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HOLLANDA'DA NİHAİ GERÇEK LEHDARLAR İÇİN TİCARET 
SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR 
 
Kara para aklama ve terör finansmanına dair faaliyetlerin 
ekonomik ve sosyal alanlarda büyük tahribatlar 
oluşturması nedeniyle kuruluşlar nezdindeki yerel, bölgesel 
ve küresel ölçekteki düzenlemelere ağırlık verildiği 
gözlemlenmektedir. 
 
Avrupa Birliği ("AB") de kara para aklama ve terörizmin 
finansmanını önlemek amacıyla bankalar ve diğer zorunlu 
kuruluşlar nezdinde finansal bilgilerin izlenebilirliğini 
sağlayacak çeşitli önlemler almıştır. Bu amaçla AB 
bünyesinde ilk kez 1990 yılında kabul edilen mevzuatın 
ardından, bu konu özelindeki riskleri azaltmak için ilgili 
mevzuat sürekli biçimde revize edilmektedir. 
 
2015 tarihli 4 No.lu Kara Para Aklama ile Mücadele Direktifi 
(“4 No.lu Direktif”), finansal sisteme sokulan nakit tutarlara 
ilişkin kaynakların araştırılması, müşteriler hakkında detaylı 
durum tespiti yapılması gibi tedbirleri beraberinde 
getirmiş, AB’ye üye ülkelerin söz konusu mevzuata tam 
uyum sağlaması zorunlu kılınmıştır. 
 
Hollanda Parlamentosu, 4 No.lu Direktif hükümlerini iç 
hukuka aktaran Kanunu 10 Temmuz 2018 tarihinde kabul 
etmiş ve 25 Temmuz 2018 tarihinde söz konusu kanun 
hükümleri yürürlüğe girmiştir. İlgili mevzuat, Hollanda 
“Kara Para Aklama ve Terör Finansmanını Önleme 
Yasası’nda (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financiering van terrorisme, Wwft)” birtakım değişiklikler 
getirmiş; böylece Hollanda’da bir şirketin nihai gerçek 
lehdarının (ultimate beneficial owner, UBO) olmadığı veya 
tespit edilemediği durumlarda farazî bir şirket ortağının 
belirleneceği esası kabul edilmiştir. 
 
Hollanda’daki kanun değişikliği sürecinde, 9 Temmuz 2018 
tarihinde AB’nin 5 No.lu Kara Parayı Aklama ile Mücadele 
Direktifi (“5 No.lu Direktif”) yayımlanmış ve bir önceki 
Direktif kapsamında yapılan değişikliklerin üye ülkeler 
tarafından 10 Ocak 2020 tarihine kadar iç hukuka 
aktarılması zorunlu kılınmıştır. 5 No.lu Direktif hükümleri, 
temel olarak nihai gerçek lehdarlara ilişkin bilgilerin 
kamuya açık biçimde kayıt altına alınmasını zorunlu 
kılmaktadır.  
 
Bu bağlamda, düzenleme gereğince nihai gerçek 
lehdarların kamuya açık bir sicilde toplanmasına 
düzenlendiği kanun tasarısı 4 Nisan 2019’da Hollanda 
Parlamentosu’na sunulmuş, tasarının son hali Hollanda 
Maliye Bakanı tarafından 4 Ekim 2019 tarihinde 
açıklanmıştır. 
 
Tasarıya göre, nihai gerçek lehdarların yer alacağı sicil, 
Hollanda yasalarına tabi olarak kurulan limitet şirketleri 
(BV), anonim şirketleri (NV), kooperatifleri (coöperaties) ve 
sınırlı ortaklıkları kapsayacak şekilde Hollanda Ticaret Sicili 

(Handelsregister)’nin bir parçası olacak ve Hollanda Ticaret 
Odası (KvK) tarafından yönetilecektir. 
 
Kamuya açık olarak erişilebilecek bilgiler ise, (i) nihai gerçek 
lehdarların ad ve soyadı, (ii) doğum tarihi, (iii) milliyeti, (iv) 
ikamet ettiği ülke ve (v) bu kişilerin belirli periyotlarla 
güncellenecek ekonomik çıkarlarının nitelik (örneğin 
şirketteki hissedarlık oranı) ve kapsamından oluşacaktır.  
 
Sicilde yer alacak bilgilere, usulüne uygun bir kayıt 
yapılması ve sabit bir ücret verilmesi şartıyla erişilebilecek; 
aynı zamanda sicile erişen kişilerin kimlik bilgilerinin kaydı 
ile (yetkili makamlar ve finansal kurumlar tarafından 
yapılanlar hariç olmak üzere) sorgulama sayısının nihai 
gerçek lehdara bildirimi gibi mahremiyeti koruyacak 
birtakım kısıtlamalar getirilecektir. 
 
İstisnai olarak ise nihai şirket ortaklarının (i) sicil bilgilerine 
erişimin orantısız ve yüksek risk yaratması, (ii) nihai şirket 
ortağının dolandırıcılık, kaçırma, tehdit, taciz, şiddet veya 
ikrah riskine maruz kalması ve (iii) nihai şirket ortağının 
reşit olmaması veya hukuken kısıtlı 
(handingingsonbekwaam) olması hallerinde söz konusu 
sicil bilgilerinin gizliliğini talep etmeleri mümkün olacaktır. 
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde 
mevcut şirketler gerekli bilgileri Hollanda Ticaret Odası’na 
bildirmekle yükümlü olacak, yeni kurulacak ticari işletmeler 
ise sicil kayıtları sırasında gerekli bilgileri temin edecektir. 
 
Kanun tasarısının yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili şu an için 
kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, 10 Ocak 2020 
tarihine kadar uygulamanın başlayacağını tahmin 
etmekteyiz.  
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