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Bernard ter Haar opent de ronde tafel en de genodigden stellen zich voor. Ton Scholing is verhinderd. 
Dick Crijns vertegenwoordigt in zijn plaats naast de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) 
mede het Anti-Money Laundering Center (AMLC) (hierna tezamen: FIOD). De Nederlandsche Bank 
heeft een position paper gedeeld, en de FIOD zal nog een formele position paper aanleveren.  
 
FIOD geeft in inleiding aan dat de vragen ‘wat is een doorstroomvennootschap?’ (subvraag 1) en 
‘wat is de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking?’ (subvraag 11) belangrijk zijn. In 
de praktijk ziet men dat witwassers in internationaal perspectief vennootschappen gebruiken om 
stromen doorheen te laten gaan. Als de commissie wil kijken naar alle vormen van doorstroom, 
zowel geld als goederen, dan kunnen er veel onderliggende delicten aan ten grondslag liggen. Toen 
de Panama Papers en vergelijkbare leaks uitkwamen zijn deze geanalyseerd en daarin zag je dat dit 
soort doorstroomvennootschappen voor wel tien, twaalf, delicten gebruikt worden. Onder meer 
witwassen, corruptie, verhullen van vermogen. In de reeds verstrekte paper zijn een aantal 
voorbeelden rond corruptie en het gebruik van doorstroomvennootschappen beschreven.  Daar zit 
dan ook gelijk het probleem. Als de commissie zich enkel richt op belastingontwijking dan is dat 
maar een beperkte groep waar ge/misbruik (ontduiken vs ontwijken belastingheffing) zit. Het begrip 
doorstroom is zo te interpreteren dat het bijna alles omvat, of maar een beperkt deel. Ook de term 
witwassen van subvraag 11 is op meerdere manieren te interpreteren, en FIOD begrijpt vanuit 
commissie dat dit breder bedoeld is dan alleen het specifieke delict witwassen, maar ook andere 
financiële criminaliteit omvat. De FIOD/AMLC wil dan ook primair wijzen op het gevolg van een 
beperkte opvatting rond de definiëring van doorstroomvennootschappen. In een voorfase is 
aangeboden behulpzaam te zijn bij het nader onderzoeken van wat doorstroomvennootschappen 
zijn op basis van de indicatoren die nationaal en internationaal bij wijzen op het gebruik van 
doorstroomvennootschappen. 
 
De commissie herkent de vragen en geschetste complexiteit en heeft in dat kader voorgenomen zich 
te richten op de statistische groep S.127, dus voorheen bijzondere financiële instellingen (BFI’s) en 
tegenwoordig special purpose entities (SPE). De commissie is ernaar op zoek iets te doen aan de 
ongewenste kant van doorstroomvennootschappen. Hierin is een pragmatische keuze gemaakt die 
ook anders gemaakt zou kunnen worden.  
 
OKC geeft aan dat de commissie moet waken voor begripsverwarring. Doorstroomvennootschappen 
kunnen vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Vanuit de trustsector kan bijvoorbeeld 
een andere insteek gekozen worden. Tegelijkertijd moet het ook functioneel benaderd worden. Het 



hele palet aan risico’s van doorstroomvennootschappen moet bekeken worden, waaronder 
reputatieschade voor Nederland. Bij een functionele benadering maakt het niet uit of het een BFI of 
SPE is, of iets anders. In het onderzoek van OKC is vooral aandacht besteed aan offshore-
vennootschappen. Het lastige is dat ook daarbij geen eenduidige definitie is. Zelfde probleem is ook 
terug te zien in de tweede National Risk Assessment. Offshore-vennootschappen worden daarin 
gezien als een groot probleem, maar worden verder niet gedefinieerd. In het onderzoek van OKC is 
dat wel gebeurd. Uiteindelijk is elke keuze te verdedigen, maar er moet wel een keuze gemaakt 
worden. De motie waar subvraag 11 uit voortkomt ziet op relatie belastingontwijking en witwassen, 
maar is voor meerdere interpretaties vatbaar. Niet helder is of het ook gaat over belastingontduiking 
of niet. OKC heeft in het eigen onderzoek vooral gekeken naar BFI’s en geldstromen die vanuit 
andere landen naar NL gaan. Circa vijftig zaken zijn hiervoor geanalyseerd, waarbij is gekeken naar 
kenmerken daarin en vervolgens zijn conclusies getrokken. Een complexe kwestie is ook nog dat er 
nog onvoldoende inzicht is in de macro-economische omvang. Het is van belang om te kijken naar 
het type vennootschappen dat gebruikt wordt als doorstroomvennootschappen, en de 
eigenschappen van die vennootschappen, om zo de materie beter te beheersen. OKC geeft verder 
aan dat witwassen een voorafgaand misdrijf vereist, en belastingontwijking geen misdrijf is, in 
tegenstelling tot belastingontduiking. Daarom is het van belang zuiver te zijn in de termen 
belastingontwijking en belastingontduiking aangezien deze nog vaak door elkaar worden gehaald, 
ook in beleidsstukken.  
 
Het OM benadert dit vraagstuk vanuit een praktische invalshoek. Welke zaak raakt het Nederlands 
belang, waar zouden we moeten optreden met strafrecht. De vraag die vanuit de Tweede Kamer is 
gesteld heeft ook gespeeld binnen het OM: waar loopt Nederland risico, en waar is de integriteit van 
ons financiële stelsel in het geding.  Over het algemeen hebben we geconstateerd dat buitenlanders 
die in het buitenland strafbare feiten plegen en buiten het zicht van de buitenlandse autoriteiten 
willen blijven kiezen voor diensten van NL adviseurs, trustkantoren etc. Deze maken dan vaak 
gebruik van trustkantoren om een entiteit op te zetten of te gebruiken, terwijl het geld niet in 
Nederland blijft. Dit raakt aan zowel trustkantoren als banken. Het Nederlandse OM heeft in die 
gevallen niet of nauwelijks zicht op de onderliggende strafbare feiten waarmee criminelen hun geld 
hebben verdiend. Het OM zien wel of meldplichtigen etc in Nederland voldoen aan wet en regelgeving 
met betrekking tot compliance (Wwft, Wft, WTT). Strafbaar gesteld in WED. Pas als we weten wat 
de herkomst van het vermogen is of wie de UBO is kunnen we kijken naar delicten als bijvoorbeeld 
witwassen. 
Nederlanders die buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten willen blijven zullen voor het 
verhullen van hun belang vooral voor buitenlandse structuren kiezen. Hier hebben we in beginsel 
wel gemakkelijker zicht op de onderliggende strafbare feiten. 
We zien dat doorstroomvennootschappen gebruikt worden voor het verhullen van de herkomst van 
geld afkomstig uit allerlei strafbare feiten, zoals corruptie, faillissementsfraude en drugscriminaliteit. 
Vaak wordt naast de herkomst van het geld ook de Ultimate Beneficial Owner (UBO) verhuld, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van stromannen of trustkantoren. We hebben gezien dat 
vennootschappen die gebruikt worden in witwasstructuren veel en vaak gebruik maken van grenzen, 
hetgeen opsporing lastiger maakt. Te denken valt aan splitsing van directie (land a), vestigingsplaats 
rechtspersoon (land b), bankrekening (land c) en eventueel ander vermogen (land d). Daarnaast 
zien we dat de geldstroom in structuren die bedoeld zijn voor verhullen ook via landen lopen die 
bekend staan als belastingparadijs. Over het algemeen kunnen we aannemen dat dit ook 
witwasparadijzen zijn. 
De  Financial Action Task Force (FATF) heeft over het verhullen van de achterliggende gerechtigde 
een studie geschreven waarin ook veel typologieën worden beschreven ‘concealment of beneficial 
ownership’ . Wat het OM met name ziet is dat Nederlanders die in eigen land buiten zicht willen 
blijven vaak naar het buitenland gaan, en buitenlanders die in hun eigen land buiten zicht willen 
blijven naar Nederland gaat.  
Het OM heeft een criminologische analyse gedaan naar misbruik van trustkantoren, waarbij 82 zaken 
aan het licht zijn gekomen. Als het gaat om witwassen of andere strafbare feiten met 
doorstroomvennootschappen of SPE’s, dan zijn dat de instellingen waarop de focus zou moeten 
liggen.  
 
Er wordt gevraagd wat het totaal aantal zaken is waar de 82 zaken uit voortkomt, en of hier ook 
illegale trustdienstverleners tussen zitten. Het OM komt zowel echte trustkantoren als illegale 
trustdienstverleners tegen. In dit onderzoek is naar beide gekeken. Als het gaat om de omvang van 
het probleem, en de relatie van die 82 zaken tot het grotere misbruik, is het complexe dat het OM 
weinig zicht heeft op strafbare feiten die in het buitenland zijn gepleegd. Als het gaat om strafbare 
feiten die in Nederland zijn gepleegd, ziet het OM wel dat Nederlandse criminelen, zoals 
drugscriminelen, gebruik maken van buitenlandse trustdiensten. Deze complexiteit hangt er ook 



mee samen dat het vaak moeilijk is informatie uit het buitenland te krijgen. Rechtshulpverzoeken 
worden lang niet altijd gehonoreerd. In de 82 onderzochte zaken zitten misdrijven die echt op 
verhullen zijn gericht, zoals door gebruikmaking van valse facturen. We zien in toenemende mate 
dat er criminele organisaties zijn die zich toeleggen louter op het witwassen van fout verdiend geld. 
Zij hebben contacten in onder- en bovenwereld. Het OM ziet verder dat dit soort criminele 
samenwerkingsverbanden ook vaak andere aanpalende misdrijven erbij doen, zoals een witwasser 
die BTW carrouselfraude erbij gaat doen, we zien TBML-netwerken (witwassen via goeden in plaats 
van geld) waarbij we zien dat ook gebruik wordt gemaakt van andere fraude (douanefraude, BPM in 
geval van auto’s) en ook bewust bedrijven in die criminele netwerken betrekking (zoals 
transportsector, maar denk ook aan grote strafzaken die zagen op de aardappel- uien branche (je 
koopt contact in NL aardappels aan die worden vervoerd naar Afrika en daar verkocht).  
We hebben vanuit Europol heel duidelijk signalen dat dit gaat om drugscriminelen die TBML inzetten 
als een soort van ondergrondsbankieren. 
 
 
Er wordt gevraagd of het zou helpen als Nederlandse trustkantoren alleen gebruik zouden mogen 
maken van bancaire diensten in Nederland. Dit is moeilijk te beantwoorden. Criminelen zijn goed in 
het ontwijken van maatregelen, en ze proberen vaak zoveel mogelijk gebruik te maken van grenzen 
en complexe structuren. Het OM geeft aan dat het goed inzicht kan krijgen in Nederlandse 
trustkantoren, maar veel minder in bijvoorbeeld een trustkantoor op Gibraltar. Het OM ziet dat 
criminelen zoveel mogelijk structuren optuigen, en minimaal zeven schakels willen hebben tussen 
persoon en eigenaar. Dit bleek onder meer uit een onderzoek naar een trustkantoor dat veel werkte 
met Mossack Fonseca, bekend van de Panama Papers. Je zou transparantie kunnen eisen, met als 
voordeel dat het aan het licht zou brengen als er geen goede uitleg is waarom bepaalde schakels 
ertussen zitten, of waar het geld vandaan komt. Je zou ook kunnen verlangen dat er geen zaken 
worden gedaan met een partij als er een risicoland tussen zit. Als het gaat om waarom Nederland 
zoveel gebruik wordt, is dat omdat vermogen dat via Nederland komt minder verdacht is. Dat zou 
anders zijn als het via een bekend belastingparadijs komt. We zien ook problemen met CV’s 
(buitenlandse vennoten en geen onderneming in NL), waarvan we vaak niet weten dat ze bestaan 
tot er een rechtshulpverzoek uit het buitenland komt. Deze CV’s zijn dan nergens geregistreerd. Ook 
naar stichtingen en het misbruik daarvan heeft het OM in het verleden onderzoek gedaan en recent 
het FEC ook. 
 
De FIOD geeft aan dat witwassers graag gebruikmaken van rechtsvormen die op een bepaald punt 
niet transparant zijn. Een CV zoals genoemd kan gewoon een bankrekening krijgen maar bv een 
stille partner afschermen. Zo werden de Scottish Limited Partnership (SLP) veelvuldig gebruikt 
omdat men bezit kon aanhouden zonder dat er een natuurlijk persoon aan verbonden was. 
Criminelen maken van dit soort leemten gebruik. Ze kiezen zo specifiek deze buitenlandse 
rechtsvorm die in Nederland geaccepteerd wordt en dat maakt het complex. 
Doorstroomvennootschappen worden echter niet alleen gebruikt voor verhullen, maar ook om 
vermogen op een bepaalde plek te krijgen. Nederland wordt gezien als betrouwbaar land en het is 
daarom aantrekkelijker om vermogen door Nederland te sluizen. Het geeft een beeld van 
betrouwbaarheid veel meer dan rechtstreeks via een bekend belastingparadijs. Pas aan het einde 
van de rit eindigt het geld daar. De rol van de Nederlandse doorstroomvennootschap is dan met 
name om juist de verdenking af te wenden. De door het OM aangehaalde zeven stappen worden in 
dat kader door FIOD onderschreven.  
 
DNB geeft aan dat van de statistische S.127 categorie doorstroomvennootschappen, 65%-70% 
beheerd wordt door trustkantoren. De resterende doorstroomvennootschappen worden heel divers 
beheerd, bijvoorbeeld door advocaten, notarissen of andere domicilieverleners. DNB heeft met name 
zicht op de trustkantoren en de doelvennootschappen. Het beeld is dat deze doelvennootschappen 
doorgaans uit zeer complexe structuren bestaan. Sommigen zijn transparant maar anderen expliciet 
niet. Vaak worden ook meerdere jurisdicties gebruikt, waarbij er niet altijd een materiële noodzaak 
of verklaring bestaat voor die verschillende jurisdicties in de structuur.. Zoals het OM schetst is 
informatie verkrijgen uit en over het buitenland complex, en deze jurisdictiesprongen kunnen dus 
zeer verhullend werken. Ten aanzien van belastingontduiking merkt DNB op dat dit een gronddelict 
is voor witwassen. Er is vaak een glijdende schaal van belastingontwijking naar belastingontduiking 
en voor een trustkantoor is vaak niet in één oogopslag duidelijk met welke men te maken heeft in 
geval van een fiscaal gedreven structuur. Dat vraagt goed onderzoek naar de cliënt. DNB brengt dit 
ook onder de aandacht bij trustkantoren en banken (bijvoorbeeld via Good Practices). Bij ontwijking 
geldt dat alleen omdat iets mag naar de letter van de wet, dit niet zonder meer betekent dat het 
goed is en ook niet dat het een activiteit is die een trustkantoor zou moeten faciliteren.  
 



FIU NL geeft aan dat, wat door DNB bevestigd is, slechts een derde van de vergunninghoudende 
trustkantoren de afgelopen vijf jaar een melding van een ongebruikelijke transactie bij FIU-NL 
gedaan. Daar is echt iets te winnen. Met het opknippen van domicilieverlening in de Wet Toezicht 
Trustkantoren is er wel een gat ontstaan, en je ziet dat er steeds meer opgeknipte dienstverlening 
is. Waar voorheen alles door één trustkantoor werd gedaan, zijn het nu aparte dienstverleners. Daar 
ontstaat een steeds groter risico waar ook naar gekeken kan worden. Ten aanzien van de eerdere 
vraag  of het zou helpen als partijen alleen gebruik mogen maken van Nederlandse bancaire diensten 
geeft FIU-NL aan dat dit complex ligt. Nederlandse banken zijn terughoudend in dienstverlening aan 
de Nederlandse trustsector, en deze trustkantoren worden bijna gedwongen elders gebruik te maken 
van dienstverlening.  
 
Gevraagd wordt wat de constatering dat Nederland een goede reputatie in de wereld heeft en daarom 
aantrekkelijk is voor criminelen betekent voor de beleidsopties. Als de regels verder aanscherpt 
worden is het resultaat dat Nederland alleen maar betrouwbaarder wordt geacht, terwijl de 
uitvoering in de praktijk mogelijk achterblijft. Is dit een reëel risico? Verder wordt gevraagd hoe – 
met alle aanscherpingen van de regels voor bijvoorbeeld banken en trustkantoren - voorkomen kan 
worden dat partijen verschuiven naar buiten het toezicht. Is de capaciteit voldoende? DNB geeft ten 
aanzien van de vraag over het reputatierisico aan dat er twee ‘knoppen’ zijn waar aan gedraaid kan 
worden: vraag en aanbod. Als Nederland een aantrekkelijk land is voor doorstroomvennootschappen 
dan blijft de vraag hoog naar trustdienstverlening, de ‘vraagknop’. Wetgeving zoals de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 
(Wtt) zijn gericht op de ‘aanbodknop’. Dit is strenge wetgeving, met name de Wtt, en DNB houdt 
scherp toezicht op trustkantoren. Als je alleen draait aan de aanbodknop en de vraag blijft 
onverminderd hoog, dan bestaat het risico dat andere partijen de vraag zullen opvullen, bijvoorbeeld 
advocaten, notarisisen, administratiekantoren, maar ook illegale aanbieders van trustdiensten. 
Nederland staat nog steeds erg hoog op lijstjes met ‘tax havens’, en blijft aantrekkelijk. Als die 
fiscale aantrekkelijkheid minder wordt, neemt ook die vraag af. Deze oproep om ook wat te doen 
aan die vraagkant, kwam ook van vertrekkend DNB-directielid Elderson in zijn voorstel voor een 
Deltaplan witwassen. 
 
DNB pakt ook illegale trustdienstverlening aan als ze daarover signalen ontvangt. Dat doet DNB 
zelfstandig maar ook in samenspraak met ketenpartners (OM, FIOD, Belastingdienst). Het is erg 
ingewikkeld om achter illegale trustdienstverlening te komen. Partijen bewegen zich bewust uit het 
zicht van de toezichthouder.  
 
Besproken wordt dat S.127 om heel grote cijfers gaat en de vraag wordt gesteld in hoeverre de type 
entiteiten waar het OM over spreekt hierbij aansluiten. Het OM geeft aan dat type entiteiten waar 
het OM mee te maken krijgt heel groot kunnen zijn, en er soms miljarden doorheen gaan. Nederland 
moet geen vehikel worden voor wat er fout gaat in de wereld. OM kwalificeert dit niet als 
ondernemingen omdat het niet gaat over arbeid en kapitaal, maar over pure doorstroming.  FIOD 
geeft aan dat internationaal ook constructies worden gezien die echt materieel zijn, bijvoorbeeld een 
groot beursfonds met talloze werkmaatschappijen in logische landen. Maar daarnaast één onlogisch 
land met een vennootschap waar een hoop vermogen door stroomt wat lijkt te wijzen op een 
doorstroomvennootschap en sterk gericht op verhulling. Er wordt daarnaast vaak gezien dat 
doorstroomvennootschappen tijdelijk van aard zijn, een aantal jaar bestaan en dan geliquideerd 
worden. Er worden eerst keurig aangiftes gedaan, maar dat houdt snel op en vervolgens proberen 
ze zich aan fiscale en KVK-verplichtingen te onttrekken.  
 
FIOD/AMLC geeft aan dat er bereidheid bestaat – en reeds is gecommuniceerd - om ter 
ondersteuning van de commissie data uit bijvoorbeeld bekende leaks, zoals de Panama Papers, in 
samenhang met S.127-data alsmede fiscale gegevens te analyseren, om te bezien waar mogelijke 
connecties zitten. OKC geeft aan dat het zou helpen als witwaszaken van de afgelopen vijf jaar 
onderzocht zouden worden, waarbij dan gekeken kan worden naar het type entiteit dat gebruikt is 
en of er een trend in te zien is, en de rol van dienstverleners. Dit zou kunnen helpen kenmerken te 
destilleren om de detectie te verbeteren. OM geeft aan dat zij zelf een vergelijkbare analyse hebben 
gedaan waarin 82 zaken nader zijn onderzocht waar trustkantoren bij betrokken waren. Daarnaast 
is vanuit de Financial Action Task Force een rapport opgeleverd over de ‘concealment of beneficial 
ownership’ wat heeft geleid tot allerlei indicatoren, die heel goed zijn. OKC geeft aan dat het ook 
goed is te kijken naar specifiek de Nederlandse situatie. Zo is in 2016 een onderzoek gedaan naar 
bedrijven in de mijnsector waar OKC aan meegewerkt heeft. Heeft heel goed inzicht gegeven en 
dergelijke onderzoeken helpen gerichte beleidsmaatregelen te destilleren. Belangrijk om het net niet 
te smal te werpen want dat werkt witwassers in de hand. Moeten vooral breed kijken naar dit 
probleem.  



 
Gevraagd wordt naar de studie over illegale trustdienstverlening, en of er zicht is op de gevallen 
waarin trustdienstverlening zo wordt opgeknipt dat het legaal is om dit zonder vergunning te doen. 
OM geeft aan een niet-melders project gedaan te hebben waarin aantal casussen behandeld zijn. 
Hierin kwam voor dat werkzaamheden zo opgeknipt werden dat de dienstverlening niet meer 
vergunningsplichtig was. Is niet verboden, tenzij de dienstverleners feitelijk met elkaar verbonden 
zijn. Dit is soms wel een lastig onderscheid om te maken. Voor wat betreft de vraag over het 
opknippen van dienstverlening geeft DNB aan dat een van de trustdiensten die in de trustwetgeving 
wordt gedefinieerd zogenaamde ‘domicilie plus’ is. Dat is het aanbieden van domicilie aan een klant, 
gecombineerd met bepaalde administratieve werkzaamheden voor die klant, zoals het doen van een 
belastingaangifte. Voorheen kwam het voor dat een dienstverlener alleen domicilie verleende, maar 
wel een ander vroeg om de belastingaangifte te doen (‘knippen’). Dat kan nu niet meer, ook het 
orkestreren is nu vergunningsplichtig. Overigens valt domicilie op zichzelf (‘domicilie sec’) ook nog 
onder de Wwft. 
 
Gevraagd wordt naar de term hoogrisicoland, en of er niet iets gedaan zou moeten worden aan 
geldstromen naar hoogrisicolanden. Verder is gevraagd of er niet te veel vergunningen worden 
afgegeven voor trustkantoren en of deze niet doorgelicht moeten worden en een flink aantal 
ingetrokken. DNB geeft aan dat er circa 170 trustvergunningen zijn. Dit waren er eerder circa 300 
rond 2010. Er zijn dus al behoorlijk wat vergunningen ingetrokken door DNB. . Het intrekken van 
een vergunning is een heel zwaar handhavingsmiddel voor een toezichthouder. DNB werkt met een 
handhavingsladder met steeds strengere maatregelen waar vergunning intrekken het eindpunt is. 
Het middel van het intrekken van een vergunning wordt vaak pas ingezet na pogingen om te zorgen 
dat een bedrijf zelf zijn bedrijfsvoering op orde krijgt en na het opleggen van boetes. Qua capaciteit 
is het niet efficiënt om alle vergunningen door te gaan lichten zonder aanleiding. DNB heeft beperkte 
capaciteit voor toezicht en zet die in bij die kantoren waar de integriteitsrisico’s het hoogst zijn.  
Voor wat betreft het wetsvoorstel van Financiën over trustkantoren en hoogrisicolanden, geeft DNB 
aan dat die term hoogrisicolanden voortkomt uit de Wwft. Indien zaken wordt gedaan met een cliënt 
uit een hoogrisicoland zijn instellingen op grond van de Wwft verplicht om verscherpt 
cliëntenonderzoek te doen. Het voorstel om de Wtt 2018 aan te passen, is hier strenger in. Door 
een trustkantoor zou dan helemaal geen zaken mogen worden gedaan met personen uit 
hoogrisicolanden. Het wetsvoorstel is wel een harde maatregel omdat er natuurlijk ook legale 
transacties zijn met deze landen.  
 
Gevraagd wordt naar de UBO-definitie in de Wwft, en het beeld dat trustkantoren af en toe ook 
zichzelf als UBO van hun cliënt registreren. Zou het behulpzaam zijn voor het toezicht als er een 
andere UBO-definitie was. DNB geeft aan dat dit een vraag is over de implementatie van 
internationale en Europese regels en dat soort vragen zou de commissie het best kunnen stellen aan 
het ministerie van Financiën. De UBO-definitie is eigenlijk een soort drietrapsraket die afgelopen 
moet worden. Om de UBO van een cliënt te identificeren, moet een instelling eerst kijken naar 
natuurlijke personen die vanwege aandelen, eigendom of stemrecht als UBO kwalificeren (waarbij 
bepaalde percentages worden gehanteerd). Als er via die weg geen UBO is geïdentificeerd, kijkt de 
instelling naar natuurlijke personen die feitelijke zeggenschap hebben. Als er niemand is die op basis 
van de eerdere twee trappen als UBO kwalificeert, dat moet het hoger leidinggevend personeel van 
de cliënt als UBO’s worden gezien. Omdat trustkantoren vaak een of meerdere directeuren leveren 
voor hun cliënt, kan het dus gebeuren dat diegene (in trap 3) als UBO wordt genoteerd. DNB ziet in 
het toezicht van de trustkantoren dat deze het vaak lastig vinden de echte UBO van hun cliënt of de 
doelvennootschap te achterhalen. Dit kan erin resulteren dat ze op iets uitkomen dat niet klopt, of 
dat ze uitkomen bij het hoger leidinggevend personeel omdat ze het eigenlijk niet lukt om de echte 
UBO te identificeren. De wet zegt dat pas als een instelling alles heeft gedaan om de echte UBO te 
achterhalen, én als er geen gronden voor verdenking bestaan, pas dan bij het hoger leidinggevend 
personeel mag worden uitgekomen. Op de vraag hoe zich dit verhoudt tot het feit dat het 
trustkantoor altijd een opdrachtgever heeft, geeft DNB aan dat structuren zo complex kunnen zijn 
dat het ook voor trustkantoren lastig kan zijn de echte UBO te achterhalen. In beginsel zou je alleen 
bij het hoger leidinggevend personeel uitkomen als er geen echte UBO’s zijn, maar het gebeurt ook 
dat men toch bij het leidinggevend personeel uitkomt omdat de ‘echte’ UBO’s niet achterhaald 
kunnen worden. OKC merkt op dat het UBO-register een belangrijk middel is in witwasbestrijding. 
Het is een belangrijk middel om meer transparantie te krijgen. Het gaat tegelijkertijd niet alleen 
maar om een UBO in beeld te krijgen, maar om dé UBO in beeld te krijgen. Het is van belang te 
beseffen dat met het UBO-register niet zomaar de echte witwassers in beeld komen, deze zal immers 
niet zo dom zijn de eigen naam in het register te zetten. Het voordeel van het UBO-register zit er 
met name in dat er in ieder geval een aanknopingspunt is. In algemene zin is het voor 



witwasbestrijding van belang niet enkel van de regels uit te gaan, want criminelen volgen juist niet 
de regels.  
 
Gevraagd wordt naar de pakkans en kans op veroordeling in Nederland, waarvan het beeld bestaat 
dat deze laag is, en of dit Nederland aantrekkelijker maakt. OM geeft aan dat Nederland niet zozeer 
aantrekkelijk is vanwege pakkans maar eerder het klimaat om de structuren heen. Nederland is 
aantrekkelijk door zijn goede economische en financiële structuur en betrouwbaarheid, de verdragen 
etc. Er is dus veel aanbod voor de Nederlandse doorstroomvennootschap.  
Het OM moet zich de vraag stellen waar zij haar opsporingscapaciteit op wil richten. Dat moet een 
inzet zijn die kan leiden tot een effect. We zien nogal eens verdachte transacties voorbij komen 
waarbij twee buitenlandse partijen – soms louter op papier of soms even snel via een NL 
bankrekening-  bedragen toespelen. Soms kan je dan vermoeden dat dit corruptie is bijvoorbeeld 
gezien de personen die daarachter zitten, maar gezien de landen waar beide personen gevestigd 
zijn kan je je ook afvragen of het bestuur van dat land dit goedkeurt of zelfs bemoedigt. De vraag 
is welk Nederlands belang is gemoeid met een onderzoek dat bij het eerste rechtshulpverzoek zal 
waarschijnlijk zal stranden.  
Pakkans hangt er ook mee samen dat de cliënten die in zee gaan met trustkantoren de strafbare 
feiten vaak in het buitenland hebben gepleegd. Dat onttrekt zich voor een belangrijk deel aan het 
zicht van het OM. Internationale samenwerking is cruciaal om deze te verhogen. Zogenaamde 
belasting- en witwasparadijzen hebben echter veel mogelijkheden om zaken niet vatbaar voor 
rechtshulp te maken. Dit compliceert. Het OM heeft met name zicht op zaken die Nederland raken, 
dus bijvoorbeeld omdat dienstverlening in Nederland betrokken is bij criminele activiteiten. 
Tegelijkertijd is capaciteit ook altijd een element. Er zijn altijd meer zaken dan capaciteit. Het OM 
kan daarnaast niet zomaar dwangmiddelen inzetten, er moet eerst een verdenking zijn. Een 
duidelijke beperking van bijvoorbeeld de verdachte transactie van de FIU is dat dit geen redelijk 
vermoeden is in de zin van art 27 Strafvordering. Zonder een dergelijk vermoeden kan het OM 
eigenlijk geen onderzoek opstarten, geen beslag leggen en geen bedragen of transacties bevriezen. 
Er zijn ook landen waar de VT bij wetsfictie altijd een vermoeden oplevert en er dus ook 
opsporingsmiddelen kunnen worden ingezet.  
 
Ter afsluiting wordt gevraagd of het OM of FIU of andere partijen mogelijkheid zien te helpen bij een 
eigen analyse van de commissie naar betrokkenheid trustkantoren bij witwaszaken. Besproken 
wordt dit schriftelijk te bespreken. FIOD/AMLC herhaalt, mede naar aanleiding van een vraag vanuit 
de commissie, de bereidheid om de commissie concreet te ondersteunen bij het onderzoek naar 
potentiele doorstroomvennootschappen die genoemd zijn in de zg Panama papers of andere leaks 
en de redenen waarom en hoe deze gebruikt zijn. Daarnaast ten behoeve van de commissie analyse 
te doen naar de link tussen s127, fiscaliteit en witwassen. Dit kan met de goede juridische basis 
maar deels ook met open bronnen informatie en de aanwezige deskundigen bij de organisatie.  DNB 
benadrukt ter afsluiting het belang om niet alleen naar aanbod te kijken, maar ook naar vraag. Zo 
lang Nederland fiscaal zo aantrekkelijk blijft, zal de vraag naar doorstroomvennootschappen hoog 
blijven.  
  


