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1. Ten geleide
Per 1juli 2012 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) op be
langrijke onderdelen gewijzigd. Op deze datum is name
lijk de Wijzigingswet financiële markten 2012 (Wfrn 2012)
in werking getreden.1 De reikwijdte van de Wil wordt door
de Wfm 2012 aanzienlijk uitgebreid. twee nieuwe activi
teiten zijn als trustdienst onder de reikwijdte van de Wtt ge
bracht, te weten: het bemiddelen bij de verkoop van rechts
personen en het ten behoeve van de cliënt gebruik maken
van een zogenaamde ‘doorstroomvennootschap’. Boven
dien is de dienstverlening van virttiele trustkantoren’ een
vergunningplichtige activiteit geworden. In de (kernachtige)
bewoordingen van De Nederlandsche Bank (DNB) gaat het
hij laatstgenoemde dienstverlening om het verrichten van
trustactiviteiten ‘in Nederland, maar niet vanuit een Neder
landse vestiging’ 2

Ifitand van het ves!igingsvereiste van de 11fl?
Volgens DNB zou met deze uitbreiding afstand zijn gedaan
van het vestigingsvereiste van de Wtt. Zij stelt dat virtiie
le trustkantoren met de wetswijziging onder de verbodsbe
paling (vallen), doordat de vestigingseis komt te vervallen
(cursivering auteurs)’.3Ook in de Mv’T’ van de Wfiui 2012
wordt voorgesteld om afstand te doen: ‘Voorgesteld wordt
om in artikel 2, eerste lid, van de Wtt niet langer vast te hou
den aan het vereiste dat men werkzaam moet zijn vanuit een
vestiging in Nederland en daarvoor in de plaats als criteri
um hanteren dat men in of vanuit ?‘.ederland werkzaam is
als trustkantoor. De vestigingseis komt daarniee te verval
len’.4 In deze bijdrage wordt de vraag behandeld in hoeverre
in de tekst van de Wil daadwerkelijk afstand is gedaan van
het vestigingsvereiste. 1-let antwoord zou wel eens verras
send kunnen zijn.

[landhaving dooi DVL?: Jbcu.s op illegale marktpo’ijen
De wetswijzigingen betekenen evenzeer een uitbreiding van
de mogelijkheden die DNB ter besciukking staan om hand
havend op le treden tegen wat zij ‘illegale marktpartijen’
noemt. In haar nieuwsbrief van 11juli2012 kondigt DNB
gerichte handhavingsacties aan, waarbij nauw zal worden
samengewerkt met de Belastingdienst. IlOD-EUD en het
OM:

‘De komende periode besteedt D!SB extra aandacht
aan partijen die zonder de vereiste vergunning
bovengenoemde activiteiten verrichten. DN B neemt
in het bijzonder (het bemiddelen bij) de verkoop van
rechtspersonen onder de loep. DNB zal met een aantal
gerichte handhavingsacties optreden tegen illegale
marktpartijen. Hierbij werkt DNB nauw samen met de
Belastingdienst. FIOD en het Openbaar Ministerie’.5

In het kader van de uitgebreide handhavingbevoegdheden
wordt er in de nieuwsbrief op gewezen dat DNI3 met in
gang van 1 juli 2012 aan illegale trustkantoren een aanwij
zing kan geven. l)aarnaast kan DM3 hij een trustkantoor een
(stille) cHrator aanstellen.6

* Melis ‘san der Wulp is advocaat bij WladimirolT Advocaten.
Robbert-Jan Lugard is directeur bij (‘ontiad.

1 Deze wel strekt onder andere tot ijziging van de WIt (Stli
2011. 610). Zie met betrekking tot de inwerkingtreding liet
besluit aii 22 december 201 1. houdeiide de vaststelling

an het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet
linanciële initrkten 2012. alsmede twee andere wetten tot
wijziging an de Wel op het financieel toezicht en enige
andere wetten (Sib 2012. 671).

2 •Wijziging Wtt ei’ Rib’. Vieio,shrie/ ha’:khi iinsikan—
toren juli 2012. DM3 11juli 2012. 71e op de vehsite van
l)N[3: www.dnb.nI/publicatie/puhlicaties—dnh/nieuws
brief—trustkantoren/nieuwsbrief-trustkantoren—juli—201 2/
dnh275472jsp.

3 Idem.
4. Kame,stutken 112010/II. 32 781. nr.3. p. 43
5. DM3. tap., 2012
6. Zie oor een uitgebreide beschrijving aii deze mogelijk

heid soor Ds 13 om een lrustkantoor onder stille curatele
te plaatsen: K. trielink en M. VOfl Lersel. ‘Wijziging ‘van
de Wet toezicht lrustkanioren. Wijzigt de w ijzigingswel de
werkwijzen op wijle w ijzeT, ()ulk’rnL’mingsrechi 2011/13.
p. 471—472. tie ook: baluatit’ IVet toe:ehi irustkauloren.
()nIerzneA mun de effecliviteji en dorl,,iati.,’heid con cle
it!,, hen 11aug Ministerie an liiiiuieiën 26 april 2010. p.
29-30.
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Plan van behandelitig en afbakening
In deze bijdrage wordt in de eerste plaats de hierboven be
schreven uitbreiding van de reikwijdte van de Wit behan
deld (par. 2>, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan
de uitbreiding van de Regeling integere bedrijfsvoering
Wtt (Rib Wtt)) Is niet de uitgebreide reikwijdte van de Wit
daadwerkelijk afstand gedaan van het vestigingsvereiste van
de Wtt? Wij menen dat dit niet zonder meer het geval is (par.
3). Voorts wordt de geïntroduceerde mogelijkheid behandeld
om aan illegale trustkantoren een aanwijzing te geven (par.
4). Afgesloten wordt met een prikkelende vraag (par. 5).

2. Reikwijdte Wtt en het vestigings
vereiste
Per 1 juli 2012 is het bemiddelen bij de verkoop van rechts
personen (art. 1 onderdeel d onder 3’ Wtt), evenals het ten
behoeve van de cliënt gebruik maken van een doorstrooni
vennootschap (art. 1 onderdeel d onder 5’ Wtt), een zelf
standig kwalificerende dienst geworden. Voorts is door
uitbreiding van de verhodsbepaling (van art. 2 Wtt) de
dienstverlening van ‘virtuele trustkantoren’ onder de reik
wijdte van de Wtt gebracht, waarmee als gezegd afstatid zou
zijn gedaan van het vestigingsvereiste. Deze onderwerpen
worden hieronder achtereenvolgens uitgediept.

Bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
Nu ook het ‘bemiddelen bij’ de verkoop van rechtsperso
nen zelfstandig als dienst in de zin van de Wtt wordt aan
gemerkt, is de reikwijdte van deze dienst aanzienlijk uitge
breid. Eerder is ten aanzien van deze dienst — als enige van
de in de Wtt genoemde diensten — het vereiste komen te ver
vallen dat deze dienst ‘in opdracht van’ een derde dient te
worden verricht om als ‘dienst’ in de zin van de Wit te kun
nen kwalificeren.9Volgens de MvT van de Wfm 2012 hangt
de nieuwe uitbreiding samen met de aanbeveling uit liet rap
port Evaluatie Wei toezicht irusikanioren van het Ministerie
van Financiën (2010) om ook ‘bemiddelen bij’ de verkoop
van rechtspersonen op te nemen als kwalificerende dienst.’°
Volgens de MvT ligt aan deze uitbreiding voorts de gedachte
ten grondslag dat dergelijke dienstverlening naar haar aard
risico’s niet zich brengt en trustkantoren deze diensten be
trekkelijk vaak zouden verlenen.” Tevens zou kunnen heb
ben meegespeeld dat de wetgever hiermee heeft willen ver
hinderen dat ondernemingen door aanpassing van hun
bedrijfsmodel onder de wet- en regelgeving van de Wit uit
zouden weten te komen. De uitbreiding heeft aanvankelijk
evenwel voor enige verwarring gezorgd: in de Kamerstuk
ken bleek géén duidelijke invulling te zijn gegeven aan de
reikwijdte van de definitie van ‘bemiddelen in de zin van de
Wtt. Bij een al te ruime invulling zou bijvoorbeeld de advo
caat, die zowel contacten met verkopers als met een potenti
ele koper van een rechtspersoon onderhoudt, het risico lopen
zelf(ook) als trustkantoor te worden aangemerkt.° Ter ver
duidelijking van de reikwijdte van de dienst van het hemid
delen bij’ de verkoop van rechtspersonen is (eveneens) per 1
juli 2012 de Vrijstellingsregeling Wit aangepast1.waardoor
degene die partijen slechts niet elkaar in contact brengt niet
per definitie een trustdienst verleent. Op diezelfde datum
is ook de Rib Wtt uitgebreid met twee bepalingen, waar
in wordt verduidelijkt op welke wijze trustkantoren hun cli
entonderzoek dienen vorm te geven bij’ het verkopen van of
bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen’ (art. 15 Rib

7. Uitbreiding van de Wtt zou een aanvulling van deze onderlig
gencle regelgeving noodzakelijk maken. In laatstgenoemde
regeling. die eveneens per t .juli 2012 in v. erking is getreden.
,4ordl volgens DNB erduidelijkt op welke wijze trusikan
toren hel cliëntenonderzoek dienen vorm te geven hij het
uitvoeren van de t ee ho engenoemde nieu e trustdiensten
betreffende het bemiddelen hij de verkoop van rechtsperso
nen en het (ten behoeve van cliënt) gehntik maken van een
doorstroomvennootschap. Zie ook hieronder in par. 2. De v ij
ziging van de Rib is gepubliceerd in de Staatscourant (51cr!.
2012, 1 4174) en op Open Boek I’oezicht (deze is te raadple
gen op toezicht.dnh.nl). Op laatstgenoemde ebsite
is liet feedbackdocument terug te vinden waarin de analyse
van cle consultatieronde is opgenomen. In het nieuwsbericht
wordt aangekondigd dat de regeling op 1januari 2013 wordt
omgezet in een ministeriële regeling. DNB en het Ministerie
van Financiën zouden gezamenlijk aan deze overgang ver
ken. DNB, t.a.p.. 2012. Zie in dit verband ook: Besluit van 2
mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het
stellen van regels met het oog op een integere bedrijfsvoering
(loor trusikantoren (Overdrachthesluit 2012 integere bedrijft
voering Wet toezicht trustkantoren). Sib. 2012, 218.

S. Naast genoemde onderwerpen wordt in de nieuwsbrief
gewezen op de gewijzigde grens voor cle kwalificatie als
‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) in de Wit (van 10%
naar 25%). Dit ondererp valt echter buiten de behande
ling van deze bijdrage. aangezien hierin de focus van DNB
op illegale marktpartijen’ centraal staat.

9. Laatstgenoemd ereiste (dat de dienst van liet verkopen
van rechtspersonen in opdracht van’ een derde gechicdt)
is met de inwerkingtreding van de Wijzigingset financi
cle markten 2010 (Wfm 2010) komen te vervallen. In die
zin orclt mei de nieuwe uitbreiding ten aanzien van deze
dienst volgens de MvF van de Wfrn 2012 dan ook voort
gehoud op het in de Wfrn 2010 opgenomen voorstel om
‘het verkopen van rechtspersonen als dienst aan te ijzen.
zie: Kamerstukken 112010/11. 32 78!, nr.3, P 43. Zie voor
een uitgebreide beschrijving van deze reparatiewetgeving
naar aanleiding van een (destijds) geconstateerde hanclha
vingsiacune met betrekking tot het verkopen van rechtsper
sonen: MC. van der Wulp. ‘Verscherping van liet toezicht
op trustkantoren’, hdschrift voor Toezicht. Den 1-laag:
Boom Juridische uitgevers 2010/3. p. 34-40.

10. Ministerie van Financiën. tap.. 2010. p. 7.
II. Kainerstukken 112010/11. 32 781, iii. 3. p. 43.
12. Zie uitgebreid: M.T van der Wulp en E. Timmer. Bemid

delen bij de verkoop van rechtspersonen? M&A advocaten
opgelet!’, Advhl. 28juni 2012. p. 22-23.

13. Regeling van de Minister van Financiën an 13 juni 2012.
nr. FMI2OI2/882M. tot wijziging an de Vrijstellingsrege
ling Wft in verband met de bepalingen ten aanzien van
visselinstellingen in de Wet op hei financieel toezicht en de
implementatie van de herziene Prospectusrichtlijn (PbEf; t.
327/1) en tot ijziging van de Vrijstellingsregel ing Wet toe
zicht trustkantoren in verband met de Wijziging van cle Wet
toezicht trustkantoren. Stcrt. 2012. 12286. Onder bemiddelen
wordt verstaan: als tussenpersoon \derkzaarn zijn bij het tot
stand brengen van een of meer oereenkomslen tussen de op
drachtgever en derden. Zodoende moet sprake zijn van nieer
dan slechts liet met elkaar in contact brengen van partijen: de
bemiddelaar velTichi werkzaa,nheden om vraag en aanbod hij
elkaar te brengen. Fen enkele doorverwijzing zal clan ook in
beginsel niet gelden als bemiddeling. Wel zal liet trustkantoor
ten behoeve van een integere bedrijfsvoering als bedoeld in
art. 3 onderdeel a Rib Wil schriftelijk moeten a.stleggen naar
welke partijen verezen wordi. Siert. 2012. 14174. p. 4.
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Wtt) en ‘het ten behoeve van de cliënt gebruikmaken van
een vennootschap’ (art. 16a Rib Wil)»

t—let ten behoeve van cliënt gebruik maken van een dooi’—
stroonivennooischap
De tweede nieuw toegevoegde dienst luidt: ‘het ten be
hoeve van de cliënt gebruik maken van een vennootschap,

die tot dezelfde groep behoort als waarvan het trustkan
(oor deel uitmaakt’. Met de inwerkingtreding van de Wfm
2012 is een nieuw subonderdeel 5’ ingevoegd in art. 1 on
derdeel d Wtt.’5 Deze dienst wordt toegevoegd omdat de de
finities van bovengenoemde diensten — met uitzondering
van de dienstverlening met betrekking tot (het bemiddelen
bij) de verkoop van rechtspersonen — steeds zijn gericht op
een vennootschap waarvan een derde de eigenaar (uitein
delijk belanghebbende) is. In de praktijk van de zogenaam
de ‘doorstroomvennootschappen’ is de vraag naar de eigen
dom van de vennootschap echter niet van belang. Er blijft
immers, zoals ook uit de naam ‘doorstroomvennootschap
pen’ is op te maken, niets achter in de vennootschap. Van
daar dat bij deze nieuwe dienst ‘het gebruik maken van een
vennootschap die tot dezelfde groep behoort als het trust
kantoor’ wordt toegevoegd (cursivering auteurs). Als gezegd
speelt het belang van deze uitbreiding met name bij het ge
bruik van doorstroomvennooischappen. A Is voorbeeld wordt
in de MvT van de Wfrn 2012 de royaltyvennootschap ge
noemd.’6 1-lierbij wordt een licentie van een intellectueel ei
gendotnsrecht (IE) verstrekt aan een vennootschap (die
onderdeel is van de structuur van het trustkantoor), die ver
volgens sublicenties verstrekt aan derden (die al dan niet ge
lieerd zijn aan de oorspronkelijke opdrachtgever). Onder af
trek van kosten en eventuele belastingen wordt de opbrengst
(royalt’y’s) weer ter beschikking gesteld aan de licentiege
ver, tevens eigenaar van het 1E-recht. Volgens de MvT van
de Wfm 2012 wordt hier materieel hetzelfde bereikt als met
een eigen doelvennootschap waarin het 1E-recht of een li
centie daarop wordt ondergebracht. maar is de Wtt hier niet
van toepassing.’7Hoewel er volgens de Mvi geen concre
te voorbeelden bekend zijn van misbruik van dergelijke ro
yaltyvennootschappen, wordt benadrukt dat er geen reden
is om aan te nemen dat het risico op misbruik lager zou zijn
bij vennootschappen die onderdeel zijn van de structuur van
het trustkantoor (dan bij doelvennootschappen die eigendom
zijn van een derde). Juist doordat de Wtt hier niet van toe
passing is, zou de mogelijkheid ontstaan om meer anoniem
een royalty te Een eigenaardigheid bij deze
nieuwe Wtt-dienst is dat hierin (als enige van de in art. 1 on

derdeel d Wtt genoemde diensten) het bestanddeel ‘trustkan
(oor’ is opgenomen, omdat het hierbij gaat om activiteiten
met betrekking tot een vennootschap ‘die tot dezelfde groep
behoort als waarvan het trustkantoor deel uitmaakt’. Een cir
kelredenering zou op de loer kunnen liggen in het geval dat
een onderneming slechts deze kwalificerende dienst zou
aanbieden: deze onderneming wordt in dat geval als trust
kantoor aangemerkt, omdat het (beroeps- of bedrijfsmatig)
ten behoeve van de cliënt gebruik maakt van een vennoot
schap. die tot dezelfde groep behoort als waarvan het 1171s&

kanton, deel uitmaakt.

?riuele (rustkantoren

in de derde plaats is de reikwijdte van de Wtt uitgebreid
door ook de dienstverlening van ‘virtuele trustkantoren’ on
der het bereik van deze wel te brengen. In de Mvi’ van de

\\‘fm 2012 staat vermeld dat in Nederland thans diensten in
de zin van de Wtt worden verleend door ‘buitenlandse niet
vergunningplichtige trustkantoren’, in de literatuur aange
duid als ‘virtuele trustkantoren’.’” In de MvT wordt de werk
wijze van deze virtuele trustkantoren als volgt beschreven:

‘In de regel vindt de dienstverlening gedeeltelijk in
Nederland plaats, bijvoorbeeld een adviseur in Ne
derland verstrekt ee advies over de fiscale structuur
om belastingheffing te ontwijken. Deze geadviseerde
structuur wordt vervolgens geïmplementeerd door
een buitenlands trustkantoor waarmee de hiervoor be
doelde adviseur samenwerkt of dat deel uitmaakt van
dezelfde groep als die waartoe de adviseur behoort.
(...) De hier bedoelde buitenlandse trustkantoren
zijn doorgaans bevoegd hun beroep en bedrijf uit te
oefenen in het land waar zij hun zetel hebben en staan
onder toezicht van de bevoegde autoriteit van dat
land. Voor deze kantoren gelden echter niet dezelfde
(strenge) vereisten en zorgphichten waaraan de Neder
landse kantoren moeten voldoen’.26

Zoals in de inleiding ter sprake is gekomen wordt in de MvT
voorgesteld om in art. 2 lid 1 Wtt niet langer vast te hou-
den aan het vereiste dat men werkzaam moet zijn ‘vanuit
een vestiging in Nederland’ en daarvoor in de plaats te stel
len dat men ‘in of vanuit Nederland’ werkzaam is als trust
kantoor. De vestigingseis komt daarmee volgens de MvT
te vervallen.2’Tevens wordt in de MvT voorgesteld de be
voegdheid ‘diensten aan te bieden’ voor te behouden aan
vergunningboudende trustkantoren. Onder het aanbieden
van diensten wordt in dit verband begrepen: ‘het in de uitoe
feni iig van beroep of bedrijf rechtstreeks of middel lijk doen
van een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartij
aangaan van een overeenkomst niet een cliënt voor diensten

14. Regeling van Dc Nederlandsche Bank NV. vait 3juli
2012, nr. 20 12/300086. houdende wijziging van de Rege
ling integere bedrijfsvoering Wel toezicht irusikantoren.
81(11. 2012. 14174.

15. Dit onderdcel wordt ingevoerd onder vernunirnering van
subonderdeel 5 tot suhonderdeel 6’ van art. 1 onderdeel d
Wtt. Art. 1 onderdeel d suhonderdeel 5’ Wit (oud), thans
subonderdeel 6’ luidt: andere bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen dicnsteit. Op grond ait dit subon
derdeel zijn tol op heden nog geen diensten aangewezen.

16. Zie uitgebreid over de royaltystrucluur: MI. van der
Wulp. Regulering van de Ne,lei’/undse 1.’-ustsec!oî: Strai.
rechteljke handhaving van financiële loezichtwetgevinç’
belrej/ende trustkantoren (diss. Rotterdam), Zeist: Kereke—
bosch 2012, p. 68-7(1.

17. Volgens de Mvi’ van dc Wfm 2012 bieden met name
grotere trusikanioren deze dienst aan, bijvoorbeeld onder
de noemers ‘international special purpose chicles (spv) —

Dutch resident inhouse ro alt companies’. internauonal
1..icensing and tollection services’ en lîiiellectual propcrt
serviccs

18. Ml. valt der Wnlp. a.w.. 2012. p. 20-21.
t 9. Ml’. van der Wulp, ii’ustka,,toren in \ ederlanc I:trust—

dienstverlening cci misbruik. Erasmus Instituut ‘l’oczichl &
(‘omphiance 2009. p. 12 cv,

20, K,un,e,’stul,ken 11 2010/11. 32 781. ni’. 3. p 44.
21. Idem.
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waarvoor een vergunning in de zin van de Wtt is vereist’»
De vraag is echter in hoeverre de in de MvT voorgestelde
uitbreiding haar weerslag heeft gehad in de wijziging van
de Wtt. Om te beoordelen of daadwerkelijk afstand is ge
daan van het vestigingsvereiste van de Wtt, wordt in het on
derstaande eerst behandeld wat onder dit vereiste volgens de
MvT van de Wtt wordt verstaan.

3. Het vestigingsvereiste en de verbods
bepaling van artikel 2 lid 1 Wtt
Sinds de inwerkingtreding van de Wit (op 1 maart 2004)
luidt de verbodsbepaling van art. 2 lid 1 Wtt: ‘1-let is ver
boden zonder vergunning van de toezichthouder vanuit een
vestiging in Nederland werkzaam te zijn’. Voor de bepa
ling van de reikwijdte van dit verbod wordt aangeknoopt bij
het ‘vestigingsvereiste’, zoals vastgelegd in het bestanddeel
‘vanuit een vestiging in Nederland’ van de verbodsbepa
ling. Voor de uitleg van het hierin opgenonien begrip ‘vesti
ging’ moet volgens de MvT van de Wtt worden aangesloten
bij de betekenis van deze term in art. 43 e.v. EG-Verdrag. Er
is derhalve sprake van een vestiging wanneer er daadwerke
lijk economische activiteit wordt verricht door middel van
een vaste basis. Dat betrekkelijk snel aan dit vereiste werd
voldaan volgt ook uit de MvT van de Wtt, aangezien ‘Ook
de aanwezigheid die niet de vorm heeft van een bijkantoor
of agentschap, maar enkel bestaat uit een eenvoudig bureau,
beheerd door eigen personeel van de onderneming of door
een zelfstandige persoon die echter gemachtigd is voor die
onderneming op te treden’, valt onder het begrip vestiging»

.4 r ikel 2 lid 1 Wit: ‘vanuit een vestiging in Vederland’
De redactie van art. 2 lid 1 Wit heeft gedurende het wetge
vingstraject van de Wfm 2012 een tamelijk woelige ontwik
keling doorgemaakt. Over de uiteindelijke redactie van art.
2 lid 1 Wtt heeft dan ook geruime tijd onduidelijkheid be
staan, aangezien zowel in het conceptwetsvoorstel, als in het
wetsvoorstel en vervolgens in het advies van de Raad van
State op basis van de lezing daarvan, steeds een andere re
dactie van deze bepaling opdook. Het gewijzigde voorstel
van de Wfm 2012 van 1 november 201 124 vormde het sluit
stuk van deze ontwikkeling. Voor de hierin opgenomen re
dactie van het gehele art. 2 Wit geldt overigens, dat deze
identiek is aan die van het (eerdere) wetsvoorstel.25

De slotsom is dat met de inwerkingtreding van de Wfm
2012 art. 2 Wtt is gewijzigd, behalve het eerste lid. Daar
staat thans nog steeds:

‘Het is verboden zonder vergunning van de toezicht-
houder vanuit een vestiging in Vederland als trustkan—
toor werkzaam te zijn’ (cursivering auteurs).

Volgens de MvT van de Wfm 2012 zou het vestigingsvereis
te echter zijn komen te vervallen26,in de wettekst is het ves
tigingsvereiste echter gehandhaafd.

In liet concept wetsvoorstel Wfm 2012 luidde art. 2 lid 1
Wtt:

‘lIet is verboden zonder een daartoe door de toe
zichthouder verleende vergunning als trustkantoor
werkzaam te zijn.’ n

In liet hierop volgende wetsvoorstel dook de oorspronkelijke
redactie van art. 2 lid 1 Wtt weer op:

‘Het is verboden zonder vergunning van de toezicht-
houder vanuit een vestiging in .•\ ederland als trustkan—
toor werkzaam te zijn.’

Hierbij wordt in het artikeisgewijs commentaar in de MvT
van de Wfm 2012 gesteld dat:

‘Voorgesteld wordt in artikel 2, eerste lid, van de Wtt
niet langer vast te houden aan het vereiste dat nien
werkzaam moet zijn vanuit een vestiging in Nederland
en daarvoor in de plaats als criterium te hanteren dat
men in of vanuit ?Veder/ai;cl werkzaam is als trustkan
toor. De vestigingseis komt daarmee te vervallen.’29

Frielink en Van Eersel merken op dat hier mogelijk sprake is
van een ‘fout in de wetgeving (of in de toelichting), welke in
een later stadium voor reparatie in aanmerking komt’.3°Zij
voeren daartoe aan dat in liet kader van de evaluatie van de
Wit is voorgesteld om de zinsnede ‘vanuit een vestiging in
Nederland’ in de verbodsbepaling te laten vervallen en daar
voor in de plaats te hanteren ‘in of vanuit Nederland’, zo
als volgens hen ook uit de toelichting van de Wfm 2012 (zie
bovenstaande passage) valt op te maken.

Aan bovenstaande onduidelijkheid is vervolgens zo leek
het even — door de Raad van State een einde gemaakt. Hij
stelt dat ‘ingevolge liet wetsvoorstel’3’art. 2 lid 1 Wn komt
te luiden:

‘1-let is verboden zonder een daartoe door de toezicht
houder verleende vergunning in of vanuit Nederland
als trustkantoor werkzaam te zijn of een dienst aan te
bieden.’32

22. Idem.
23. Ka,ne,’stukken II 2002/03. 29 041, m. 3. p. 10.
24. Kame,’stukken [2011/12.32781, A.
25. Ka,nersmukken 12011/12, 32 781, A. p. 24.
26. Kanierstukken 112010/11, 32 781. nr. 3. p. 44.
27. •Voorstel van wet tot v ijziging van de Wet op liet finan

cieel toezicht en enige andere setten (Wijzigingswet
financiële markten 2012) Deel II’. p. 8. Op de website van
het Ministerie van Financiën is een conceptversic van het
wetsvoorstel van de Wfm 2012 geplaatst. s aarin het vesti
gingsvereiste in zijn geheel is geschrapt. Zie ook: Voorstel
van vet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht
en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten
2012) Deel 11. p. 25-26.

28. Kamei’stukken /12010/11. 32 781, nr. 2. p. 24’. Artikel VII.
onderdeel B.

29. Kanierstukken [12010/11,32781. ni’. 3. p. 44.
30. K. Frielink en M. van Eersel. Wijziging van de Wet

toezicht trustkantoren. Wijzigt de sijzigingswct de werk
wijzen op wijze wijze?’. Onderneniingsri’cht 2011. 93. p.
465-473. Of het een fout in de wetgeving dan sel een fout
in de toelichting betreft. laten zij helaas in liet midden. Wel
plaatsen zij de mogelijkheid dat sprake is van een fiut in
de toelichting tusse.n haakjes. zie citaat.

31. Kainerstu/cken 112010/11. 32 781. nl. 2. p. 24: Artikel VII.
onderdeel B.

32. ,kinw;-stnkken 112010/11, .32 781. nr. 4. p. 5.
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I)e lezing van art. 2 lid 1 Wtt van de Raad van State sluit
naadloos aan op het bovengenoemd artikelsgewijs comnien
taar in de MvT van de Wftn 2012. waarin als gezegd als en
teriurn wordt gehanteerd dat men ‘in of vanuit Nederland’
als trustkantoor werkzaam is, waarmee de vestigingseis
komt te vervallen.33 De Raad van State heeft evenwel kritiek
op deze verbodsbepaling. Hij adviseert dan ook om de toe
lichting aan te vullen en het voorstel aan te passen. Ter zake
van bovenstaande (door hem zelf geherformu leerde) ver
bodsbepaling overweegt hij:

Aldus is sprake van ui4breiding van de Wti over hel
als trustkantoor aanbieden van diensten in Neder
land zonder in Nederland gevestigd te zijn. Deze
uitbreiding wordt gemotiveerd door erop te wijzen
dat de WIt thans niet alle aanbieders op de Neder
landse financiële markten bestrijkt. De voorgenomen
uitbreiding van de reikwijdte van de Wtt vormt een
beperking van het vrije verkeer van diensten.34 Wil
deze beperking gerechtvaardigd zijn. dan zal een
beroep moeten worden gedaan op de uitzondering
oor het algemeen belang, met de daarbij behorende
eisen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Daarbij
is van belang dat de betreffende dienstverlening reeds
valt onder het bereik van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet
staat, net als de Wit, ten dienste aan het bevorderen
van de integriteit van het financiële stelsel. Verder
merkt de Afdeling op dat in het voorstel ten onrechte
geen rekening wordt gehouden niet de regels die in
voorkomende gevallen in andere lidstaten ten aanzien
van trustkantoren gelden en met het toezicht dat in die
lidstaten op de aldaar gevestigde trusikantoren wordt
uitgeoefend (wederzijdse erkenning).’

.4Jsland van het vestigingsvereiste in de IV,,?
De slotsom is dat de uiteindelijke redactie van het art. 2 lid

1 Wtt onveranderd is gebleven (en opzichte van haar ooi
spronkeljke redactie (bij de inwerkingtreding van de Wtt).
let vestigingsvereiste in art. 2 lid 1 Wtt is overeind geble
ven, terwijl in de toelichting van de Wfm 2012 wordt be
toogd dat het vestigingsvereiste is komen te vervallen. Frie
link en Van Eersel merken ons inziens terecht op dat sprake
is van een fout, aangezien in de toelichting als reden voor de
afstand van het vestigingsvereiste wordt gegeven dat in de
verbodsbepaling van art. 2 lid 1 Wtt niet langer wordt vast
gehouden aan dit criterium en dat daarvoor in de plaats het
criterium ‘in of vanuit Nederland’ (werkzaam zijn als trust
kantoor) wordt gehanteerd. Nu dat criterium niet wordt ge
hanteerd in art. 2 lid 1 Wtt, is er onmiskenbaar sprake van
een fout. Opmerkelijk is overigens dat de wetgever zich hier
twee keer aan dezelfde steen lijkt te hebben gestoten: de hier
geconstateerde tegenstrijdigheid is zowel in het wetsvoor
stel, als in het gewijzigde voorstel van wet opgenomen. De
vraag is evenwel waar de fout nu precies zit: in de tekst van
de wet of in de toelichting daarop? Het meest interessant in
dit verband is de vraag of en zoja in hoeverre het in art. 2
lid 1 Wtt genoemde vestigingsvereiste verenigbaar is met de
‘afstand daarvan, zoals in de toelichting wordt betoogd.

of relativering van het vesligingsl’ereiste?

Ons inziens is door de handhaving van de oorspronkelijke
redactie van art. 2 lid l Wtt als zodanig kennelijk geen (vol
ledige) afstand gedaan van het vestigingsvereiste, met dien
verstande dat zij door de hieronder nader te behandelen uit
breidingen van de verbodsbepaling echter wel in belangrijke
mate is gerelativeerd. Met de inwerkingtreding van de Wfni
2012 worden als gezegd twee belangrijke verbodsbepalin
gen aan art. 2 Wtt toegevpegd waarin het ‘estigingsvereiste
niet wordt toegepast, te weten het verbod op het verrichten
van diensten naar Nederland (het nieuwe art. 2 lid 2 Wtt) en
het verbod op het verrichten van werkzaamheden gericht op
het verlenen van trustdiensten (het nieuwe art. 2 lid 3 Wil).
In beide bepalingen is het vestigingsvereiste (van art. 2 lid 1
Wil) niet van toepassing.

Er is volgens ons derhalve geen afstand gedaan van het ves
tigingsvereiste, maar het vereiste is door beide uitbreidingen
van de verbodsbepaling voor een belangrijk deel gerelati
veerd en daarmee niet langer de enige maatstaf om te bepa
len of een trustkantoor onder het bereik van de WIt valt: als
het trustkantoor niet in Nederland is gevestigd, moet wor
den bezien of sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2
of lid 3 van art. 2 Wil om te beoordelen of het trustkantoor
onder de reikwijdte van de Wtt valt. Zo bezien kan worden
verdedigd dat de fout is gelegen in de toelichting, aangezien
zij stelt dat in art. 2 lid 1 WIt afstand is gedaan van het ves
ligingsvereiste. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. In lid 2
en 3 is het beginsel niet toegepast. Ons inziens is het daar
om beter te stellen dat het vestigingsvereiste in art. 2 lid 1
Wit onverkort van toepassing is gebleven, maar dat zij in de
gevallen van art. 2 lid 2 en 3 WIt geen toepassing heeft ge
vonden.

Irtikel 2 lid 2 IVu: dienstverlening naar Nederland’
In het nieuwe art. 2 lid 2 Wtt is de verbodsbepaling met be
trekking tot de dienstverlening ‘naar Nederland’ opgeno
men, welke luidt: ‘Het is een ieder met een zetel buiten Ne
derland verboden zonder vergunning van de toezichthouder
als trustkantoor werkzaam te zijn door middel van het ver
richten van diensten naar Nederland’. In lid 2 wordt met
het oog op het beschermen van de integriteit van de finan
ciële markten in Nederland en het voorkomen van witwas
sen ook de dienstverlening naar Nederland onder de vergun
ningplicht gebracht, waarbij de uitzonderingsbepalingen in
de nieuwe leden 5 tot en niet 8 (die e’veneens met de inwer
kingtreding van de Wfm 2012 worden ingevoerd) dienen
te waarborgen dat het vrij verkeer van dienstverlening door
irustkantoren onbelemmerd blijft, zolang het trustkantoor
een zetel heeft in een staat waar het toezicht op trustkanto
ren van gelijkwaardig niveau is.36 Op basis van lid 5 is de

33. Ktonersiukken 11201(1/11. 32 781, ir. 3. p. 44. Zie ook het
citaat hierboven.

34. Art. 56 VWEL. :\4ogelijk is er tevens sprake ‘san ecn
belemmering van het vrije verkeer aii kapitaal (art. 63

\‘Whl.). waardoor ook het verkeer niet landen niet zijnde
hIJ—lidstaten in het geding is. Zie ook t kJ Zaak C—452’04
( Eidium).

35. Kurnerstukken 1/2010111.32 781. nr. 4. p. 5.
36. Idem. p. 6.
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verbodsbepaling van lid 2 niet van toepassing op trustkanto
ren met een zetel in een door de Minister van Financiën aan
te wijzen staat, waar toezicht op het verlenen van trustdien
steil wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen
biedt ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te be
schermen (art. 2 lid 5 Wtt). Bij AMvB kunnen regels wor
den gesteld (art. 2 lid 6 Wtt) en het besluit tot aanwijzing
kan door de minister worden ingetrokken (art. 2 lid 7 Wtt).
De bekendmaking van een besluit tot aanwijzing van een
staat geschiedt in de Staatscourant (art. 2 lid 8 Wtt).

Terecht wijzen Frielink en Van Eersel er op dat de hier be
schreven uitbreiding van de verbodsbepaling met het ver
richten van diensten ‘naar Nederland’ tegen de achtergrond
van de dienstverlening van ‘virtuele trustkantoren’ moet
worden bezien. De tweede (hieronder nader te bespreken)
uitbreiding van de verbodsbepaling duiden zij als een ver
bod gericht aan eenieder, waaronder niet-trustkantoren — de
zogenaamde ‘trustintermediairs’. Ook dit verbod is inge
geven door de wens meer controle te krijgen op de virtue
le trustkantoren.37Dit blijkt (onder andere) uit de hierboven
uitgelichte passages van de wetsgeschiedenis van de Wfiui
2() 12, waarin de werkwijze van virtuele trustkantoren (be
knopt) is weergegeven. Onderstaande verbodsbepaling ziet
dan ook op de werkzaamheden van de vertegenwoordiger
die contact maakt met de (Nederlandse) cliënt en adviseert
over de mogelijke structuur die later door het gelieerde vir
tuele trustkantoor in het buitenland wordt opgezet.

Artikel 2 lid 3 1V/t: werkzaamheden gericht op het verlenen
van irusldiensien
[-let nieuwe art. 2 lid 3 Wit luidt: ‘Het is verboden werk
zaaniheden te verrichten gericht op het verlenen van trust
diensten door een trustkantoor met een zetel in een niet—
aangewezen staat dat niet beschikt over een vergunning als
bedoeld in liet tweede lid.’ Frielink en Van Eerselstellen te
recht dat liet verbod derhalve in die zin is beperkt dat liet
niet geldt indien de werkzaamheden zijn gericht op liet ver
lenen van trustdiensten door een trustkantoor niet een zetel
in Nederland of in een aangewezen staat, dan wel door een
trustkantoor met een zetel in een niet-aangewezen staat dat
over een vergunning beschikt, zodat de hierboven genoem
de bepalingen in art. 2 lid 5 tot en niet 8 Wtt over de moge
lijkheid om staten aan te wijzen in dit verband van toepas
sing zijn.35

Het gaat bij art. 2 lid 3 Wtt met name om het ‘bemiddelen
bij’ en het ‘aanbieden van’ het verlenen van trustdiensten.
Ter zake van de bemiddelende rol wordt in de MvT van de
Wfiui 2012 opgemerkt: ‘Een ander punt van aandacht is de
bemiddelende rol die een trustkantoor kan spelen met name
bij de verkoop van rechtspersonen. Vanwege de integriteits
risico’s die samenhangen met de bemiddelende activiteiten
van trustkantoren, is liet wenselijk die activiteiten onder liet
bereik van de Wit te brengen zodat de trustkantoren een be
tere invulling kunnen geven aan hun rol van poortwachter
van liet financiële stelsel.’3’Ier zake van ‘het aanbieden van
trustdiensten’ is hierboven reeds aangestipt dat in de MvT
wordt voorgesteld om deze bevoegdheid —. omschreven als:
‘liet in de uitoefening van beroep of bedrijf rechtstreeks of
middellijk doen van een voldoende bepaald voorstel tot liet
als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een cli
ent voor diensten waarvoor een vergunning in de zin van de

is vereist” — voor te behouden aan vergunninghouden
de trustkantoren.

In de wettekst is gekozen deze activiteiten te vatten in het
bestanddeel ‘verrichten van werkzaamheden gericht op het
verlenen van trustdiensten’. Met Frielink en Van Eersel zijn
wij van mening dat hieronder zowel liet aanbieden van als
het bemiddelen bij het verlenen van trustdiensten moet wor
den verstaan, maar dat liet desalniettemin aanbeveling ver
dient dat hier duidelijkheid over wordt verschaft.4’Zij wij
zen in verband met liet bemiddelen bij trustdienstverlening
bovendien op liet voorstel in de consultatietekst van de Wfni
201242, te weten om het adverteren voor de dienstverlening
vaii trustkantoren voor te behouden aan vergunninghouden
de trustkantoren, welk voorstel in het uiteindelijke wets
voorstel van de Wfhi 2012 niet is teruggekeerd. Duidelijk
heid op dit punt is te meer geboden aangezien bij zowel liet
bemiddelen als het aanbieden wordt gesproken van het (ver
gunninghoudende) trustkantoor, terwijl in de wettekst is ge
kozen voor een verhodsbepaling gericht tot ‘een ieder’.

4. Aanwijzing illegaal trustkantoor
Met de inwerkingtreding van de Wfm 2012 is aan de Wit
een iiieuw hoofdstuk toegevoegd, te weten hoofdstuk 7A
‘Aanwijzing illegaal trustkantoor en aanstellitig curator’.
Reeds in de titel van dit hoofdstuk wordt de uitbreiding van
het handhavingsinstrument van de aanwijzing genoemd. De
bestaande sanctiemodaliteit van liet geven van een aanwij
zing aan (vergunninghoudende) trustkantoren is hiermee uit
gebreid tot het geven van aanwijzingen aan ‘illegale trust
kantoren’.’3DNB verkrijgt hiermee de bevoegdheid om een
aanwijzing te geven aan een ieder die werkzaam is als trust
kantoor, niaar niet beschikt over een vergunning als bedoeld
in art. 2 lid 1 Wtt.14 Deze bevoegdheid is geregeld in art. 24
Wit (nieuw).

Dit artikel bepaalt dat de toezichthouder in dat geval be
voegd is een aanwijzing te geven ‘die is gericht op liet be
eindigen van de desbetreffende werkzaamheden’ (lid 1). Al
vorens deze aanwijzing te geven, wordt de betrokkene in de
gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen
(lid 3). Indien de aanwijzing wordt gegeven, dient zij te ver
melden: a. de werkzaamheden die in strijd met het verbod
van art. 2 lid 1 Wtt zijn verleend; b. (indien van toepassing)
een aanduiding van de plaats en liet tijdstip waarop of de pe
riode waarin in strijd met laatstgenoemd verbod is gehan
deld; c. de wijze waarop de dienstverlening dient te worden
afgebouwd en beëindigd; en d. de termijn waarin liet han
delen in strijd met het bedoelde verbod moet zijn beëindigd

37. K. Frielink en M.’van F.ersel. tap.. 2011. p. 465-473.
38. Idem.
39. Kan,erstukken 112010/11, 32 781. ni. 3. p. 5.
40. Idem. p. 44.
41. K. Frielink en M. aii Eersel. Lap., 2011, p. 465.473.
42. Zie conceptwctsoorstel: Voorstel van wet tot wijziging

van de Wet op het financieel toezicht en enige andere
svetten (Wijzigingswet tinanciële markten 2012) Deel 11.
artikel XXX.

43. IK. Frielink en M. an Eerscl, [hezie/ trustkantoren in

:Vede,-la,,d. Deventer: Kluwcr 2010. p. 58.
44 Kcunerstukken II 2010/11, 32 781. nr.3. p. 45.
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(lid 2). Zo kan DNB optreden zonder direct over te hoeven
gaan op zwaardere sancties, zoals de last onder dwangsom
of de bestuurlijke boete.

IJe keuze voor een hLindhavingsinslrutnenl

Bij de keuze voor een handhavingsinstrument in geval van
overtreding van art. 2 lid 1 Wtt door een illegaal trustkan
(oor— tussen het (lichtere) instrument van de aanwijzing aan
een illegaal trustkantoor en het (zwaardere) instrument van
het opleggen van de last onder dangsoni of de bestuurlijke
boete — zal DNB volgens de Wfrn 2012 gewicht toekennen
aan de vraag of de overtreding van de Wti met opzet plaats
vindt:

‘Het is aan de toezichthouder om steeds per geval te
bekijken of een aanwijzing het juiste middel is om
op te treden tegen een onderneming of natuurlijke
persoon die zonder vergunning werkzaam is als
trustkantoor dan wel dat een last onder dwangsom of
een bestuurlijke boete het aangewezen middel is. In de
regel zal een dergelijke aanwijzing in de rede liggen
waar overtreding van de Wtt niet met opzet gebeurt’.°

Achtergrond van de uitbreiding van de aanwijzingsbevoegd
heid is dat in de praktijk is gebleken dat accountants en be
lastingadviseurs vaak onbewust als trusikantoor werkzaam
zijn, zo staat in de MvT Wfm 201 2. Met name trtistdien
sten als ‘het zijn van bestuurder’ en het verlenen van ‘do
micilie’ met ‘bijkomende werkzaamheden’ zouden, door
accountants of belastingadviseurs, nog wel eens als ‘bij pro
duct’ van hun eigenlijke dienstverlening worden verleend.

In het evaluatierapport van het Ministerie van Financiën,
wordt ten aanzien van de door DNB gesignaleerde illega
le trustkantoren een onderscheid gemaakt tussen ‘bonafide
dienstverleners’ en trustkantoren die willens en wetens trust
diensten aanbieden zonder vergunning. Het Ministerie van
Financiën stelt dat het bij eerstgenoemde categorie (‘bonaH
de dienstverleners’) gaat om dienstverleners die vanuit een
bestaande praktijk trustdiensten aanbieden aan hun cliënten
zonder zich voldoende te realiseren dat dit een vergunning
plichtige dienst is. Met betrekking tot deze categorie is in de
evaluatie naar voren gekomen dat DNB geen aanwijzings
bevoegdheid ten aanzien van hen had en bij ontdekking der
halve vaak gehouden was tot het nemen van een zwaardere
formele toezichtmaatregel.° Aangezien ten aanzien van deze
‘bonafide dienstverleners’ het opleggen van een last onder
dwangsom of’ een bestuurlijke boete een te zwaar middel
zou zijn, doet het Ministerie van Financiën de aanbeveling:t’

‘te voorzien in een uitbreiding van het toezichtinstru
mentarium van DNB met een aanwijzingsbevoegdheid
ten aanzien van illegale instellingen. Het is gebleken
dat een groot aantal beroepsgroepen structureel of
incidenteel trustdiensten verlenen in aanvulling op de
diensten die zij aanbieden uit hoofde van hun primaire
dienstverlening. In veel gevallen zijn die partijen zich
niet hewust van het feit dat zij handelen in strijd met
de verbodsbepaling in de Wtt. Indien er sprake is van
een geringe overtreding en/of sprake is van geringe
verwijtbaarheid, dan wel indien de overtreder zijn
overtreding met grote voortvarendheid zelfstandig
beëindigt, moet IYSB de mogelijkheid hebben om

middels een aanwijzing een oplossing te vinden voor
de ontstane situatie zonder dat er direct een punitieve
sanctie (bestuurlijke boetes) of reparatieve sanctie
(last onder dwangsom hoeft te worden opgelegd’.

5. Slot
Het zal duidelijk zijn dat de focus van DNB bij de aange
kondigde handhavingsaci ies tegen ‘illegale marktpartijen’
met name gericht zal zijn op partijen die opzettelijk de Wtt
overtreden. Hoewel de uitbreiding van het handhavingsin
strument van de aanwijzing primair ziet op de ‘klassieke’
voorbeelden van bonafide dienstverleners (accountants, ad
vocatenkantoren en belastingadviseurs), die door hun bij
komende werkzaamheden vergunningplichtig worden, zou
deze uitbreiding ook haar diensten kunnen bewijzen bij de
aangekondigde handhavingsacties. Met name nu de (wet)
tekst van art. 2 lid 1 Wtt en de toelichting daarop (in de MvT
van de Wfm 2012)— nog steeds — niet niet elkaar in over
eenstemming zijn, zouden wij ons kunnen voorstellen dat
DNB tot deze handhavingsmogelijkheid geneigd zou kun
nen zijn in gevallen waarin het voor de betrokken ‘illegale
marktpartij’ niet duidelijk is geweest dat zij door de uitbrei
ding van de reikwijdte van de Wtt in overtreding is geraakt.
Op basis van het evaluatierapport van het Ministerie van Fi
nanciën zouden in dat geval belangrijke aanknopingspunten
voor gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid zijn dat spra
ke is van een geringe overtreding en/of van geringe verwijt
baarheid, dan wei indien de overtreder zijn overtreding met
grote voortvarendheid zelfstandig beëindigt.

45, Idem. p. 45.
46. Idem. p. 45.
47. 1 letzell’dc kan orden gezegd van advneatenkantoren. zie:

J. de Rooij. 1h er Irusidienslen en ‘ ergunningen ervoor’.
.idv bi. 7 maart 2008. p. 18-. 119. Zie ook M. 1. an der
Wulp. tap.. 2010. p. 44.

48. Ministerie van Financiën. tap.. 2010. p. 24.
19 Idem. p. 24. /C ook o St
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