
‘Partially Compliant’
De FATF-evaluatie 2011 en de Nederlandse
trustsector
in,’: tEl. 7 (I(?r 14”lI/p efl mi: 7i van Konings’i’e/1

1. InIeding
Nederland is recent door de Financial Action ‘Fask l’orce on
money laundering (hierna: FAl’F)l gcëvalLicerd.21 let doel van
de evaluatie is dc efiëctivileit van de implementatie van haar
aanbevelingen ten aanzien van de bestrijding van witwassen
en terrorismehnancienng (hierna: TE) vast te stellen. Het eva
luatierapport is vastgesteld op de picnaire vergadering van de
FATF, gehouden van 23 tol en met 25 tbbruari 20111e Parijs.
waarop zij aansluitend de FxecLitivc Summary van het rapport
heeft gepubliceerd.3Onlangs is het gehele evaluatierapport.
voluit getiteld het /1 Iumu/ 13Uh/f(1lii)/1 RL?/)OIl lflhI—I11OIiL’i’

J.atindeiing and ( ‘omhaii,g the I’inaiicing o/Jëiïoi’isin, Jhr’
A’eiIw,In,,d (kortheidshalve aangeduid als l Iu/n,’il Ii’a/i,aiinn

o/ihe iVethei’/nnds) , openbaar gemaakt. In het rapport wordt
cle nodige kritiek op het Nederlandse witwasbelcid geuit.
In zijn brief aan de Tweede Kamer, over de plenairc vergade
ring van de FA’l’V, doet dc Minister van Financiën De Jager
verslag van de conclusies in het rapport. Hij stelt dat in het
rapport onder meer positie[ wordt geoordeeld over het strat
rechtelijk juridisch kader en aanzien van witwosscn, beslag
legging en ontneming van criminele gelden en liet bevriezen
van terroristische tegoeden. Daarnaast is liet evaluatierapport
volgens heni echter ook kritiscli maar ophouwend ten aanzien
van enkele specilieke onderdelen van het Nederlandse beleid
ten aanzien van de bestrijding van witwassen en TF..i De
voornaamste punten van kritiek zouden betrekking hebben op
de wijze van slratbaarstelling van ‘IE (die zou aRvijken van
cle wijze van siralhaarstell ing in het merendeel van clie 1 ‘AlT—
landen), de el-lècliviteit van de l”inancial Intelligence Unit Ne—
clerland (hierna: NU) en ten slotte op tekortkomingen in cle Wet
Ier voorkoming van vitwassen en tinanciering van terrorisme
(hierna: WWF’F). waarbij onder meer moet worden gedacht
aan elementen uit liet hierin geregelde cliiintenonclerzoek.7
Hoewel cle regelgeving en liet beleid betrefl’ende trustkantorer
in de brief niet worden genoemd. zijn in liet rapport echter wel
kritische heoorclel ingen geplaatst over liet meldgeclrag van
trustkantoren ten aanzien van de verplichting tot het melden
van ongebruikelijke transacties, evenals met betrekking tot
enkele bepalingen in cte wetgeving betretlènde lrustkanloren.
Op beide onderdelen scoort Nederland volgens liet FA’FF thans
cle beoordeling Partially Compliant’5.
In deze bijdrage staan laatstgenoemde kritiekpunten centraal

( 3) en wordt in verband hiermee tevens een cijfermatig over—
zicht besproken van het aantal meldingen van ongebruikelijke
transacties in de Nederlandse trustseclor, aarbij ook op de
verdachte transacties wordt ingegaan ( 4). Ter inleicliiig wordt
cle gelegenheid te baat genomen tot een heknopte uiteenzetting
van de ontwikkeling van internationale standaarden van regu—

* Mcl is ‘tij vaj 1 der Wti Ip promovendus hij de Sectie
Strafrecht van de lirasnins t nicrsiteit te Rotterdam. Jan
v ai i Kon ii igsve td was v ai af’ t 986 lot hegi n 20 t t werkzaan
hij de llOl)—lUI). thans is hij directeur van liet ()li’ihore
Kei in iseentrniii cli promno end us hij de Sectie Strafrecht van
dc tilburg t in’ ersitv.
t )e 1 A IE vi orit tliaiis gezien als het belangrijkste lhrnin
op i iternationna t niveau in verband net de coördinatie en
bestrijding van vitwasscu en liet opsporen van verdachte
transacties. Zie iiok: Pi’a/aijkric/s Bc’s/,’I/c/iiii i3ilii’as.vcfli &
k’,’i’o,’is/iw/uei/icicrinç’ 2OO’—2OOQ, Nederlands (‘onipl iance
t ns[jtuiit, \ ici iwerkerk aan tIen l.tssel 2008. p. 59. It nstrat iel’
hiervoor zijn bovend en de overwegingen ctie
in de ‘derde vi ilwasriclitlijn’ ten aanzien van dc FAIF en haar
aanbevelingen zijn opgenomen. l)e EAI t wordt hierin ‘liet
bel angnj kstc internationale orgaan v sw de bestrij ing van liet
wi twassen van gel tl en tle financiering van 1cm irisnie’ genoemd,
haar (herziene cii iii tgebre ide ) aanbevelingen worden aanged lijdt
als de ‘iii euwc ii temnationa le norm’, v nam iee dc ‘dci’tle
vi twasriehilijn’ door tlc lidstaten in overeenstemnii ng dient te
worden gebracl 1. / ie: Richtlijn 2005/61)/T ( i van het t uropees
t ‘arleinen t en dc Raad ‘ na 26 oktober 2005 tot ‘ o rkoni ing v na
t let gebruik van liet Ii ianckte stelsel voor he vi ikv assen van
geld en de tinancicring van terrorisme (/‘hLG 2005, 1 309/IS),
ovcrviegnig 5.

2. 1 )e on—site visit hcel’t plaatsgevonden van 28 juni tot 13 nl i
2010. )pmcrking verdient dat liet lëitel ijkc onderzoek is
tntgcvoerd dloor onderzoekers van liet lMl” in opdracht van
dc FAlI”.

3 . i/i,/itril LI’all,(!tioI? /x’t’jd1 er’ ,b’no,,,,ri,i ‘

1,cuu let/in,’ 0/1(1 ( ‘0111/NU iiîi uw 1’ ifl(ilId’iIftt ?/ let 10115111,

ilie /vr’IIwi’/ain/s, FAIF 25 l’ehmuari 2011
4. 1Iniuu/ I/i’a/italion i?epoi’/ 4nui—nionei’ Launde,’/ng iil

( ‘oiiihittiiig 1/11’ 1 lIU11U’1l(l of /e,’I’oI’i,s’m, liie iVr’l/ie,’/a;idv,
l’AIl” 25 lèbmuari 2(111,

5. Briel’ van Minister van Financiën 1 )c lager aan cle lviccde
Kamer, betreffende liet verslag van de plenaii’e vergadering
van de lA II’ van fëhruari 2011, Nwt—riossw,’sit,i, 2(11(1—
2011.20111)10952,11 maart2011. p. 1.

6. Wet ter voorkoming van vi itwassen en linancieren van
terrorisme.

7. Zie in dit verband ook: A . Strijkei’. ‘hAl 1” evaluatie en
onderhandelingen: I”AI’l” nieuwe aanbevelingen’.
M. Snijkerhuiik, ‘ lockomstige wetswijzigingen cii nicuvi c

guidanee’ en t ., Peck, ‘lessen cii aanhe cl ingr’n niet
betrekking tot het Nederlandse niclttsvstceni en de 1’ inaneial
t nte 1h genec 1:13 t N ederl; md’. v oordrach ten gel lol den
tijdens de actualiteitenspccial ‘I)c l”A’lï”—evalnalie 21)11 ‘ van
XtndiecentrLinl Kerckeboscli, 1 :trecht. 7 juni 2011

8. Dit betekent dat ‘the eouotrv lias taken some substantj r’

action and comphies vv1th sonie ol’tlie essenlial criteria’.
zie: liethoc/o/ogi’/o’ !ssc’v.s’nlg ( ‘OOi/i//(IIId’(’ ir/th iiie
/‘ t ii .11) Rt’c’o,onic’talitiinis ciiici tilt’ 1’ til 9 S/iL’t’i(li

Rct’oninwiidulicin.s. FAI 1 2009, p. 6.
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lering en toezicht betrctTènde trustkantoren ( 2). waarvan het
evaluatierapport thans liet sluitstuk vormt. Tot slot worden door

de auteurs enkele kritische kanttekeningen geplaatst hij boven

genoemde bevindingen uit het evaluatierapport ( 5).

2. Ter inleiding: de ontwikkeling van
internationale standaarden van regulering
en toezicht betreffende trustkantoren

‘l’liere is iio international group ofcompany and [rust

regulators and there are no international standards concer
ning the regulation and supervision ofcompanies. coni—

pany service providers, trusts anci trust service providers.

These issues have been raised, from [liiie to time, hy many

ofl’shorejurisdictions that we visited. It has also been

poi nted out that niany onshorc urisd ictions do not regulate

these activities.”°

De ontwikkeling vaii internationale standaarden van regulering

en toezicht betreffende trusikantoren wordt in de literatuur

thans slechts ten dele beschreven. Veelal wordt gewezen op de
publicaties van de Organisatie voor Economische Samcnwer
kingen Ontwikkeling (hierna: OESO)” en van de FATE’2,die
eveneens in de Memorie van Toelichting van de Wet toezicht

trustkantoren (hierna: Wtt) zijn genoemd. Zij zijn direct van
invloed geweest op cle vormgeving van deze wet, met nanie
voor wat betreft de positionering van liet triisttoezicht in het
overheidsbeleid0,de door de F’iVl’F in beeld gebrachte diensten
voor liet onder toezicht plaatsen daarvan’1en cle toezichtniodel
en die door de OESO worden genoemd om een gebruiker van

de structuur van rechtspersonen uit de anonimiteit te kunnen
halen.’5 Frielink wijst daarnaast nog op het 1?epoii ofthe 1¾n—

king (hoop on Ofl.ho,e I”inaneia/ ( ‘enfltx’, op basis waarvan
liet (toenmalige) Financial Stahility Forum (FSF’, thans het

aan dc OIZSO heeft verzocht oni met aanbevelingen op
dit terrein te komen.’5Van Gorkum & De Carpentier noemen
als belangrijke publicatie in dit verband tevens de Siaienwni of
Best Pruefice’”, die is opgesteld door de Trust and Company
Service Providers Working Group van de Offshore GroUp of
Banking Supervisors (hierna: OGBS).2°1—let overzicht in de
wijze waarop deze internationale standaarden vaii regulering en
toezicht tot ontwikkeling zijn gekomen lijkt te ontbreken. Dit
overzicht is echter van belang om de huidige evaluatie van wet
en regelgeving op dit terrein te kunnen doorgronden.
Lit liet inleidende citaat van liet IMF t200 1) kan worden Opge
maakt dat de genoemde internationale standaarden ten aanzien
van trustkantoren in de laatste tien jaar tot stand zijn gekomen.
Een moeilijkheid bij liet beschrijven van genoemde ontwikke—
ling is het bepalen van een heginpi,nt. \‘anaf welk moment is
nien specifiek naar de trustkantoren gan kijken bij de vorni—
geving van regulering en toezicht? De eerste rapporten van liet
zogeheten Offshore Financial Center Assessnient Program’
van liet IMF (waaruit het inleidende citaat afkomstig is). kun—
tien hier uitkomst bieden.2
In de IMF Staff Assessnients (ook wel OFC Assessments, hier
na: js,çes, wn /?epo,’is) wordt ten aanzien van een aanzienlijk
aantal financiële offshore centra2,steeds per individuele juris
dictie beoordeeld in hoeverre haar toezichtrcgime (te noemen
het toezicht op banken, verzekeringsinstellingen, het investe—
rings— en et1icteiibedrijfen ten slotte liet toezicht op triistkanto—

ren) voldoet aan de geklende internationaal geaceepteerde stan
daarden. Toen de trustkantoren in beeld kwanien, bleek het aaii
deze standaarden te ontbreken. In dc vroege Jssessînent Re—
ports van liet progranima constateerde het IMF derhalve dat het
op dat moment aan internationale standaarden van regulering
en toezicht betrefknde trustkantoren ontbrak. Tegelijk stelde
liet 1 M 1- dat er op dat monient twee rapporten waren versche—

9. 1 let heknopte overzicht van cle ontwikkeling van interna
tionale standaarden van regulering en toezicht betrelfetide
trustkaiitorcn. evenals de behandeling van liet 1-All,—
evaluatierapport dat. hiervan liet sluitstuk vornil, zijn
ontleend aan dc ondcrzockshcvindingen in het kader van
liet promoticondcrzock naar dc regulering van de Neder
landse trus[scctor door ME van der Wulp.

It). . ts.vessnwnt L)f tin’ Re ulation and S’upcîi.’ision
0/ I’jntnwial ,Seri’u’es. IME Monetary antI Exehange
Amurs Departmen[ 3 1 oktober 2001, p. 49.

11 . 1k/and the ( orporale 1 iI; (zing ( ‘orpoi’ale Enlilies /0e

IIIIL’i/ /)ur/)oes, ( )l S() mci 2001 , zie ilet name het onder—
deel ‘Menu of’ Possible Options for Obtaining Bcnetieial
Ovvnership and Control Information’. Ii. 77 e.v.

12. Rc’i’iew of the /‘I 1’?” l’ri’ Res’wunic’ndalion (‘onsu/talk)n

/‘O/k’i’. 1-Al ‘1- 3(1 mei 2002. zie met name liet onderdeel
Irust and ( olupany service providers’. l 92 e.v.

1 3, Kanwrstuk/te,i II 2002/03. 29 041, ir. 3. fi. 2—3.
14 Idem. r•
15. Idem, p. 3—6.
16. Repoet of the iIiv’Iiii,g (h’oup on 0/fhoiv ( ‘c’nti’es, 1-SI’ 5

april 2000.
17. Sinds 2 april 2009 is het 1-51’ met een uitgebreid leden

bestand cii een verbreed micnclaat overgegaan iii liet zo
geheten l’inaneial Stability l3oard (1-Slfl. Zie onder andere:
Re—estci/i/ishmc’,it of the I’SF as the 1’inaneiii/ .S’tabi/iii’
bi uyl, prepai ‘cd eeoiarks hu A’lario / )raghi, ( ‘hair,nan of
the 1’ inancial ,S’ta/,ilii / euin It cone/usion of Loudon
.S’iimiuit, IS B 2 april 2009. p 1—2,

IS l’rielink, ioecic’hi trus!/wntoreii in ‘vedec/and. 1 )cventcr:
Kluwer 2010, l Ii . Zie ook: 1-51”, tap. 2000, p. 34—35.
met name Reeoinmendation 9.

19, li’nsl (1/1(1 t ‘oiflpatn .S’e,’i’icc’ /‘i’Oi’ii/L’I’.V Stalc’nu’nl Qf
Best I’raetiec’, Offshore Group oh’ Banking Supervisors 6
septeniher 2002.

20. W.M. 1f van ( iorkuni & J.R. de (‘arpenticr, 7u’:ie/it op
t,’u,vtkantnI’L’n, Amsierdani : Xl BI ‘—SVV 2004,

.
22.

2 1 . Dc aanzet tot dit assessment programiua is overigens
(eveneens) door liet bovengenoemde I?eport of the 111,)eking
(fruit,, un Offshore /‘inanc tal ( ‘enires gegeven, aangezien
liet 151’ op basis daarva ii aan liet h Ml” hee (t verzoe Ii om
liet assessnent ten aanzien van Ii naneit5le offshore centra
uit te voeren. Zie ook: ‘Xl’. tn/’. 2000. p. 33. met name
Reeommendation 1—3.

22. Ihans zijn van de 44 urisdieties die zijn uitgenodigd voor
deel nanie aan liet programma. ëbn of meer asscssinent
rapporten verschenen van de navolgende jurisdieties:
Andorra. Angui la. Aruba. de I3ahiamas. Belize. Bermuda.
de British Virgin lslands. cle (‘ayiuan Islands. (‘ook
lslands. t ‘yprus. (iibraltar. (iLiernse’. Isle of Man, .bersey.
1 .icehtcnstein. Maeao. Malaysia. Monaco, fvlonierserrat.
cle (voormalige) Nederlandse Antil cii. cle Republiek van
Palau, lbuiama. Samoa. cle Seychellen. l’urks & (‘aicos
1 sI ancls en Vanuatu. Zie in ci it ‘. erband ook: 111/’ lfo’c’u

ti i’e 1/oord /h’vic’ ns the :lssesstneiil /‘rugra,n on Offshore
1’ inancial ( ‘en/ei’s. 1 M 1- Public In hirniation Notiec No.
03/13 S 24 no vcin her 20(13.

I8
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nen, die op dit terrein richtinggevcnd iouden kuniien zijil. Het
gaat hier om de /?ei’ieir ofIïnaiwia/ RL’i,n/aIioiz in iiie ( ‘inn ii
Depencleneies (ook wel bekend als het ldwards Repori’) en
de Rei’ieii’ of i’,ia,,eial i&gn/aiion in iiie ( ‘a)’ih/7L’an ()vc’l:sec,s
inpi/oiws and /.erniudr, (KP’viC )23 Het IMF stelt dat ‘in both
reports. some broad general principles were applicd. explicitly
and implicilly, as guides to what cao hc considered good irac—
tice in these areas. ‘21

In het Eclwards Report’ en het hierop volgende KPMG—
rapport’ zijn belangrijke keuies 1.temaakt, die van invloed zijn
geweest op dc ontwikkeling van bovengenoemde internationale

standaarcfen. Zo is in het ‘Edwards Report’ (en in navolging
daarvan ook in het KP’vIG—rapport’) allereerst gekozen voor
het uitgangspunt van regulering van de diensii’eiIen’, (hier
te noemen dc ‘trust service provider’ en de ‘coinpany service
provider’). in plaats van de entiteiten (‘trusts’ respectievelijk
‘eompanies’ ) ten aanzien waarvan zij als dienstverlener optre
den. Bovendien wordt een overkoepelende wetgeving ten aan
zien van deze ‘trust— and eompany service providers’ bepleit,
in combinatie met gedragscodes ( ‘Codes of Conduct’ ) voor elk
van de specifieke deelgehieden van dienstverlening. Met be
trekking tot de overkoepelende wetgeving zijn richtinggevciide
essentialia van regulering en toezicht gelbrmuleerd, waaronder
een vergunningenstelsel en ccii algehele vergunningplicht ten
aanzien van het beroepsmatig verlenen van trustdiensten, even
als (in de gedragscodes) gelbrmuleercle vereisten met betrek
king tot cle bedrijhvoering van trustkantoren met betrekking
tot anti—witwasniaatregelen (zoals ‘ken—uw-elidnt’ vereisten) cii
bevoegdheden die aan dc toezichthouder voor liet houden van
toezicht en de handhaving van liet voorgaande worden toege—
kcnd. Bepaalde gedragingen, zoals het niet meewerken met cle
toezchthoucler, dienen volgens beide rapporten een strafbare
gcdraging op te leveren. ‘Foeziehthoudende en handhavende
instanties dienen te kunnen beschikken over inlbrmatie hetie1
fende de identiteit van de ‘ultimate benelicial owner’ (hierna:
UBO), oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (hij coinpa—
nies) en onder andere de settlor en de heneliciaries (bij lrustsf.
l3eidc rapporten zin volgens het IMF richtinggcvend geweest
bij het opstellen van aanbevelingen en liet beschrijven van
methoden van ‘gOOd practice’ ten aanzien de beoordeling van
regulering en toezicht met betrekking tot trustkantoreii, zoals
dat in de vroege. lssessinen/ Repoils van zijn 0ffvJ,ore I’)nan—
ria! (‘en/ei lzsess,,wi,l l’i’ogiani is geschied. 1-let doel (lat dcie
standaarden dienen, beschrijft het IMF als volgt:

‘regulatoiy and law ent’orcement agencies must be able
to ohtain key infbrmation about trusts and companies in—
corporated within theirjurisdietion. ‘l’his implies that they
should he able to obtain details of’ the ultiniate benelicial
owner and not simply the name ofihe person who set up
the structure. There should also be gatewavs through whicli
non—public intbrmation on beneficial ownership and control
are sliared with other regulators and law en[breenicnt agen—
cies — hoth domestically and internatinnally jhr regulalory
purposes or for investigaling criminal aetivities. This aloiie
is not likely to stop the abuse ol’the system bul will reduce
the scope flir ahuse of conipany and trust strucwres.’2

t-let belang van het uit de anonimiteit halen van de 1 :[.() wordt
onderschreven in genoemde rapporten vaii de fA FF en de

OKSO. In dit verband wordt in heide rapporten gewezen op
instrumenten om bij gebruik van rechtspersonen (‘eorporate
veliicles’)17de ‘beneficial owncrship’ te verhullen, zoals aan
delen aan toonder (‘hearer shares’), oom nee shareholders en
oom mce directors.2 1 let genoemde ( ‘onsu/iaiion Pa/let’ van
cle 1A’Fl2 en bovengenoemd rapport van de Working Group
no Offshore Finaneial Centres van liet l7Sl zouden volgens de
OGBS redengevend zijn\’oor de regulcring van cle trostsector.
waartoe zij het genoem cle S!aic’,ne,it o/ ik’si P, acuc’L’ heel t
opgesteld, waarin specifiek ten aanzien van trustkantoren in
ternationale standaarden zijn vervat. aast liet kennen van de
t. l3() en het onderzoek naar de herkomst van het vemiogen van
(le clitnt en haar activiteiten, dienen trusikantoren volgens liet
.S’i,,!e,neni te voldoen aan liet paper ( ‘,cs/on,e,’ doe diligeitec’/in’
/‘nn/s2’ van liet Basel (‘ommittce:

‘this should inclLide proper procedures ibr custotner identi—
lication, vcriflcation of identity ot’eustomer, risk pi’of’iling
ofcustoniers (eg. politically exposcd persons). csta—
blishing the sonrcc of’wealth. establishing the source ot’
liinds. ongoing monitoring ofa customer’s activities, (and)
adequate clocumentation to meet KY(’1’ redluirenients:-’’

Met liovenstaande stand van zaken is op 1 niaart 2004 cle Wtt
in werking getreden.’2Dc ontwikkeling van de internationale
sfandaarden van regulering en toezicht betrelïtDnde trustkanto—
ren, zoals niet name voortgezet in cle ‘derde witwasrichtlijn’
cii de aanbevelingen van liet huidige ‘IATF—f’ramework’14,

23. A. l’d’.’.1Irds. Rt’vic’u’ o/ I’ou,,icu,l I?c’ulciiio;i /0 liii’ t I’(’n’/1

/ )&‘wndc’iic’ies. 1 .onden: 1 K T lome ( )flice 19 november
998 en: /?c’n/cei of Iiii.,,u_gci/ I?l’ ii/uifo,i io ih ( ‘to’ih/ic’a,,

()l’c’,wea,’. ii.’n’j/o,’ws ruit1 flc’,’,,ije/a, 1 ouden: Kl’M( 27
oktober 20(10.

24. ( ipiius ‘t v’.L’snJu’,,/ of 11w 0//s/loer 1’ inteneia/ ,S’1’i,’,

lMh - - Moiietarv and lxcfiange Atiiiirs l)epartnient 30juli
2001 p. 35.

25. /\ssessment ( hhraltar. lap. 2001, 11. 4-9. 50.
26. f lelcmaal verrassend is deze hesctirijv ing van het 1 vl t’

niet. ken van de kcrnpunten die dooi’ liet -‘XI” ter verbe
tering van dc financidlc stabiliteit in haar ho’. engenoemde
rapport noemt, luidt: ‘liie tack ol’avnlability of’tiinelv
information nu hcneficiil o’.’.nei’sliip of corporate vehicles
c. nipanics. triists, plLrtnershi ps and other vcli icles ‘.‘. i th
Iimitcd liahility) eslihlishc’d iii some OFX’s cao tli’.virt
ei torts againsi ii fegal business activitics.’ Zie: 151’, la.,?

2001), p. 18.
27. Volgens liet rapport moet hieronder worden verslaan:

‘a variety (... ) including eorporations. trusts. Ihundations,
aiid parincrships with limited liahifity l’eatures’. zie:
)kS( ). t. up. 2001. p. 12.

28. Zie in dit verband: 01 -S( . 1(1./t 2001, p. 8.
29. ( ‘ustonw,’ ,/llL’ di/igeiit’c’ In,’ haaks. l3ascl (‘olnliiiLlce 011

t an king Super’.’ isi on oktober 200 t
30. k i io’. Your t. os to nier.
31. ( )( il3S. top. 2002. 1’ 5,
32. ,S,h. 2001. 58.
33. Richtlijn 2005/60/l’(i van liet l-nropccs Purlciuent en cle

Raad van 26 oktober 2005 tot ‘.oorkonnng van het gchruil
van liet fina,icile stelsel voor liet witwassen van geld en
cle financiering van terrorisme (Pl. k( 2005. t. .109/t 5).

.14, 11111 OS verscha 1 kn de 4e’) R,’co,u,,wo, 1. t/hoes ‘.‘ no 2)) tiii i
2003. niet amendementen tot oktober 2004) cii cle 1 \
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dwingt ons thans opnieuw kritisch naar onze wetgeving ten

aanzien van trustkantoren te kijken. evenals de uitvoering
daarvan.

3. Het FATF-rapport ten aanzien van
Trust and Corn pany Service Providers

l’he legal tramework lhr TCSPs (‘l’rust and (‘om pany
Service Providers) bas only minor shoricomings and ap

etïectively implemented. but their STR (Suspicious

Transaction Reporting) reporting level is low in relation

to both the iniportance offinancial flows and risks.’ °

3.1 Twee punten van actie; ‘partially compliant’
Zoals ook uit het bovenstaand citaat uit het l”ATFevalua—
tierapport is op te maken, is de belangrijkste kritiek van de

FATE ten aanzien van trusikantoren in twee ‘actiepunten’ te

vatten. In de eerste plaats constateert de FATF tekortkomin

gen in liet wettelijk kader (met name gericht op de ‘customcr

due diligence’-vereisten). Lii de tweede plaats is cle kritiek

gericht op liet meldgedrag van trustkantoren er zouden te

weinig meldingen worden gedaan in relatie tot de belangen
en de risico’s die niet de geldstromen zijn gemoeid. Beide

kritiekpunten staaii in rechtstreeks verband met Reconiinen—

dation 12, respectievelijk Recommendation 16 van de 40

1?eco,n,,wndaiio,,s van de FA’I’F:”

3.2 Customer Due Diligence
Reconiniendation 12 (aanhel’cn onder e) bepaalt dat de ver—

eisten van ‘customer due diligence’ (hierna: (‘I)[)) en ‘record
keeping’, zoals geregeld in Recommendations 5, 6 en 8 tot
en met II, op trustkantoren van toepassing zijn, indien zij
daartoe door de FATF aangewezen diensten voor hun cliënt

voorbereiden of verrichten.’7Daar gaat liet volgens de FATl

eigenlijk meteen al mis. Fén van deze aangewezen diensten

luidt nanieljk:

‘providing a registcred olTice; business address or ac

commodation, coirespondence or administrative address

for a company, a partiiership or any other legal person or

arrangement.’

‘l’erzake merkt de FATF 01):

‘note that the legal framewoi’k does not fulhy encompass
one ofihie activities listed hy the FATE for T(’SPs (...).
This activity is only envisaged by the Wtt as ancillary to
another activity, not as a standalone servicc.’

De FATF doelt hier op het vereiste van ‘bijkoniende werk
zaamlieden’, dat thans ten aanzien van ‘domicihieverlening’
wordt gesteld om als dienst in de zul van art. 1 onderdeel d
onder 2’ van de Wtt te kwaliliceren, ‘Domicilieverlening’
kwalificeert alleen als dienst indien hierbij ten minste een van
de in dat onderdeel genoemde ‘bijkomende werkzaamhe
den” wordt verricht en dus niet ‘zelfstandig’, zoals door de
FATF vereist. Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet
financiële markten (hierna: W liii) 2010 is beoogd dit pro
bleem te ondervangeti door de ‘natuurlijke persoon, reclitsper—
soon of veiinootscliap die beroeps— of bedrij fsmatig een adres

of postadres ter beschikking stelt’ onder het bereik van de

WWF’T te brengen (art. l aanhefen onder 20° WWF’[’). zodat

ook het enkel en alleen ter beschikking stel len van een adres

of correspondentieadres’ onder toezicht is gebracht van de
Belastingdienst l-lolland/’vl idden t;iiit MOT. l)e integriteit—
risico’s van donticilieverlenitig zijn (ook indien zij in combi—

natie met uitsluitend receptiewerkzaamheden wordt verricht)

volgens de Mvi’ van de Wfni 2010 ‘zodanig beperkt dat dit

toezicht uit hoofde van dc Wtt niet rechtvaardigt.’’2Domici—

Soc’cjnl R’conzn,c’,,dat/,ms on 7’,’rorist /1nancing (van
22 oktober 2004. liet aniendcmcn[en tot 1’ hruari 2008)
tezamen niet de Inwipretalive A’oie.s’ die hij cle aan—
hevel ingeti zijn opgesteld een ‘an cnhaneed, conipre—
hensive and consisfent set of mcasures to prevent and
in ke act io ii aga i is t in on ey 1 au ndcri ng and th e Ii nat ici ng
cii terrori stu * dat door het 1 Ml cii dc World 1 ank v ordt
onderschreven cii ordt aangeduid als liet ‘FAIl—frame—
work’, zie: 1.1 ii’ 40 Reconwiendations, [‘All” oktober
2003. l• 2.

35. [‘All”, t.((.[). 2011, p. 11—12.
36. I1 II’’ 40 Reco,nn,ej,c/aljo,,s, FA’ll” oktober 2003.
37. 1 let gaat hierbij (liii dezelfde diensten als die cle 1”Al’F in

beeld heel) gebracht mii onder liet toezicht te brengen en
clie zij daartoe heeft beschreven in het Revü’w 0/11w /3’!’!’
1’ oeR’ Rec’on,n,c’nc/a/jons (‘onsu/lation 1’aei’. Zij komen
ook hijnii oordel ijk overeen. Alleen cle eerstgenoemde
dienst is anders veergegcven: ‘aeting as a f’ornialion agent
of legal pcrsons (in het ( ‘onsuhtalion Papc’i’ staat: •aeting
as a company c)r partnership fi)rniation agent’); neting
as (or urrtnging For another person to net as) a director
(Ir seereiar’1’of ,j eompany. a liiutiler ol i pai’tticrship
or n similar position in relittion to other legal persons;
provicting a registcrecl ofliee; bcixiness acldress or aeeoni—
inocintion. eorrcsponclence or actniinisirative acldrcss lbr
a conipany, a pnrtnersliip (Ir any other legal person or
arrangement: acti ng as ( or aria nging lor another person to
net as) a [rustee of an express Ircist: neting as (orarranging
for ai io0i er jie rson to act as) u n om in ee sliareh o der l’or
an other l7e’50 n.

38. 1 rust and Coinpanv Service h’i’o\ icters.
39. [‘All”, to.,,’. 2011. p. 226.
40. A Is hiikoinencle werkzaamheden v, orden in art, 1 onder—

deel cl onder 2 Wit genoemd: i. liet op privaatreehtelk
gebied geven ‘.an uctvies of’ verlenen van hijstancl: ii. liet
verstrekken van helastingadv ies of liet verzorgen van
belast ingaangi l’ten en daarmee verband hocidencle v, erk—
,.aamlieclen: iii. liet ei’riehten van werk,’namheden in
verbnid mei liet opstellen, beoordelen of controleren van cle
,iaarrekcnig of liet voeren van aciministraties: iv. liet werven
van ccii hestciurcter voor een rechtspersoon of vennootschap:
‘. andere hij algemene niaatrcgel van bestuur aan te Wijzen
bijkomende werktaanihedcn.

—II. Zie: ‘Wijziging van liet hesilui an cle Minister van l’inan—
eiën tot aan’. ijzing van toeziehihionchers Wet ter voorkoming
vnu witwassen en financieren van tcrrorisnie’ van 15 jculi
2Ohl,uw FM 201/936(1 M,,S’tc’i’i. 2(111. 13552.17. 1—2.

42. Kan,e,’siuiId’o II 2(108/09. 32 (136. nm’, 3. p. 40. Zie voor ccii
inhoudelijke bespreking van de v ijzigingen ten aanzien
van cle huidige definitie van ‘trnstkantoor’ en ‘dienst’
(vvaaroncler ‘dom icilieverlenimig’), clie de inwerkingtreding
W liii 201(1 liet zich meebrengt: M:l’, van der Wnlp.
‘Verscherping van liet toezicht op irnstkanioren’, 7Y//—.

moor IeicIut 2010/3. 1)en 1 lang: looni ,Inridische
t J ii.gevers 2010. p. 41 cv.
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lieverlening is hiermee weliswaar zelFstandig onder toezicht

gebracht, maar niet als dienst die de FAl’F bij de kwal ilicat ie
als trustkantoor heelt aangewezen. De inwerkingtreding van
de Wfiui 2012 brengt hierin geen verandering:

let tweede punt van kritiek is dat in de CDD—hepalingen in
de Wtt en de Regeling intec,ere bedrijFsvoering Wit (hierna:
Rib Wit) weliswaar vereisten ten aanzien van de identilicatie
en verificatie van dc identiteit van de Ul3O zijn opgenomen.
maar dat deze er niet zijn niet hctrekkinc tot dc identificatie en
verificatie van de identiteit van de cliLnt. dan wel niet hetrek
king tot de persoon die namens de clii5nt optreedt:

‘there are no requiremcnts in the Wit and Rib Wtt to idcn—
ti f’ and ven Fy the identity of the customer. other than the
heneficial owncr. noi to ven IS’ that any persun purporting
to act nu hehal Fofthe eustomcr is so aLuhorisecl and to
identiFy and ven f5’ liie identity oFthat person.’°

1 lierbij zijn met name art. 12 en 16 van de Rib Wtt van he—
lang:’ In art. 12 Rib Wit is bepaald dat het trustkantoor de
identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een doelven—
nootschap kent en over gegevens beschikt aan dc hand waarvan
deze kwalificatie en zijn identiteit zijn vastgesteld (lid 1). i\ Is er
geen uiteindelijk belanghebbende is, dan beschikt het trusikan—
toor over de gegevens aan de hand waarvan dit is bepaald (lid
2). Art. 16 Rib Wit bepaalt dat indien hel trustkantoor optreedt
als trustee van een trust, het trustkantoor de identiteit kent van
dc insteller van cle trust, evenals de uiteindelijk belanghebbende
bij cle trust en beschikt over gegevens aan cle hand waarvan cle
identiteit van de insteller is bepaald, evenals welke natuurlijke
persoon als belanghebbende kwalificeert (lid 1). Ook hier dient
het trustkantoor, indien er geen ii itei ndel ij k lielnnghehbencle is,
te beschikken over gegevens aan dc hand waarvan dit is he—
paaki (lid 2). Bovendien wordt met laatstgenoemd plint van kri
tiek tevens gewezen op het ontbreken van een ‘vereenvoudigd’
en ccii ‘verscherpt’ klantenonderzoek in de Wit en cle Rib Wtt:

‘the WIt and the Rib Wit do not provide lbr situations
where trust offiees cao appiy reduced or siinplified (1(1e
diligence measures,’°

liet derde punt van kritiek hangt samen met liet voorlaatste
kritiekpunt, dat de administralievereisten slechts terzake van

een uiteindelijk belanghebbende zijn opgenomen:

‘consecuenIly. the recorci—keeping rccfuirements for trusf
ofli ces in the Rib Wit do not i ncl ucle iii lbrniai 0(1 011 the
customer, ifditl’erent From the henetieial ownem do not
include elements relatecl to btisiness eorrespondence, and

there is no indication of duration except lor the records
kept in relation to the dient acceptance file.’

1 loewel volgens dc FA’TF de algemene hoekliomidvcreisten
van art. 52 AWR en art. 2:10 13W, waarin een hewaartennijn
van zeven jaar is opgenoillemi (zie art. 52 lid 4 AWR en art.
2: 10 lid .1 13W). op trustkantoren van toe)assing zijn. wordt

volgens de FA1’F hieruit niet duidelijk wanneer deze periode
ingaat. Volgens de FAIF dient (door niicldel van wat zij ‘natural
reacling noemt) in de bepalingen te worden gelezen dat dc
bewaartermijn van zeven jaar ingaat op het nic)nient (lat de

administratie tot stand is gekomen, terwijl volgens dc door haar

in liet evaluatierapport vastgestelde criteria1’ geldt dat:

‘the records should lie kept fbr live yearsfiom the date
that the relationship with liie cimstomer ceases.’

1 loewel de FATF middels ‘natural reading’ van bovenstaande
bepalingen tot een aanwfz.ing komt niet betrekking tot liet
ingaan van de hewaartermiiijn. vat zij haar kritiek 01) basis van
hei bovenstaande als volgt samen:

‘lid) indication to when the retention peniod shoiild start
lbr records ofcustomer ink’rmaiion (if’dilïèrent From the
heneficial owner) antI business eorrespondenee.’’

43. tic voor de wIzigilmgeii van de Wtt. die cle inccrking—
trccling van cle W Fin 201 2 met zich mcehreiivt. onder
andere II 201 (til. 32 781. nr. 3. fi. 42 cv.

44. I)e ‘tiiteinclelijk helnigliehbciidc’ wordt in art. 1 onder
deel c Wtt geclefinicerd als ‘cle natuurlijke persoon die
ccii gckalitieeerde deelneming lmotmdt in een duel—
vennootschap. dan wei begunstigde is van ten in miste 10%
an liet vermogen van een stichting ol van ccii mist als
bedoeld in liet Verdrag inzake liet echt dat toepasselijk
is op trnsts en inzake de erkenning van trnsts ( 11h. t 985.
141).’ Met de mw erkmngtreding van cle Wijzigingxvet
finanekOe markten 2012 wordi de definitie van hei tcgrip
•niteiidelijk belanghebbende’ aangepast. Onder cle ‘uit—
eindelijk helanchehhencle’ w cirdi dan verstaan, cle
natunrlijlc persoon die: 1 . ccii helmmig houdt van 25% ol
meer van liet kapitaaihelang van een cloclvennootscliap:
2. 25% of neer van cle stemrechten van cle algemene
ve rgad e 0 lig vii ii een cliie vel m nootsc tin fi ka ii mie fcnen
3 . li.dtelijk zeggenschap kan uitoelinen in een doel—
vennootschap: 4 . hegunsi igcte van 25% of meer van
liet vermogen van ccii doel vennootschap is of 5 . ccii
bijzondere zeggenschap heeft over 25% oF meer van hei
vermogen van ccii doel vennootschap; tei izij cle duel—
cnnoniscliap een vennootschap is die is onderworpen

na ii penbciarmal i ngv erei sten als hedoeb 1 in nichti n
2004/109/1 G van het 1 kiropc:cs Parlement en cle Raad van
IS december 2004 lietretïeimcle cle transparantievereisten
clie gelden voor informatie over tntgcvenclc instellingen
waarvan etfbctemi tot dc handel op een gcrcgfcmcnteerde

markt /ijn toegelaten en liii wijziging van Richtlijn

2001 /34/F( 1 (P///( / 1. 390) of aan voorschriften van ecn
internationale organisatie clie gelijkwaardig zijn aan clie
richtlijn. l)e aanpassin is gebaseerd tip cle definitie van
dit begrip in cle Ww It en cle ‘clemcle witwasrielitli.in.’ t )c
definities van het begrip in heide wcttemm vvorclen gelijk

getrokken. met dien verstande dat liet hij trustkantorcn gaat
om de doclcnuootschip en niet oni dc clic3nt zoals in cle
Vm wiL Zie: Mv 1 W Fin 2012. J\W,i(’,v/t1/,/c’fl II 21)10/11, 32
781. ir. 3. i. 42-43.

45. bAlI:. lo,r 21)11. p. 228.
‘l(i. /ie ook art. IS Rib Wit v’mnm hij liet verkopen van

rechtspersonen door hem t rust kantoor. verpi i clii ingen zij mi
opgenomen ten aanzien vnu cle identiteit van cie koper cii
amm cle natuurlijke persoon clie een gckwaliliceerde deel—
iie mn lig ho ci cli in cle t.. Opel.

47. lAIl. lof). 2011. p. 229.
48. lA 1F. top. 2(111, p. 230—23L
49. Zie (‘ritcrion 10.2: bAli. tap 21)11. p. 161—162
50 lAIft to ,o. 21)11. p. 235.
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3.3 Suspicious Transaction Reporting
Volgens Recommendation 16 zijn de vereisten van Recom
mendations 13 tot en met 15 en 21 (onder andere) van toepas
sing op trustkantoren. Indien zij de door de FATF aangewezen
diensten voor hun cliënt voorbereiden of verrichten (zoals
bepaald in Recommendation 12 aanhef en onder e). zijn zij
verplicht ‘to report suspicious transactions tbr a cl ient.’ In
dit verband zijn art. IS en 16 van de WWFI van toepassing5
evenals art. 7 en 8 van de Rib Wit betreflènde het procedure
handboek, respectievelijk de procedures inzake personeelsle
den van het trustkantoor.53 [)e kritiek op de wettelijke regeling
richt zich hierbij op de afwezigheid van een onafhankelijke
‘auditfunctie’ voor de beoordeling van compliance met deze
procedures:

‘while the legal framework in place regarding internal
controls in TCSPs is much more developed than lbr other
DNFBPs54,there is still the absence of a dear require
ment of an independent audit function to test compliance
with the procedures. pol icies and controls.’55

Bovendien is er kritiek op het meldgedrag van trustkantoren:

‘the numher of reports by TC’SPs is very low having in
inind that special financial instilutions (SF1 )—related (lows
werc cstimated to (‘4.500 billion in 2007, uw more than
five tinies GDP’’

Bij deze ‘special fliiancial institutions’ (SFls), oftewel ‘bij
zondere financiële instellingen’ (hierna: BFls), gaat liet om dc
circa 10.000 fi nanci erings—. roya Ity— of houdstermaatschap—
pijen met buitenlandse aandeelhouders. die in Nederland /ijn
gevestigd.57 Het volume van de geldstromen, die jaarlijks via
deze RFls lopen, is geschat op ruim 4.500 miljard euro.SK In
een brief aan de kamer sehrij ft de staatssecreiaris van finan
ciën liet volgende:

‘uit gegevens van DNF3 over 2008 kan worden vastge
steld dat de bruto gesonimeerde geldstroom via zoge
naamde BFIs 12.300 miljard cum bedrocg.’’

In het evaluatierapport wordt laatstgenoemd bedrag niet he—
handeld.5 Naast de genoenide 4.500 miljard euro haalt de
FA’FF ter onderbouwing van haar kritiek een citaat uit liet zo
genaamde ‘U nger-rapport’ aan, waarin wordt opgemerkt dat:

51. Nederland kent echter een systeem waarin ongebruikelijke
transactics dienen te worden gemeld. v. aarhij het aan de
1 IU is om te bepalen of daadw erklijk sprake is van ecn
‘crdaclitc trmmm,sactie.

52. /1e: art. 1 lid 1 onder 10 Wwft.
53. Beide bepalingen zijn overigens aangepast. zie Regeling

van dc Nederlandsehe Bank sV. van 29 april 2009. nr.
.luza/2009/00660/je, lioudende wijziging van de Rcge—
t ing integere bcdrijlsvoerinm Wei toezicht irtmstkantoren
(Siert. 2009. 18). Dit lijkt door de lA’ll niet te worden
meegenomen. aangezien zij liet hij dc bespreking van
art. 7 lid 1 onder a Rih Wit heeft over de Wet MOl en de
WIl). terwijl in deze liepal ing thans over de Ww ft wordt
gesproken.

54. 1)esignaied Non—I’inancial Businesses and ProI’essions.
55. FATI. tulp. 2011. l 238.
56. FAIl. tap. 20 II, p. 239.
57. In Nederland zijn naar schatting meer dan 20.000 doclvcn—

nootseliappen (rechtspersonen niet buitenlandse aandeel—
houders) gec esi igd. waarvan ongeveer dc hel t’t wordt
aangemerkt als Bll. Zie ook: \‘l. van den Berg. lAG. den
Botter (VU (;iiiversiieitlAM’l tJ) et al.. 11w Dutch 1i’u,st
Iiidustîy Iicis & /igurc’x, Xl () Uconomie Research 200%.
report nr. 2008—25. l’• 1

58. Bijzondere tinanciële instellingen integriteitrisieo hij
grote geldstromen. /).VB Kwar1c,,/hu’ric/mI maart 2007.
Amsterdam: DNB 2007. p. 66—68. Yie ook: l den Butler,
R Risseeuw & M. van den Berg. ‘l)e rol van triistkantoren
in de Nederlandse eeononi ie’, /.comnmiisch Va(,sig.vc/mc’
Bc’ric/ilc’n (lSl3). 93 (4542) 5 september 2008. p. 535—537.

59. In 2001 heeft DN B dit bedrag geschat op ongeveer 800
tot 4.500 miljard cum per jaar. De grondslag van deze
berekening berust op een schatting van DNB op basis
van intormatie uit de betalingbalans. Zie Kamerstukken
1/2002/03, 29041, nr. 3, p. 1. Over de omvang van deze
geldstroom heeft de PvdA—thmetie kamervragen gesteld.
)nder meer is gevraagd of er zicht is op de herkomst

en bestemming van deze gelden en wat de toegevoegde
waarde van dit wetsvoorstel is voor de bestrijding van
witwasscn. Ka,nrrstu/ken Ii 2003/04. 29 041. ni. 4. p. 2.
l)e minister antwoordde dat de schatting moet worden
bijgesteld naar 800 ni iljard cum en dat deze eijtrs geba
seerd zijn op infomniatic van de betalingsbalans over 2001
Niei vermeld is hoe dit bedrag is opgebouwd. Vragen over
dc herkomst en bestemming van de gelden. zo deelde dc
in in i ster nice. konden ii ict worden beantwoord omdat een
en ander veel tijd zou vergen, terwijl cle informatie beperkt
zon zijn tot de volgende schakel in de structuur. Un die
hehocftle niet nooclzakel ijkcrvv ijs liet eindpunt te zijn.
Kwnc’rslukken 1! 2003/04. 29 041. nr. 5. 2.

60. Brief staatsseerctmris van finaneïiin van 22 deeenihcr
201 0. Kamervragen 201 0/1 8347, net name vraag 9.
Dit betreft een antwoord op Kamervragen over liet
Nederlandse fiscale stelsel voor ni til tinationals. Volgers
cle staatssecretaris levert de trustseetor een suhstantiële
toegevoegde waarde voor cle Nederlandse eeononm ie. met
een geschatte toegevoegde waarde van 1.5 miii Ijard per jaar.
1 liervan is ongeveer t’ 1 imsiljarci alkomstig uit belastingen
en t 0.5 miljard voor cle linanciële dienstverleners. Daar
naast levert liet nog werkgelegenheid op.

61 Niet uit liet oog moet worden verloren dat er als gezegd
circa 10.001) 1 Ns in N ederla ncl zijn gevestigd, waarover
het genoemde bedrag zon moeten lopen. De vraag is hier
van belang of’ deze gelclstrooni ook daadwerkelijk over
de Nederlandse bankrekeningen van deze L31”ls loopt en
daarmee de genoemde grote risico’s oplevert op liet gebied
van belastingontduiking. ‘v itwassen en integriteit, met als
mogelijk gevolg aansprakclijklieidselainis en reputati—
esehade hij timianciële instellingen en dienstverleners. Om
hierover nieer duidelijkheid te verkrijgen dient. hij liet
bepalen van de daadwerkelijke geldstromen die over de
hankrekeningen van cle door Nederlandse trustkantoren
beheerde Bl’ls lopen. een aantal zaken in acht genomen
te worden. In de eerste plaats is het imiogelijk en nok zeer
waarschijnlijk dat een aantal lWIs ool bankrekeningen
heeft clie htnten Nederland worden aangehouden. In cle
tvv cccle plaats is het mogelijk dat liet niet :m 1 leen om ccii
girale geldstroom gaat. maar ook onm comitante erpl iclit—
i ngen clie al heen administratief’ worden verwerkt, waarbij
bijvoorbeeld moet worden gedacht aan deelnemingen ot’
en ingen. waarbij rentebetal i igen clie door cm n tracispar—
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‘some of the experts expressed that thc would not be
surpriscd if 1 percent of SF1 transactions are used tbr
money laundering’’

De F’A’FF zoekt een verklaring voor het weinige melden in pro
blemen met betrekking tot de identificatie van dc uiteindelijk
belanghebbende, alsook dc toegang tot infirmatie bctrelTènde
politically cxposed persons’. Zo komt de FATE ten aanzien
van Recommendauon 16 met betrekking tot trustkantoren tot
(le beoordcl ina ‘Iu’iiu//i ( ‘omplinni vanwege een geconsta
teerd lack ofetlèctivencss’.6’

4. Ongebruikelijke en verdachte
transacties in de Nederlandse
trustsector’
Sinds 1 juni 2003 zijn trustkantoren verplicht om ongebruike
lijke transacties te melden aan hetl7lL.’° Dit gebeurt veelal op
elektronische wij7.e. l)e ontvangen meldingen worden vervol
gens door dc’ F1 t. ver\\erkt en geanalyseerd om te beoordelen
of’cleze ‘ongebruikelijke transacties’ als ‘verdachte transacties’
kunnen worden aangemerkt. liet uitgangspunt van de wetge
ver is namelijk dat de int’ormatie uit de meldingen ook op een
goede manier worden gebruikt om witwassen en terrorismeli—
nanciering te bestrijden.” In onderstaande tabel is een overzicht
weergegeven van liet aantal meldingen van trustkantoren in de
periode 2005 tot en met 2009!’

()ngeI?l’l,i/w/i/Ice (OT en i’c’,’cluchie /run,SCIC/1es (1 7)
teii.vl.oni/oren: jer/ode 2005—20)9.

Totaal 24 10

Bron: F177 20/1, p. 238 en Jaumvc’r.u’hien El U”’

tit deze tabel is op te maken dat er in vijf jaar totaal 24 onge—
bruikel ijke transacties door trustkantoren zijn gemeld. Van deze
24 meldingen zijn er door het Flt in totaal 10 als verdachte
transacties aangemerkt. 1-let is niet bekend hoeveel van dez.e
meldingen daadwerkelijk hebben bijgcdiagen aan ccii veroor—
delig voor witwassen.

Ten aanzien van het jaar 2008 kan liet volgende worden vast
gesteld. Volgens cijfers van DNI3 is er in totaal circa 12.300
miljard euro ‘door dc trustsector’ gevloeid. 1-let totaal aantal
transacties waarom het gaat is echter iiel bekend. Door dc
trustseclor (152 instellingen) zijn er in 200$ een totaal van 4
ongebruikelijke transacties gemeld, met een totaalbedrag van
( 2.970.000. waarvan er door het FIL geen enkele transactie
als ‘verdachte transactie’ is gekwalificeerd. [lieruit zou kunnen
worden afgeleid (zoals het I\’IF doet) dat kwantitatief gezien
het aantal ongebruikelijke transacties gering is. De conclusie
dat trustkantoren te weinig ongebruikelijke transacties hebben
gemeld lijkt op het eerste gezicht begrijpelijk, maar is eiiiig
cijtèrmatig en feitelijk onderbouwd. Bovendien moet niet Liit

liet oog worden verloren dal het nielclen geen doel op zich is,

maar een middel is om liet primaire doel, namelijk het etTc—
tiever bestrijden van witwassen. te verbeteren. Om dit laatste
te kunnen beoordelen is cle ontwikkeling van objectieve en
neetbare parameters onontbeerlijk, waarbij bijvoorbeeld moet
worden gedacht aan liet aantal veroordelingen voor witwassen,
liet aantal vervolgingen. liet aantal meldingen of’ het bedrag aan
ontnomen misclaadgeld. Ilelaas schitteren deze paranieters in
liet evatuatiei’apporl nog1oor at\vezigheid.

5. Nabeschouwing
l let meest in liet oog springende punt in het evaluatierappoil
is ons inziens laatstgenoemde kritiek op liet meldgedrag van
trustkantoreu. Hoewel volgens dc EA’T’F a lange majority of
the essential criteria am’e fully met’, komt zij tot de beoordeling
pui’1iaI/g Con !J)/i(lI1I ‘ten aanzien van Recommenciation 16,
vanwege een geconstateerd ‘kick of elTictiveness’. De onder
zoekers nienen dat het aantal meldingen door trtistkantoren erg
laag is, waarbij zij kennelijk een relatie leggen tussen het aan/af

,i,i’/fi,aei, (en this niet cle hed,’tr’,i die niet deze meldingen
zijn gemoeid) en de omvang van dc totale geldstroom die door
de [WIs loopt. De vraag is in hoeverre deze relatie kan worden
gelegd en boveLidien welke harde conclusies hieruit kunnen
worden getrokken. Dat laatste speelt temeer ten aanzien van het
aangehaalde citaat uit het rapport van Unger, waarin erop wordt
gewezen dat ‘some of the experts’ hebben aangegeven dat
‘they would not be sLirprised’ als 1% van het totaal van de 13Fl—
transacties voor witwassen zou worden gebruikt. Met name liet
gegeven dat zij ‘niet verbaasd zouden zijn’ springt hier in liet
oog. maar dii geldt misschien zeI R nog wel meer voor liet daar
op volgende woordje: ‘if. .1/s. Kan op basis vaii ccii dergelijk
vermoeden tiherliaupt tot steekhoudende conclusies worden
gekomen als liet gaat over liet nieldgedrag van trustkantoreu?
Wij iiieiien dat de onderzoekers van liet 1 MF hier wel wat kort
door de bocht zijn gegaan.
De in liet evaluatierapport voorgestane aanpassingen in cle
wetgeving ten aanzien vaii trustkantoren worden ook door de
bepalingen in cle ‘derde witwasrichtlijn’ gedragen. clie voor
ccii belangrijk deel ook op trustkantoren vaii toepassing zijn
(in cle \ederlandse vertaling van cle Richtlijn wordt gesproken
van ‘aanl,ieclem’s van trust— of bcclrijfsdiensten’).7uI)e door de

Ii jeu ii iet daadwci’ke 1 ij k v ondcn hetaal cl. maar clnnr cle
1311 c orden bijgehoek t hij de bon Idsom. t ol slot betreft
de omvang a ii de geldstroom al leen dc 131 ‘Is en niet de
geldstromen door andere vennootschappen.

62. 13. 1 ngcr et al.. /1w (11/LOt! nix and 11w e//ecIs of mo,wi’
1anndci’irg. 16 khruani 2006. p. II

63. FAl 1 tap. 2011, p. 239—241
64. t )c beschouwingen en berekeningen in de slotparagraa t,

zijn ontleend aan de ondcrz.oekshev indingen in het kader
van liet pion mi ieondcrznck mia r in isbru ik viii liii iien landse
rechtspersonen. door J. ‘ nu Koimi ngsveld.

65 Art. 16 Wwft.
66. ka,nerslu/çkL’n II 2(11)1/02. ii,. 2. p. 3.
67. l)ejaireijt’ers van 21)10 /ijn nog niet openbaar gemaakt.
68. II icrhij dient opgemerkt te wui’den dat volgens ccii

rcspondent liet tntilc bedrag vrijel geheel heirekking
lieel’t op een grote transactie.

69. In cle jaaroer,icliten ordt er geen bedragen vermeld vuil
om igehrti i ket ij ke transacties al leen van v erdac Ii te t ransac—
ties.

70.r\ni. 2 lid 1 tianhelen punt 3 onder c un de Richtlijn bepaalt

Jaar OT VT

Aantal Bedrag € Aantal Bedrag €

2005

__

7 nb. 4 43.626.80068

2006 5 n.b. 1 25.000

2007 3 15.006.000 4 18.232.500

2008 4 2.970.000 0 0
2009 5 1.097.000 1 300
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FATF voorgestelde aanpassingen in de wetgeving bctreflbnde
trustkantoren zijn volgens ons dan ook niet verhazend. Vanuit
het eerstgenoemde kritiekpunt van de FATF bezien is bijvoor
beeld relevant dat bij de definiëring van trustkantoor in art.
3 lid 7 van de Richtlijn (in navolging van de FATF) het ‘ver
schalTèn van een stawtaire zetel, bedrijfsadres, administratief

of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende
diensten voor een vennootschap, een decigenootschap of
enigerlei andere rechtspersoon of juridische constructie’ (zelf
standig) als kwalificerende dienst wordt aangewezen. Voorts
kan worden gewezen dc bepalingen in Hoofdstuk II ‘Klanten
onderzoek (“CDD”)’ van de Richtlijn betreffende het eliën—
tenonderzoek. Zo verplicht art. 7 (onder a tot en met d) van dc
Richtlijn de ‘onder deze richtlijn vallende instellingen en per
sonen’ klantenonderzoeksvereisten toe te passen wanneer: zij
een zakelijke relatie aangaan: zij occasionele transacties ver
richten van € 15.000 of meer: er een vermoeden van witwas
sen of TF bestaat: of in het geval wordt betwijfeld of de eerder
verkregen cl iëntidenti licatiegegevens waarheidsgetrouw of
adequaat zijn71; en zijn ook de overige (algemene) bepalingen
betreende klantenonderzoek, zoals geregeld in art. 8 en 9
lid 1 van de Richtlijn ook op trustkantoren van toepassing.77
In laatstgenoemd hoofdstuk van de Richtlijn zijn bovendien
bepalingen opgenomen met betrekking tot het ‘vereenvoudigd
klantenonderzoek’ en het ‘verscherpt klantenonderzoek’, die
ook op trustkantoren van toepassing zijn)3 Op dezelfde wijze
zijn er in Hoofdstuk III ‘Meldingsplicht’ bepalingen opgeno
men die van toepassing zijn op de instellingen en personen clie
onder de richtlijn vallen en derhalve ook op trustkantoren.71 In
[loofdstuk IV ‘Bewaring van bewijsstukken en statische gege
vens’ wordt hen verplicht dat zij (gedurende een periode van
vijf jaar) de volgende documenten en inlichtingen bewaren:
(wat de klantenonderzoeksprocedures betreft) afschri Ren van
of verwijzingen naar dc vereiste stukken, gedurende een
node van vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie met
hun cliënt en (wat de zakelijke relaties en transacties betreft)
de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken
of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving een
zelfde bewijskracht hebben, gedurende ten minste vijfjaar na
uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke
relatie)5
Tot besluit kan volledigheidshalve worden gewezen op Hoofd
stuk V ‘Handhavingsmaatregelen’. Ook Stijnen7’heeft al eens
gewezen op het belang van het hierin opgenomen art. 34 lid 1
van de Richtlijn, waarin is bepaald dat lidstaten vereisen dat
de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen ade
quate en passende beleidslijnen en procedures invoeren op het
gebied van klantenonderzoek, de melding van verdachte trans
acties, het bewaren van bewijsstukken, de interne controle, dc
risicobeoordeling, het nalevingsbehee (‘compliance’) en dc
communicatie om verrichtingen die met witwassen verband
houden, te voorkomen en te verhinderen. Daarnaast kan art. 35
lid 1 worden genoemd. op basis waarvan ook van trustkanto—
ren wordt vereist dat zij passende maatregelen trelTen om hun
betrokken medewerkers met de op grond van de richtlijn gel
dende bepalingen bekend maken.77 Ilier zijn overigens weinig
problemen te verwachten, aangezien Nederland met betrek
king tot compliance met Recommendation 24 ten aan7ien
van trustkantorcn ‘1 argely Compl iant’75 is bevonden.

dat deze richtlijn van toepassing is op ‘aunhieders itn trusi— of
bed rij Rdiens(eti.

71 . In het evaluatierapport wordt terzake opgemerkt dat in cle
Wil en de Rib WIt geen uitgebreide voorzieningen zijn
opgenomen die aangeven anneer (3)1)—maatregelen vereist
zijn. Vnii ege de specitieke dienstverlening van trustkantoren
zijn bepaalde vereisten voor de uitvoering van (1)1) ten
aanzien van trustkantoren echter niet toegepast. zoals ‘(i)
earrying out oceasionul trunsaetious ahove t .XD/Ft JR IS 000:
(ii) curr\ ing nut occasional lransaetions that are wire translirs:
or (iii) vhcn there is a suspicion of Ml. or 1F regarclless of
nov exCTiilitiOIi of thresholds.’ In dit verband wordt gewezen
op art. 18 Rit, Wit. op basis vaaran liet trustkantoor dient te
beschikken over een eliëntenaeeep—tiiticdossier voor iedere
doelvennootsehap. en art. 1 2 lid 1 en 2 Rit, Wtt. umunin is
bepaald dat het trustkantoor geen diensten zal verlenen als
hei niet kun voldoen aan de vereisten met betrekking tot liet
kennen van de identiteit van cle uiteindelijk belanghebbende
van cle cloelvennootsehap. /.ie: 1 Al’F. tap. 2(111, p. 228.

72. Zie in dit verband ook hierboven voetnoot 40, over het
‘gelijktrekken’ van de detinities van liet begrip uiteindelijk
belanghebbende in de Wtt en de Wwll. VoorLs kan
hierbij worden opgemerkt dat door liet element ‘Feitelijke
zeggenschap’ op te nemen in subondercleel 3 van art, t,
onderdeel e van de Wil. cle definitie in lijn wordt gebracht met
de in art. 3. zesde lid, van Richtlijn 2005/60/FX i. opgenomen
dehnitie van het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ (met
liet begrip kitelijke zeggenschap is aangesloten bij art. 3.
zesde lid, onder u. van Richtlijn 2005/60/F.( ). Zie nader
amcr,s’ii,kkc’,, II 21)10/11. 32 781, nr. 3. 42 e. v.

73. Met name art. II (Aldeling 2) en art. 13 lid 1, 2. 4 en 6
(A l’deling 3) van de Richtlijn. Daarnaast kan worden gewezen
op Aftlcling 4 ‘t. t it’voering van klantenonderzock door
derden’. clie enkele bepalingen bevat clie (al dan niet specifiek)
van toepassing zijn op trus[kantoren, te noemen art. 14. art. IS
lid 3 en art. 16 en 18 van de Richtlijn.

74. Met name art. 20. 22 en 24 tot en niet 27 (Afdeling 1) en art.
28 lid 1 (Afdeling 2) van de Richtlijn.

75. Art 30 onder a cmi b van de Rich II ij n
76. R. Stijnen. ‘ ( ompi iance cii dc poortwaehtertunct ie van

trnstkuntoren’ . in: ( 0111/ IlulileL’ iii liet JumaIIL tIL’! /r)eiI IUÏL’c’ht.
1 )evcnter: Kluver 2008. t’ 158 cv.

77. Voorts zijn in 1 lootdstuk V van de Richtlijn voor trust kantorem m
in liet bijzcinder van belang: art. 36 en .37 lid 1, 2 en 4
(Afdeling 2 •‘lbezieht’ ). art. 38 (Atdeling 3 ‘Samenwerking
en art. 39 lid 1 (Afdeling 4 ‘Sancties’).

78. Rccomnmendation 24 aanhefen onder Ii luidt: ‘Designatcd
non—linuncial husinesses and proftssions (v.auronder
trtmstkantoren, .IvK & M’l’vdW) should lie subjcci to
m’cgmmlatorv amid supervisor> mneasnres as set ont below.
(. . . ) c.’ountries shonid ensure that the other categories of
desigmiated non—timiancial bnsinesses and protessions are
snbjeet to elU.etive systen’ms lor rnonitoring and ensuring their
compl iunce with requirernents to conibat money lammmiclering
and terrorist financing. ‘ Fh is shotm IcI be pertbrrned (in a risk—
semmsitive basis. lhis may lie perlbrmecl hy ut government
aullmcirity dir by au appropriatc sel f—regulator orguulisation.
proviclecl that such an organisation eau ensure that its
memhers comply with (hei r ohi igations tc corn hat rnoney
Inn ndering and terrorist ti mianei lig.’

79, 1 )it betekent dat ‘(t )here ure only mii immor shomicornings, with
ii large majority of the csscntiul criteria Iieiimg fully moet’, zie:
.1 /L’t/uldo/ogv /or ..f.v.s’essing ( om/ilumee it/th the It/T’ 4()
/?‘ ‘oiiiiiieflt/til,oflS tnid the I’I 1’!” 9 ,S,eefu/ Ih’eo,nnwn(la(ions,

FAI’I’ 2009, p. 6.
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