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Aanwezig Commissie 
Bernard ter Haar (voorzitter), Martin Bergwerff (onafhankelijk 
belastingadviseur), Anja de Haan (Belastingdienst), Pieter Moore 
(DNB), Brigitte Unger (UU), Henk Vording (Universiteit Leiden), 
Francis Weyzig (CPB)  

Het secretariaat 

 Extern 
Madelijne Gorsira (OM) sluit aan voor het agendapunt presentatie 
OM  

 

 
Actiepunten 
 
26-02-2021 Secretariaat Concepttekst voor definitie 

‘doorstroomvennootschappen’ opstellen. 
In bewerking 

09-03-2021 Moore DNB probeert geografische uitsplitsing te 
maken van geldstromen 

Open 

23-03-2021 Secretariaat Landenvergelijking fiscaal uitzetten bij 
PwC 

In bewerking 

23-03-2021 Secretariaat Landenvergelijking niet-fiscaal bij 
advocatenkantoor 

In bewerking 

20-04-2021 Secretariaat/ 
Moore 

Centrale bank Curaçao vragen om data 
voor landenvergelijking 

Gedaan 

20-04-2021 Commissieleden 
/ secretariaat 

Nadenken over wat objectieve criteria 
voor beoordeling (wenselijkheid) 
doorstroom kunnen zijn. 

In bewerking 

04-05-2021 Secretariaat Samenvoegen twee 
structurendocumenten 

In bewerking 

04-05-2021 Commissieleden Delen beleidsopties (uit ronde tafels) voor 
longlist 

In bewerking 

 
 
1. Verslagen van de vorige vergadering 
Verslag van 20-4 wordt vastgesteld. Er wordt positief teruggeblikt op de eerste twee ronde tafels en 
verschillende commissieleden geven aan concrete beleidsopties te hebben gehoord / opgeschreven. 
Vanuit het secretariaat wordt gevraagd deze beleidsopties te delen, zodat deze aan de longlist 
kunnen worden toegevoegd voor de volgende vergadering.    

 
2. Presentatie OM 
Het OM geeft een presentatie over een interne analyse naar strafbare feiten waarbij binnen- en/of 
buitenlandse trustkantoren een rol spelen. Hierbij is niet alleen gekeken naar (vennootschappen die 
worden beheerd door) trustkantoren, maar ook naar trusts. Hiervoor zijn 82 zaken van het 
Functioneel Parket (onderdeel van het OM) met daarin trusts en/of trustkantoren onderzocht..  
 
De conclusie hiervan is dat het misbruik in de trustsector gevarieerder is dan alleen witwassen, en 
bijvoorbeeld ook belastingontduiking en oplichting beslaat. Trustkantoren spelen hierbij een rol in 
zowel het genereren, oppotten als het uitgeven van crimineel geld. De achtergrond van de 
verdachten is erg divers; het gaat om zowel drugscriminelen, rijke particulieren, MKB’ers als 



multinationals. Bij deze laatste (relatief kleine) groep betreft het vaak geen belastingontduiking, 
maar steekpenningen. In verschillende casussen wordt een expliciete link tussen het gebruik van 
trustdiensten en belastingontduiking gevonden. Zo zijn er casussen waarin criminelen bij 
gebruikmaking van trustkantoren expliciet aangeven geen belasting te willen betalen over de 
inkomsten.  
 
Er wordt geconcludeerd dat de analyse erg nuttig is voor het werk van de commissie op het gebied 
van witwassen. De commissie stelt wel vragen over de representativiteit, met name de verhouding 
van deze 82 casussen tot de gehele populatie. Ook overweegt de commissie wat de uitkomsten 
betekenen in termen van beleidsopties. Leidt extra regelgeving niet tot meer illegale 
trustdienstverlening? Het lage aantal gemelde ongebruikelijke transacties kan worden 
geïnterpreteerd als een lage intrinsieke motivatie van de trustsector om crimineel gebruik van de 
sector actief tegen te gaan. 
 
3. Discussie definitie en criteria voor doorstroom 
Er wordt geconcludeerd dat de uiteindelijke definitie vooral inhoudelijk gemotiveerd moet zijn. In 
dat kader wordt voorgesteld om bij de statistische definitie van doorstoom uit te gaan van de 
bedrijfssector financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127). 
Aangezien er in de S.127.b-categorie ook diverse soorten entiteiten met binding met NL zitten, wordt 
voorgesteld deze specifieke entiteiten te isoleren, zodat deze later mogelijk uit de populatie kunnen 
worden geplaatst. Deze entiteiten betreffen namelijk niet per se doorstroom in de definitie van de 
commissie en vertekenen mogelijk de cijfers. Het is op basis van DNB data mogelijk om NL eigenaars 
te identificeren; deze kunnen dus later uit de cijfers worden gehaald. Tegelijkertijd maakt een 
dergelijke nieuwe definitie de cijfers in het rapport wel moeilijker vergelijkbaar met eerdere 
onderzoeken. In dit kader wordt opgemerkt dat de vergelijkbaarheid sowieso al lastig is door een 
recente definitieherziening van S.127-categorie.  
 
Wat betreft de wenselijkheid van doorstroomstructuren wordt geconcludeerd dat substance en 
economische nexus als criteria zwaar moeten wegen. Tegelijkertijd wil je de regels hieromtrent wel 
open formuleren om misbruik te voorkomen; met gesloten regels is het voor bedrijven (te) makkelijk 
om net boven of onder de drempel te gaan zitten. Om diezelfde reden dient bij de beoordeling van 
substance niet alleen gekeken te worden naar het aantal mensen, maar ook naar de 
baangeschiktheid van deze mensen.  
 
Het secretariaat zal de twee voorliggende documenten integreren.   
 
4. Discussie eerste analyses cijfermatige landenvergelijking 
De figuren zijn handig om achter de hand te hebben. Pas als het verhaal staat kan worden bepaald 
welke figuren hier het best bijpassen. Op dit moment zijn er geen ideeën voor additionele analyses. 
Jersey wordt – waar mogelijk – aan de cijfermatige landenvergelijking toegevoegd. Het dataverzoek 
voor curaçao staat nog uit.   


