçao hebben; Daartoe wordt 

onder een vaste bedrijfsinrichting niet verstaan een locatie die niet algemeen wordt geadverteerd en 
van waaruit de financiële instelling uitsluitend administratieve ondersteunende diensten verricht; 

3. De financiële instelling mag geen rekeninghouders buiten Curaçao werven. Bijgevolg wordt een finan-
ciële instelling niet geacht rekeninghouders buiten Curaçao te hebben geworven enkel omdat zij a. een 
website exploiteert, op voorwaarde dat op de website niet specifiek vermeld wordt dat de financiële 
instelling rekeningen of diensten aanbiedt aan niet-ingezetenen noch anderszins gericht is op het wer-
ven van Amerikaanse cliënten; of b. adverteert via de gedrukte media of een radio- of televisiestation 
waarmee primair Curaçao maar incidenteel ook andere landen bereikt worden, mits bij de reclame niet 
specifiek wordt vermeld dat de financiële instelling financiële rekeningen of diensten aanbiedt aan 
niet-ingezetenen noch anderszins gericht is op het werven van Amerikaanse cliënten; 

4. De financiële instelling dient ingevolge de belastingwetgeving van Curaçao hetzij verplicht te zijn tot 
rapportage, hetzij verplicht te zijn tot het inhouden van belastingen ter zake van rekeningen aangehou-
den door inwoners van Curaçao, of is verplicht rekeningen van inwoners te identificeren teneinde te 
voldoen aan de due diligence-voorschriften van de Curaçaose AML regelgeving; 

5. Ten minste 98 percent van de waarde van de rekeningen beheerd door de financiële instelling, dient 
te worden aangehouden door inwoners (met inbegrip van inwoners die entiteiten zijn) van Curaçao; 

6. Op 1 juli 2014 dient de financiële instelling te beschikken over beleid en procedures overeenkomstig 
die vervat in Bijlage I teneinde te voorkomen dat zij financiële rekeningen aanbiedt aan niet-
participerende financiële instellingen en te monitoren of de financiële instelling financiële rekeningen 
opent of beheert die worden aangehouden door een omschreven Amerikaanse persoon die geen 
inwoner is van Curaçao (met inbegrip van een Amerikaanse persoon die op het tijdstip waarop de 
rekening werd geopend inwoner was van Curaçao maar vervolgens ophield inwoner van Curaçao te 
zijn) of een passieve NFFE met uiteindelijk belanghebbenden die staatsburger of inwoner zijn van de 
Verenigde Staten die geen inwoner zijn van Curaçao; 

7. Dergelijk beleid en de procedures dienen te bepalen dat indien een financiële rekening aangehouden 
door een omschreven Amerikaanse persoon die geen inwoner is van Curaçao of door een passieve 
NFFE met uiteindelijk belanghebbenden die staatsburger of inwoner zijn van de Verenigde Staten die 
geen inwoner zijn van Curaçao wordt geïdentificeerd, de financiële instelling deze financiële rekening 
dient te rapporteren alsof de financiële instelling een rapporterende Curaçaose financiële instelling is 
(met inbegrip van de te volgen toepasselijke registratievereisten op de website van de IRS voor 
FATCA-registratie); 

8. Ter zake van bestaande rekeningen aangehouden door natuurlijke personen die geen inwoner zijn van 
Curaçao of door een entiteit dient de financiële instelling deze bestaande rekeningen te controleren in 
overeenstemming met de procedures omschreven in Bijlage I die van toepassing zijn op bestaande 
rekeningen teneinde Amerikaanse te rapporteren rekeningen of financiële rekeningen aangehouden 
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door niet-participerende financiële instellingen te identificeren en dient zij de aldus geïdentificeerde 
financiële rekeningen te rapporteren alsof de financiële instelling een rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling is (met inbegrip van de te volgen toepasselijke registratievereisten op de website van 
de IRS voor FATCA-registratie); 

9. Elke gelieerde entiteit van de financiële instelling dient in Curaçao te zijn opgericht of gevestigd en, 
met uitzondering van een gelieerde entiteit die een pensioenfonds is omschreven in de onderdelen A 
tot en met C van deel I van deze Bijlage II, te voldoen aan de vereisten vervat in dit onderdeel A; en 

10. De financiële instelling mag geen beleid of praktijken hanteren voor het openen of beheren van finan-
ciële rekeningen die discriminerend zijn voor natuurlijke personen die omschreven Amerikaanse per-
sonen en inwoner van Curaçao zijn. 

B. Lokale banken. Een financiële instelling die voldoet aan de volgende vereisten:
1. De financiële instelling is uitsluitend actief als (en heeft een vergunning en valt onder de wetgeving 

van Curaçao als) a. een bank of b. een kredietvereniging of soortgelijke coöperatieve kredietorganisa-
tie zonder winstoogmerk; 

2. De bedrijfsactiviteiten van de financiële instelling bestaan voornamelijk uit het ontvangen van stortin-
gen van en verstrekken van leningen aan, ter zake van een bank, niet-gelieerde particuliere cliënten en, 
ter zake van een kredietvereniging, leden, mits geen van de leden een belang in deze vereniging of 
coöperatie heeft van meer dan vijf percent; 

3. De financiële instelling voldoet aan de vereisten vervat in de onderdelen A.2 en A.3 van dit deel, mits, 
in aanvulling op de beperkingen ten aanzien van de website omschreven in onderdeel A.3 van dit deel, 
de website het openen van een financiële rekening niet toestaat; 

4. De financiële instelling heeft ten hoogste $ 175 miljoen aan bezittingen op haar balans en de financi-
ële instelling en eventuele aan haar gelieerde entiteiten hebben tezamen ten hoogste $ 500 miljoen 
aan bezittingen op hun geconsolideerde of gezamenlijke balans; en 

5. Gelieerde entiteiten dienen gevestigd te zijn in Curaçao en elke gelieerde entiteit die een financiële 
instelling is, met uitzondering van een gelieerde entiteit die een pensioenfonds is omschreven in de 
onderdelen A tot en met C van deel II van deze Bijlage II of een financiële instelling met uitsluitend 
lagewaarderekeningen omschreven in onderdeel C van dit deel is, dient te voldoen aan de vereisten 
vervat in dit onderdeel B. 

C. Financiële instelling met uitsluitend lagewaarderekeningen. Een Curaçaose financiële instelling die vol-
doet aan de volgende vereisten:
1. De financiële instelling is geen beleggingsentiteit: 
2. Geen financiële rekening aangehouden door de financiële instelling of een gelieerde entiteit heeft een 

saldo of waarde hoger dan $ 50.000 volgens de regels vervat in Bijlage I voor de aggregatie van reke-
ningen en omrekening van valuta; en 

3. De financiële instelling heeft ten hoogste $ 50 miljoen aan bezittingen op haar balans en de financiële 
instelling en eventuele aan haar gelieerde entiteiten hebben tezamen ten hoogste $ 50 miljoen aan 
bezittingen op hun geconsolideerde of gezamenlijke balans. 

D. Gekwalificeerde credit card uitgevende instellingen. Een Curaçaose financiële instelling die voldoet aan 
de volgende vereisten:
1. De financiële instelling is uitsluitend een financiële instelling omdat deze creditcards verstrekt en 

alleen stortingen aanvaardt indien een cliënt een betaling doet die het verschuldigde bedrag ter zake 
van de kaart overschrijdt en het te veel betaalde bedrag niet onmiddellijk wordt terugbetaald aan de 
cliënt; en 

2. Met ingang van of vóór 1 juli 2014 implementeert de financiële instelling beleid en procedures hetzij 
teneinde te voorkomen dat cliënten meer dan $ 50.000 storten, hetzij teneinde te waarborgen dat bij 
elke storting door cliënten hoger dan $ 50.000 het te veel betaalde bedrag door toepassing van de 
voorschriften vervat in Bijlage I voor de aggregatie van rekeningen en omrekening van valuta binnen 
60 dagen wordt terugbetaald aan de cliënt. Daarbij heeft een betaling door een cliënt geen betrekking 
op de saldi ter hoogte van betwiste in rekening gebrachte kosten, maar wel saldi die voortvloeien uit 
het retourneren van koopwaar. 

IV. Beleggingsentiteiten die FATCA-conform worden geacht en andere bijzondere regels.

De financiële instellingen omschreven in de onderdelen A tot en met E van dit deel zijn niet-rapporterende 
Curaçaose financiële instellingen die behandeld dienen te worden als FATCA-conform geachte buitenlandse 
financiële instellingen voor de toepassing van artikel 1471 van de U.S. Internal Revenue Code. Onderdeel F 
van dit deel verschaft voorts bijzondere regels die van toepassing zijn op een beleggingsinstelling.
A. Trustee gedocumenteerde trust. Een trust gevestigd conform de wetgeving van Curaçao voor zover de 

trustee van de trust een rapporterende Amerikaanse financiële instelling, een buitenlandse financiële 
instelling conform rapportagemodel I of een participerende buitenlandse financiële instelling is en alle 
informatie die dient te worden gerapporteerd rapporteert overeenkomstig het Verdrag ter zake van alle te 
rapporteren Amerikaanse rekeningen van de trust. 

B. Beleggingsentiteiten en buitenlandse vennootschappen onder auspiciën (sponsored entities). Een finan-
ciële instelling omschreven in onderdeel B.1 of B.2 van dit deel met een sponsoring entity die voldoet aan 
de vereisten van onderdeel B.3 van dit deel.
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1. Een financiële instelling is een beleggingsentiteit onder auspiciën indien a. zij een beleggingsentiteit 
gevestigd in Curaçao is die geen qualified intermediary, een inhoudingsplichtig buitenlands samen-
werkingsverband of een inhoudingsplichtige buitenlandse trust overeenkomstig de desbetreffende 
voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Financiën is; en b. een entiteit met de financiële 
instelling is overeengekomen voor de financiële instelling op te treden als sponsoring entity. 

2. Een financiële instelling is een buitenlandse onderneming onder auspiciën indien a. de financiële 
instelling een buitenlandse onderneming is opgezet volgens de wetgeving van Curaçao die geen qua-
lified intermediary, een inhoudingsplichtig buitenlands samenwerkingsverband of een inhoudings-
plichtige buitenlandse trust overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van het Amerikaanse 
ministerie van Financiën; b. de financiële instelling geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, in 
het bezit is van of wordt beheerst door een rapporterende Amerikaanse financiële instelling die ermee 
instemt of een gelieerde entiteit opdraagt op te treden als een sponsoring entity voor de financiële 
instelling; en c. de financiële instelling een elektronisch rekeningsysteem deelt met de sponsoring 
entity voor het identificeren van alle rekeninghouders en rechthebbende entiteiten van de financiële 
instelling en voor toegang tot alle rekening- en cliëntgegevens beheerd door de financiële instelling, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot identiteitsgegevens en documentatie van cliënten, saldi en alle 
betalingen aan de rekeninghouder of rechthebbende entiteit. 

3. De sponsoring entity voldoet aan de volgende vereisten:
a. De sponsoring entity is bevoegd op te treden namens de financiële instelling (bijvoorbeeld als 

fondsenmanager, trustee, directeur, lid van het stichtingsbestuur of managing partner) teneinde te 
voldoen aan de toepasselijke registratievereisten op de website van de IRS voor FATCA-registratie; 

b. De sponsoring entity is via de website van de IRS voor FATCA-registratie bij de IRS geregistreerd 
als een sponsoring entity; 

c. Indien de sponsoring entity in verband met de financiële instelling Amerikaanse te rapporteren 
rekeningen identificeert, registreert de sponsoring entity de financiële instelling uiterlijk op 31 de-
cember 2015 of 90 dagen nadat de Amerikaanse te rapporteren rekening voor het eerst werd 
geïdentificeerd, naargelang van wat het laatst is, overeenkomstig de toepasselijke registratiever-
eisten op de website van de IRS voor FATCA-registratie; 

d. De sponsoring entity stemt ermee in namens de financiële instelling te voldoen aan alle vereisten 
qua due dilligence, heffingen en rapportage en overige vereisten waaraan de financiële instelling 
zou moeten voldoen indien zij een rapporterende Curaçaose financiële instelling zou zijn; 

e. De sponsoring entity identificeert de financiële instelling en neemt het identificatienummer van de 
financiële instelling (verkregen door de van toepassing zijnde registratievereisten op de website 
van de IRS voor de FATCA-registratie te volgen) in alle voltooide rapportages namens de financi-
ële instelling; en 

f. De status van de sponsoring entity als zodanig is niet ingetrokken. 
C. Beleggingsinstelling onder auspiciën. Een Curaçaose financiële instelling die voldoet aan de volgende 

vereisten:
1. De financiële instelling is uitsluitend een financiële instelling omdat zij een beleggingsentiteit is en 

geen qualified intermediary, inhoudingsplichtig buitenlands samenwerkingsverband of inhoudings-
plichtige buitenlandse trust overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van het Amerikaanse 
ministerie van Financiën; 

2. De sponsoring entity is een rapporterende Amerikaanse financiële instelling, een buitenlandse finan-
ciële instelling conform rapportagemodel I of een participerende buitenlandse financiële instelling is 
gemachtigd namens de financiële instelling op te treden (zoals een professionele beheerder, trustee, 
directeur, lid van het stichtingsbestuur of managing partner) en stemt ermee in namens de financiële 
instelling te voldoen aan alle vereisten qua due dilligence, heffingen en rapportage en overige vereis-
ten waaraan de financiële instelling zou moeten voldoen indien zij een rapporterende Curaçaose finan-
ciële instelling zou zijn; 

3. De financiële instelling presenteert zich niet als een beleggingsinstelling voor derden; 
4. Ten hoogste twintig natuurlijke personen bezitten alle aandelen en belangen in de financiële instelling 

(afgezien van de belangen in het bezit van participerende buitenlandse financiële instellingen en 
FATCA-conform geachte buitenlandse financiële instellingen en aandelen in het bezit van een entiteit 
indien die entiteit 100 percent van de aandelen in de financiële instelling bezit en zelf een financiële 
instelling onder auspiciën is omschreven in dit onderdeel C); en 

5. De sponsoring entity voldoet aan de volgende vereisten:
a. De sponsoring entity is via de website van de IRS voor de FATCA-registratie geregistreerd als een 

sponsoring entity; 
b. De sponsoring entity stemt ermee in namens de financiële instelling te voldoen aan alle vereisten 

qua due dilligence, heffingen en rapportage en overige vereisten waaraan de financiële instelling 
zou moeten voldoen indien zij een rapporterende Curaçaose financiële instelling zou zijn en be-
waart de omtrent de financiële instelling verzamelde documentatie gedurende een termijn van zes 
jaar; 

c. De sponsoring entity identificeert de financiële instelling in alle namens de financiële instelling vol-
tooide rapportages; en 

d. De status van de sponsoring entity als zodanig is niet ingetrokken. 
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D. Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Een beleggingsentiteit die inwoner is van Curaçao en 
wier activiteit uitsluitend bestaat uit het 1. verstrekken van beleggingsadvies aan en optreden namens een 
cliënt, of 2. het beheren van portefeuilles voor een cliënt op basis van een volmacht of soortgelijk instru-
ment, (bijvoorbeeld een machtiging tot beleggen) verstrekt door de houder van een financiële rekening 
of op basis van beleggingsbevoegdheden in de hoedanigheid van directeur ten behoeve van het beleg-
gen, beheren of administreren van fondsen die zijn gestort namens een persoon of entiteit die de mach-
tiging verleent of een vergelijkbaar instrument verleent aan een financiële instelling niet zijnde een niet-
participerende financiële instelling. 

E. Bepaalde collectieve beleggingsinstellingen. Een beleggingsentiteit gevestigd in Curaçao die wordt be-
handeld als een collectieve beleggingsinstelling, mits alle deelnemingsrechten in de collectieve 
beleggingsinstelling (met inbegrip van schuldbelangen hoger dan $ 50.000) worden aangehouden door 
een of meer vrijgestelde begunstigden, actieve NFFE’s omschreven in onderdeel B.4 van deel VI van Bij-
lage I, Amerikaanse personen die geen omschreven Amerikaanse personen zijn, of financiële instellingen 
die geen niet-participerende financiële instellingen zijn. 

F. Bijzondere regels. De volgende regels zijn van toepassing op beleggingsentiteiten:
1. Ter zake van deelnemingsrechten in een beleggingsentiteit die een collectieve beleggingsinstelling is 

omschreven in onderdeel E van dit deel, wordt geacht te zijn voldaan aan de rapportageverplichtingen 
van een beleggingsentiteit (niet zijnde een financiële instelling via welke de deelnemingsrechten in de 
collectieve beleggingsinstelling worden aangehouden). 

2. Ter zake van belangen in:
a. een beleggingsentiteit die ingevolge de wetgeving van een partnerstaat wordt behandeld als een 

collectieve beleggingsinstelling, waarvan alle belangen (met inbegrip van schuldbelangen hoger 
dan $ 50.000) worden aangehouden door een of meer vrijgestelde begunstigden, actieve NFFE’s 
omschreven in onderdeel B.4 van deel VI van Bijlage I, Amerikaanse personen die geen omschre-
ven Amerikaanse personen zijn, of financiële instellingen die geen niet-participerende financiële 
instellingen zijn; of 

b. een beleggingsentiteit die ingevolge de desbetreffende voorschriften van het Amerikaanse minis-
terie van Financiën wordt erkend als collectieve beleggingsinstelling; 

wordt aan de rapportageverplichtingen van een beleggingsentiteit die een Curaçaose financiële instel-
ling is (niet zijnde een financiële instelling via welke belangen in de collectieve beleggingsinstelling 
worden aangehouden) geacht te zijn voldaan. 

3. Ter zake van deelnemingsrechten in een beleggingsentiteit die een collectieve beleggingsinstelling is 
gevestigd in Curaçao niet omschreven in onderdeel E of onderdeel F.2 van dit deel overeenkomstig 
artikel 5, derde lid, van het Verdrag, wordt aan de rapportageverplichtingen van alle overige beleg-
gingsentiteiten ter zake van dergelijke deelnemingsrechten geacht te zijn voldaan indien de informa-
tie die dient te worden gerapporteerd door de eerstgenoemde beleggingsentiteit uit hoofde van het 
Verdrag ter zake van deze rechten wordt gerapporteerd door deze beleggingsinstelling of een andere 
persoon. 

4. Een beleggingsentiteit gevestigd in Curaçao die wordt behandeld als een collectieve beleggingsinstel-
ling dient te worden erkend ingevolge onderdeel E of onderdeel F.2 van dit deel of als een FATCA-
conform geachte buitenlandse financiële instelling uitsluitend omdat de beleggingsinstelling fysieke 
aandelen aan toonder heeft uitgegeven, mits:
a. de collectieve beleggingsinstelling na 31 december 2012 geen fysieke aandelen aan toonder uit-

geeft of heeft uitgegeven; 
b. de collectieve beleggingsinstelling al deze aandelen intrekt indien deze worden aangeboden; 
c. de collectieve beleggingsinstelling (of een rapporterende Curaçaose financiële instelling) de due 

dilligence-procedures vervat in Bijlage I uitvoert en informatie rapporteert die ter zake van derge-
lijke aandelen dient te worden gerapporteerd indien deze worden aangeboden om te worden afge-
kocht of op andere wijze te worden betaald; en 

d. de collectieve beleggingsinstelling beleid en procedures heeft ingevoerd om te waarborgen dat 
deze aandelen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 1 januari 2017 worden afgekocht of 
bevroren. 

V. Van financiële rekeningen uitgesloten rekeningen.

De volgende rekeningen zijn uitgesloten van de uitdrukking financiële rekening en worden bijgevolg niet 
behandeld als Amerikaanse te rapporteren rekeningen.
A. Bepaalde spaarrekeningen.

1. Pensioenrekening. Een pensioenrekening aangehouden in Curaçao die voldoet aan de volgende ver-
eisten uit hoofde van de wetgeving van Curaçao:
a. Op de rekening is regelgeving inzake persoonlijke pensioenrekeningen van toepassing of deze 

maakt deel uit van een geregistreerde of gereguleerde pensioenregeling voor het verstrekken van 
pensioenuitkeringen (met inbegrip van arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioenen); 

b. De rekening valt onder een gunstige belastingregeling (bedragen die worden gestort op de reke-
ning die volgens de wetgeving van Curaçao aan belastingheffing zouden zijn onderworpen of 
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aftrekbaar van het bruto-inkomen van de rekeninghouder of worden belast tegen een lager tarief 
of belastingheffing over inkomsten uit investeringen van de rekening wordt uitgesteld of geschiedt 
tegen een lager tarief); 

c. Er dient ter zake van de rekening jaarlijks informatie te worden gerapporteerd aan de belastingau-
toriteiten van Curaçao; 

d. Uitbetalingen zijn gekoppeld aan het bereiken van een vastgestelde pensioenleeftijd, arbeidsonge-
schikt raken of overlijden of er zijn boetes verbonden aan uitbetalingen gedaan vóór die omschre-
ven gebeurtenissen; en 

e. i. De bijdragen worden beperkt tot $ 50.000 per jaar of lager, of 
ii. Er geldt een limiet voor de rekening van $ 1.000.000 voor alle bijdragen gedurende het leven, 

onder toepassing van voorschriften vervat in Bijlage I voor de aggregatie van rekeningen en 
omrekening van valuta. 

2. Overige spaarrekeningen. Een rekening aangehouden in Curaçao (niet zijnde een verzekeringspolis of 
lijfrenteverzekering) die voldoet aan de volgende vereisten uit hoofde van de wetgeving van Curaçao.
a. Op de rekening als spaarrekening voor andere doelen dan pensionering zijn voorschriften van toe-

passing; 
b. De rekening valt onder een gunstige belastingregeling (bedragen die worden gestort op de reke-

ning die volgens de wetgeving van Curaçao aan belastingheffing zouden zijn onderworpen of 
aftrekbaar van het bruto-inkomen van de rekeninghouder of worden belast tegen een lager tarief 
of belastingheffing over inkomsten uit investeringen van de rekening wordt uitgesteld of geschiedt 
tegen een lager tarief); 

c. Uitbetalingen dienen te voldoen aan specifieke criteria die verband houden met het doel van de 
spaarrekening (bijvoorbeeld ten behoeve van voorzieningen op het gebied van scholing of medi-
sche zorg), of er zijn boetes verbonden aan uitbetalingen gedaan voordat aan deze criteria is vol-
daan; en 

d. De bijdragen worden beperkt tot $ 50.000 per jaar of minder, onder toepassing van de voorschriften 
vervat in Bijlage I voor de aggregatie van rekeningen en omrekening van valuta. 

B. Levensverzekeringspolissen voor bepaalde tijd. Een levensverzekeringspolis aangehouden in Curaçao 
met een looptijd die eindigt voordat de verzekerde de leeftijd van 90 jaar bereikt, mits de overeenkomst 
voldoet aan de volgende vereisten:
1. Periodieke premies die niet lager worden in de loop der tijd zijn ten minste eenmaal per jaar verschul-

digd gedurende de looptijd van de polis of totdat de verzekerde de leeftijd van 90 jaar heeft bereikt, 
naargelang van hetgeen korter is; 

2. De waarde van de polis is niet beschikbaar (via uitbetalingen, leningen of anderszins) zonder beëindi-
ging van de overeenkomst; 

3. Het bedrag (anders dan een nabestaandenpensioen) dat verschuldigd is bij aflopen of beëindigen van 
de overeenkomst mag niet hoger zijn dan de samengetelde betaalde premies voor de polis, minus 
overlijdenskosten, ziektekosten en onkosten (ongeacht of deze daadwerkelijk in rekening zijn ge-
bracht) voor de looptijd van de polis en bedragen betaald voordat de polis afliep of werd beëindigd; 
en 

4. De ontvanger houdt de polis niet aan vanwege de waarde. 
C. Rekeningen die deel uitmaken van een nalatenschap. Rekeningen aangehouden in Curaçao die uitsluitend 

deel uitmaken van een nalatenschap indien de documentatie van een dergelijke rekening een afschrift van 
het testament van de erflater of de overlijdensakte bevat. 

D. Geblokkeerde rekeningen. Een rekening geopend en aangehouden in Curaçao in verband met:
1. een gerechtelijk bevel of vonnis; of 
2. de verkoop, ruil of (ver)huur van onroerende of roerende zaken, mits de rekening voldoet aan de vol-

gende vereisten:
a. Op de rekening wordt uitsluitend een aanbetaling, handgeld of een toereikend bedrag gestort als 

zekerheid voor een verplichting die rechtstreeks verband houdt met de transactie of een soortge-
lijke betaling of betalingen van een financieel instrument dat gestort wordt in verband met de ver-
koop, ruil of (ver)huur van de roerende of onroerende zaak; 

b. De rekening wordt geopend en uitsluitend gebruikt als zekerheid voor de verplichting van de koper 
tot betaling van de prijs van de zaak, van de verkoper tot betaling van indirecte verplichtingen of 
van de huurder of verhuurder tot het betalen van schadevergoeding in verband met de gehuurde 
zaak zoals overeengekomen in de huurovereenkomst; 

c. Het saldo op de rekening, met inbegrip van daarmee gegenereerde inkomsten, wordt betaald of 
anderszins uitgekeerd ten gunste van de koper, verkoper, verhuurder of huurder (mede teneinde 
de verplichting te voldoen) zodra de zaak wordt verkocht, geruild of overgedragen of wanneer de 
huur afloopt; 

d. de rekening is geen marginrekening of daarmee vergelijkbare rekening geopend in verband met 
de verkoop van of handel in een financieel instrument; en 

e. De rekening houdt geen verband met een creditcardrekening. 
3. Een garantieverplichting van een financiële instelling met onroerende zaken als onderpand door reser-

vering van een deel van een betaling uitsluitend ter voldoening van belastingen of een verzekering ter 
zake van de onroerende zaak op een later tijdstip. 
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4. Een verplichting van een financiële instelling uitsluitend ten behoeve van de betaling van belastingen 
op een later tijdstip. 

E. Rekeningen van partnerstaten. Rekeningen aangehouden in Curaçao die ingevolge een overeenkomst 
tussen de Verenigde Staten en een andere partnerstaat ter vergemakkelijking van de uitvoering van 
FATCA zijn uitgesloten van de omschrijving van financiële rekeningen, mits voor deze rekeningen inge-
volge de wetgeving van deze partnerstaten dezelfde vereisten en hetzelfde toezicht gelden als wanneer 
deze rekeningen in die partnerstaat zouden zijn geopend en in die partnerstaat worden beheerd door een 
financiële instelling van deze partnerstaat. 

VI. Begripsomschrijvingen.

De volgende aanvullende begripsomschrijvingen zijn van toepassing op de bovenstaande omschrijvingen:
A. Buitenlandse financiële instelling conform rapportagemodel 1. Onder de uitdrukking buitenlandse finan-

ciële instelling conform rapportagemodel 1 wordt verstaan een financiële instelling ter zake waarvan een 
niet-Amerikaanse overheidsinstelling of -instantie ermee instemt informatie te verkrijgen en uit te wisse-
len uit hoofde van model 1 IGA niet zijnde een financiële instelling die wordt behandeld als een niet-
participerende financiële instelling conform model 1 IGA. Voor de toepassing van deze begripsomschrij-
ving wordt verstaan onder model I IGA een regeling tussen de Verenigde Staten of het Amerikaanse 
ministerie van Financiën en een niet-Amerikaanse overheid of een of meer instanties daarvan ter uitvoe-
ring van FATCA via rapportage door financiële instellingen aan deze niet-Amerikaanse overheid of instan-
tie daarvan, gevolgd door de automatische uitwisseling met de IRS van de gerapporteerde informatie. 

B. Participerende buitenlandse financiële instelling. Onder de uitdrukking participerende buitenlandse finan-
ciële instelling wordt verstaan een financiële instelling die ermee ingestemd heeft te voldoen aan de ver-
eisten van een FFI-overeenkomst, met inbegrip van een financiële instelling omschreven in een model 2 
IGA die ermee heeft ingestemd te voldoen aan de vereisten van een FFI-overeenkomst. Onder de uitdruk-
king participerende buitenlandse financiële instelling wordt ook verstaan een filiaal als qualified interme-
diary, tenzij het filiaal een buitenlandse financiële instelling conform rapportagemodel 1 is. Voor de toe-
passing van deze begripsomschrijving wordt verstaan onder FFI-overeenkomst een overeenkomst waarin 
de vereisten zijn vervat waaraan een financiële instelling dient te voldoen om te worden behandeld als 
een instelling die voldoet aan de vereisten van artikel 1471, onderdeel b, van de U.S. Internal Revenue 
Code. Voor de toepassing van deze begripsomschrijving wordt onder de uitdrukking model 2 IGA voorts 
verstaan een regeling tussen de Verenigde Staten of het Amerikaanse ministerie van Financiën en een 
niet-Amerikaanse overheid of een of meer instanties daarvan ter uitvoering van de FATCA via recht-
streekse rapportage door financiële instellingen aan de IRS in overeenstemming met de vereisten van een 
FFI-overeenkomst, aangevuld met de uitwisseling van informatie tussen deze niet-Amerikaanse overheid 
of instantie daarvan en de IRS.  
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