
 

 

1 
 

Position Paper DNB voor  

Commissie doorstroomvennootschappen 
Rondetafel over witwassen 12 mei 2021 

 

1. Inleiding  

 

Dit paper is ter voorbereiding van het rondetafelgesprek witwassen, één van de drie 

ronde tafelgesprekken die worden georganiseerd ten behoeve van het onderzoek 

uitgevoerd door de Commissie doorstroomvennootschappen.1 Specifiek ten behoeve 

van de ronde tafel over witwassen is door het secretariaat van de Commissie een 

Infosheet gestuurd aan de deelnemers, met een aantal vragen die de Commissie wil 

beantwoorden. Centraal in het onderzoek staan ‘doorstroomvennootschappen’ die in 

Nederland actief zijn, alsook personen en entiteiten die het functioneren van deze 

doorstroomvennootschappen faciliteren.  

 

Onder de entiteiten die deze doorstroomvennootschappen faciliteren vallen ook 

trustkantoren. DNB is toezichthouder op trustkantoren. In het navolgende wordt 

deze toezichtrol van DNB beschreven en zal vanuit dat perspectief worden ingegaan 

op de specifieke vragen van de Commissie. 

2. Toezicht DNB  

 

Een trustkantoor is, kort gezegd, een entiteit die beroeps- of bedrijfsmatig een of 

meerdere trustdiensten verricht. In de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) 

is opgesomd wat wordt verstaan onder trustdiensten. De twee meest voorkomende 

trustdiensten zijn het zijn van bestuurder van een doelvennootschap (trustdienst a) 

en het aan een doelvennootschap ter beschikking stellen van een postadres of 

bezoekadres in combinatie met bepaalde aanvullende werkzaamheden (trustdienst 

b). De dienst van het ten behoeve van de cliënt gebruik maken van een 

doorstroomvennootschap in de zin van de Wtt 2018 (trustdienst c), komt nauwelijks 

meer voor.2 

 

DNB houdt toezicht op de naleving door trustkantoren van de navolgende wetten 

(en bijbehorende lagere regelgeving): 

- Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) 

- Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) 

- Sanctiewet 1977 (Sw) 

 

Ingevolge de Wtt 2018 dient een trustkantoor te beschikken over een vergunning. 

Die wordt verleend door DNB. Op dit moment beschikken 155 trustkantoren over 

een vergunning van DNB. DNB treedt in beginsel handhavend op tegen partijen 

over wie DNB signalen ontvangt dat zij illegaal (want zonder vergunning) 

trustdiensten verlenen.  

 

Centraal in de hiervoor aangehaalde regelgeving staat dat trustkantoren een rol 

hebben als poortwachter van het financieel systeem. Dit houdt in dat trustkantoren 

zich bij hun dienstverlening moeten inspannen om te voorkomen dat het 

Nederlandse financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering 

of voor andere handelingen die ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven 

recht of in het maatschappelijk verkeer betaamt. Als trustkantoren diensten 

                                                 
1 Instellingsbesluit, Stcrt 2021, 11844. 
2 Voor de precieze definities, zie artikel 1, eerste lid, Wtt 2018.   
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verlenen aan, of door middel van Nederlandse rechtspersonen of vennootschappen 

geldt deze poortwachtersfunctie ook voor de toegang tot het Nederlandse 

rechtsstelsel: het voorkomen dat deze rechtspersonen of vennootschappen worden 

gebruikt voor de genoemde doeleinden.3  

3. Gehanteerde begrippen 

 

Om een beeld te krijgen bij de scope van het onderzoek door de Commissie zijn 

meerdere begrippen relevant. Hierna worden die begrippen en hun onderlinge 

verhouding toegelicht. 

 

Doorstroomvennootschap conform Wtt 2018 

De Wtt 2018 definieert in artikel 1 ‘doorstroomvennootschappen’ als volgt: 

“rechtspersoon of vennootschap die tot dezelfde groep behoort als degene die 

gebruik maakt van deze rechtspersoon of vennootschap voor het verlenen van de 

trustdienst, bedoeld in onderdeel c van de begripsomschrijving van trustdienst;” 

Trustdienst c: “het ten behoeve van de cliënt gebruik maken van een 

doorstroomvennootschap” 

 

Eenvoudig gezegd gaat het om zogenaamde ‘in house’ vennootschappen; 

vennootschapen die onderdeel uitmaken van het trustkantoor, waarvan de cliënt 

van het trustkantoor gebruik mag maken.  

 

Op basis van de data die uit de jaarlijkse uitvraag door DNB verkregen en 

geanalyseerd wordt, zijn er op dit moment (peildatum 31-12-2019) nog 4 

trustkantoren die de mogelijkheid van trustdienst c aanbieden, waarvan 3 

trustkantoren in Nederland dit ook daadwerkelijk doen. Het gaat in totaal om 4 

doorstroomvennootschappen in de zin van de Wtt 2018.  

 

Omdat de definitie van doorstroomvennootschap uit de Wtt 2018 substantieel 

afwijkt van wat de Commissie lijkt te verstaan onder doorstroomvennootschap, 

wordt in dit paper steeds ‘Wtt-doorstroomvennootschap’ gebruikt als het gaat om 

hoe deze in de Wtt 2018 is gedefinieerd. 

 

Doelvennootschap conform Wtt 2018 

Als gezegd verleent de overgrote meerderheid van de trustkantoren in Nederland 

trustdiensten a en b. Het aantal doelvennootschappen dat door trustkantoren met 

een vergunning wordt bediend is 15.398 (peildatum 31-12-2019).  

 

Bijzondere financiële instellingen  

Bijzondere Financiële Instellingen (BFIs) zijn “houdster- en 

financieringsmaatschappijen behorend tot buitenlandse multinationals, zonder niet-

financiële productie en werkgelegenheid in Nederland.” Over de BFI’s rapporteert 

DNB jaarlijks, BFI’s hebben een rapportageplicht aan DNB. In de laatste rapportage 

(peiljaar 2019) is aangegeven dat het aantal daalt, er zijn nu nog 12.000 BFI’s die 

aan DNB rapporteren. Hiervan wordt 65 tot 70% vertegenwoordigd door een 

trustkantoor met vestiging in Nederland.4 

 

‘Doorstroomvennootschappen’ als beoogd door de Commissie 

Voor zover op dit moment bekend is de Commissie nog bezig om een preciezere 

definitie vast te stellen van ‘doorstroomvennootschap’. In de infosheet is de 

                                                 
3 Zie memorie van toelichting bij Wtt 2018. 
4 Afname activiteiten van vooral kleinere bfi’s (dnb.nl)  

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/dnbulletin-2020/afname-activiteiten-van-vooral-kleinere-bfi-s/#:~:text=BFI%27s%20zijn%20houdster%2D%20en%20financieringsmaatschappijen,productie%20en%20werkgelegenheid%20in%20Nederland.&text=Deze%20directe%20buitenlandse%20investeringen%20blijven,worden%20ge%C3%AFnvesteerd%20in%20buitenlandse%20dochters.
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volgende tekst opgenomen: “Eenvoudig gezegd kan hierbij worden gedacht aan 

juridische entiteiten met geen of beperkte reële activiteiten in Nederland, anders 

dan het dienen als een middel om vermogen door Nederland te sluizen. Dit betreft 

een bredere definitie dan onder de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en is niet 

beperkt tot doorstroomvennootschappen aangeboden door dienstverleners zoals 

trustkantoren.”  

 

Het bereik dat de Commissie beoogt, lijkt aanzienlijk breder dan de definitie van 

doorstroomvennootschap uit de Wtt 2018. Het lijkt deels te overlappen met de 

doelvennootschap in de zin van de Wtt 2018 en ook met de BFI. Het beoogde bereik  

kan allerlei verschillende entiteiten in allerlei verschillende vormen van 

organisatieverbanden omvatten. Dit kan variëren van vennootschappen die gebruikt 

worden door diverse financiële dienstverleners (e.g. advocaten, bewindvoerders, 

notarissen), doelvennootschappen waaraan trustkantoren diensten verlenen (e.g. 

holdingmaatschappijen, entiteiten die onderdeel zijn van ‘grote’ multinationals), 

Wtt-doorstroomvennootschappen. Deze entiteiten kunnen aan de door de 

Commissie gestelde kenmerken voldoen maar ook deels niet; het is afhankelijk van 

hun activiteiten, waarbij zowel het begrip ‘substance’ als het aspect 

werkgelegenheid een rol speelt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invulling van doorstroomvennootschap zoals voorgestaan door DNB 

Voor het cijfermatig in kaart brengen van de doorstroomvennootschappen zoals de 

Commissie die voor ogen heeft, ligt het naar het oordeel van DNB in de rede om 

aan te sluiten bij de financiële sub-sector ‘Financiële instellingen en 

kredietverstrekkers binnen concernverband’ (S.127).  

 

Binnen het Europees rekeningstelstel (ESR 2010) worden 

doorstroomvennootschappen hoofdzakelijk waargenomen in de sub-sector 

‘Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband’ (S.127). 

Omdat de diensten louter binnen het ondernemingscluster – en niet aan derden - 

worden aangeboden, worden deze entiteiten ook wel ‘captive financial instititions’, 

of ‘captives’, genoemd. In Nederland is DNB verantwoordelijk voor de waarneming 

en het opstellen van statistieken over deze sector. Hierin bevinden zich zowel de 

BFI’s (S.127a), als financiële top-holdings van niet-financiële instellingen (S.127b). 

Deze sub-sector kenmerkt zich door een hoge mate van vorderingen en 

verplichtingen vis-a-vis het buitenland en (op een macroniveau) relatief 
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gebalanceerde inkomende en uitgaande inkomensstromen: de rol van/voor 

Nederland is naar verhouding beperkt. DNB is verantwoordelijk voor het opstellen 

van statistieken over deze sector. 

4. Onderzoeksvragen 

4.1 Wat is er bekend over de omvang - zowel in aantal entiteiten als 

geldstromen - van witwassen in Nederland?  

 

DNB heeft zelf geen onderzoeksdata over de omvang van witwassen in Nederland. 

Dit heeft te maken met de scope van haar toezicht. Het toezicht is gericht op het 

voorkomen van witwassen. De trustdiensten die door Nederlandse trustkantoren 

verleend worden zijn bovendien veelal internationaal georiënteerd, waardoor ook 

een focus op ‘in Nederland’ lastiger zou zijn aan te brengen.  

4.2 Wat is er bekend over de manier waarop 

doorstroomvennootschappen gebruikt kunnen worden voor 

witwassen? 

 

DNB kan deze vraag beantwoorden voor zover het doorstroomvennootschappen zijn 

die tevens Wtt-doorstroomvennootschap of doelvennootschap zijn.  

 

Wtt-doorstroomvennootschappen 

DNB rapporteert sinds 2015 in haar nieuwsbrieven over Wtt-

doorstroomvennootschappen, waarbij DNB met name de verhoogde 

integriteitsrisico’s van deze Wtt-doorstroomvennootschappen heeft benoemd. Een 

risico van Wtt-doorstroomvennootschappen is dat binnen een Wtt-

doorstroomvennootschap verschillende cliënten worden bediend en er dus in één 

vennootschap meerdere geldstromen lopen. Dit maakt de monitoring van die 

geldstromen door het trustkantoor complex. Daarnaast is er een verhoogd risico op 

witwassen omdat gebruik van een Wtt-doorstroomvennootschap anonimiteit 

bevordert. Achter één vennootschap kunnen immers meerdere partijen schuil 

gaan.5 Tussen 2013 en 2019 is het aantal Wtt-doorstroomvennootschappen door de 

aanhoudende toezichtdruk van DNB afgenomen van 132 (medio 2013) tot 4 

(peildatum 31-12-2019). 

 

Doelvennootschappen 

De afgelopen jaren zijn er in de media meerdere berichten gepubliceerd over grote 

internationale corruptiezaken. Bekend is dat een aantal Nederlandse trustkantoren 

doelvennootschappen bedienden die hierbij betrokken zijn geweest of onderdeel van 

zijn geweest. Dit betreft bijvoorbeeld de Luanda leaks (Dos Santos), de Petrobras-

affaire waarbij het onderzoek ‘Car wash’ een belangrijk onderdeel is geweest. Ook 

bleek van betrokkenheid van Nederlandse trustkantoren bij de Troika landromat en 

de eerder gepubliceerde Panama papers en Paradise papers. Verder heeft een 

Nederlands trustkantoor een rol gespeeld bij een corruptiezaak in Mozambique.  

 

DNB heeft naar deze publicaties/zaken onderzoek gedaan bij de betrokken 

trustkantoren. Uit dat onderzoek komt naar voren dat zij hun cliëntenonderzoek 

vaak onvoldoende diepgaand uitvoeren en de risico’s van de cliënt en/of 

doelvennootschap onvoldoende in beeld brengen. In die gevallen dat de 

trustkantoren de risico’s wel in beeld hadden, zag DNB in meerdere casus dat zij 

                                                 
5 Nieuwsbrief DNB februari 2013. 
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hier onvoldoende actie op ondernamen (bijvoorbeeld door strengere 

beheersmaatregelen of afscheid nemen van een cliënt).  

 

De monitoring van de transacties die worden verricht door of ten behoeve van een 

doelvennootschap en het melden aan de FIU-Nederland van transacties die 

‘ongebruikelijk’ zijn in de zin van de Wwft6, is bij trustkantoren vaak nog 

onvoldoende op orde. De herkomst en de bestemming van internationale 

geldstromen die de Nederlandse doelvennootschap (in)direct raken wordt 

regelmatig in onvoldoende mate onderzocht door de trustkantoren. Hiervoor zijn 

door DNB aan meerdere trustkantoren bestuurlijke boetes opgelegd.  

 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de doelvennootschap in Nederland, die 

wordt bediend door een Nederlands trustkantoor, vaak onderdeel is van een 

organisatiestructuur die diverse soorten juridische entiteiten omvat, meerdere lagen 

kent en onderdelen heeft in meerdere verschillende jurisdicties met bijbehorende 

verschillende wetgeving en verschillende toezichthouders. In veel structuren wordt 

gebruik gemaakt van rechtsvormen die minder transparant zijn zoals bijvoorbeeld 

de Angelsaksische trust en (buitenlandse) stichtingen. Geldstromen lopen via de 

verschillende entiteiten in de structuur en daarmee door meerdere jurisdicties. Dat 

maakt het complex om de omvang, herkomst en bestemming van die geldstromen 

te achterhalen en biedt daardoor ruimte voor witwassen, belastingontwijking en 

belastingontduiking. Het is vanwege het internationale aspect en de complexiteit 

van transacties ook vaak lastig om vast te stellen of een transactie (in de 

betreffende jurisdictie) legaal of illegaal is. 

 

DNB houdt toezicht op trustkantoren met activiteiten en een vergunningplicht in 

Nederland. Een aantal van deze trustkantoren maakt zelf ook weer onderdeel uit 

van internationale structuren en samenwerkingsverbanden. De trustdienstverlening 

is in die gevallen verspreid over verschillende jurisdicties, zowel binnen als buiten 

de EU.  

4.3 Is er samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in 

Nederland en zo ja, wat betekent dit voor de relatie tussen het 

aanpakken van belastingontwijking en het aanpakken van criminele 

geldstromen? 

 

DNB zal deze vraag beantwoorden voor zover het trustdienstverlening in de zin van 

de Wtt 2018 betreft.  

 

DNB besteedt in haar toezicht aandacht aan de fiscale integriteitsrisico’s bij 

trustdienstverlening. In 2019 heeft DNB ‘good practices fiscale integriteitsrisico’s 

voor cliënten van trustkantoren’ gepubliceerd.7 Deze good practices zijn bedoeld om 

handvatten te bieden om risico’s op belastingontduiking en -ontwijking te 

herkennen en te mitigeren. In de good practices heeft DNB ook het verschil tussen 

ontwijking en ontduiking geduid. Belastingontwijking is het onttrekken aan 

belastingen zonder overtreding van een wetsbepaling door bijvoorbeeld winsten te 

verschuiven naar landen waar deze minder belast worden, wat in beginsel legaal is. 

De grens tussen legaal en illegaal wordt in samenhang met de risk appetite 

getrokken bij ontwijking van belasting door het opzetten van complexe constructies 

(agressieve belastingplanning) die niet conform het doel en de strekking van de 

belastingwet zijn en waarbij de doorslaggevende beweegreden voor het opzetten 

                                                 
6 Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan 

houden met witwassen of financieren van terrorisme. 
7 Good practices fiscale integriteitsrisico's voor cliënten van trustkantoren (dnb.nl)  

https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/trustkantoren/integriteitstoezicht/good-practices-fiscale-integriteitsrisico-s-voor-clienten-van-trustkantoren/
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van die constructies belastingbesparing is. Belastingontduiking is illegaal, het is het 

niet aangeven van vermogen door gebruik van verhullende mechanismen. 

Belastingontduiking is een gronddelict voor witwassen.  

 

In de good practices heeft DNB aangegeven dat cliënten van trustkantoren 

verschillende fiscale motieven kunnen hebben, met bijbehorende fiscale 

integriteitsrisico’s. In de praktijk is niet altijd meteen duidelijk of sprake is van 

belastingontwijking of -ontduiking. Trustkantoren dienen hier in het kader van hun 

cliëntenonderzoek en de voortdurende controle van de cliënt inzicht in te krijgen. 

De navolgende figuur uit de good practices laat zien hoe belastingontwijking en 

belastingontduiking (en daarmee witwassen) zich tot elkaar verhouden.    

 

 
In de good practices schetst DNB het proces dat trustkantoren doorlopen bij de 

voortdurende beoordeling van de fiscale integriteitsrisico’s van hun cliënten en geeft 

DNB voorbeelden van hoe trustkantoren de verschillende stappen in dat proces in 

hun bedrijfsvoering hebben verwerkt. Bij het doorlopen van die stappen dient het 

trustkantoor steeds bewust te beoordelen waar het handelen van de cliënt (en de 

bijbehorende werkzaamheden die het trustkantoor verricht voor die cliënt) zich 

bevinden op de in bovenstaande figuur geschetste schaal.  

4.4 Welke invloed hebben de recente aanscherpingen van de Wet 

toezicht trustkantoren en de aangekondigde aanscherpingen van die 

wet op doorstroomvennootschappen? 

 

DNB kan deze vraag beantwoorden voor zover het doorstroomvennootschappen zijn 

die tevens Wtt-doorstroomvennootschap of doelvennootschap zijn.  

 

Recente aanscherpingen 

Op 1 januari 2019 is de Wtt 2018 in werking getreden. Deze wet bevat forse 

aanscherpingen van de regels voor trustkantoren. De belangrijkste aanscherpingen 

gaan over de maatregelen om de integriteit en professionaliteit van trustkantoren te 

versterken en het cliëntenonderzoek te verbeteren. Een voorbeeld van die 

aanscherpingen is de verplichting dat ieder trustkantoor twee dagelijks 

beleidspalers heeft. Een ander voorbeeld is de nadere uitwerking van de 

verplichtingen om verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Deze aanscherpingen 

hebben effect op zowel de dienstverlening gerelateerd aan Wtt-

doorstroomvennootschappen (trustdienst c) als aan doelvennootschappen 

(trustdiensten a en b). Mede door deze aanscherpingen en ook door het 
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aanhoudend streng toezicht door DNB is het aantal vergunninghoudende 

trustkantoren in de afgelopen jaren gedaald. Het aantal Wtt-

doorstroomvennootschappen is met name door de aanhoudende toezichtdruk van 

DNB gedaald naar 4 (peildatum 31-12-2019). Dit type dienstverlening wordt dus 

nauwelijks nog aangeboden door vergunninghoudende trustkantoren. Het aantal 

doelvennootschappen dat door vergunninghoudende trustkantoren wordt bediend, 

is gedaald tot ruim 15.000 (peildatum 31-12-2019).  

 

Aangekondigde aanscherpingen 

Een wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt in 2021 ingediend bij de 

Tweede Kamer. Dat wetsvoorstel bevat onder meer twee nieuwe aanscherpingen 

van de Wtt 2018. De eerste is een verbod op het aanbieden van een Wtt-

doorstroomvennootschap. Nu er op dit moment nog maar 4 Wtt-

doorstroomvennootschappen actief zijn, lijkt het effect van deze nieuwe maatregel, 

wanneer die ergens in 2022 of 2023 in werking treedt, beperkt.  

 

Een tweede aanscherping in dit wetsvoorstel betreft een verbod op 

trustdienstverlening als die dienstverlening, kort gezegd, is gerelateerd aan 

bepaalde aangewezen hoog risico landen. DNB heeft in de periode dat het concept-

wetsvoorstel ter consultatie openbaar was gemaakt, gekeken naar de aantallen die 

het betrof. Toen kwam naar voren dat per eind 2018 16 personen en 28 entiteiten 

onder dit verbod zouden komen te vallen.  

4.5 Zijn er nadere maatregelen nodig op het terrein van dienstverlening 

aan doorstroomvennootschappen? 

 

DNB zal deze vraag beantwoorden voor zover het maatregelen betreft die 

betrekking hebben op dienstverlening door trustkantoren aan 

doorstroomvennootschappen die tevens Wtt-doorstroomvennootschap of 

doelvennootschap zijn. 

 

Ook de vraag naar trustdienstverlening aanpakken 

In de afgelopen jaren is de regelgeving die van toepassing is op trustkantoren fors 

aangescherpt. In het toezicht is DNB ook al jaren zeer streng op de trustsector. 

Beide betreffen dus het verder reguleren van het aanbod van trustdienstverlening. 

Naar het oordeel van DNB is het belangrijk dat verdere aanscherpingen niet alleen 

gezocht worden in het aanbod van trustdienstverlening, maar dat die 

aanscherpingen nadrukkelijk ook worden gezocht in de vraag naar 

trustdienstverlening.  

 

Nederland komt al jaren voor op lijstjes met ‘tax havens’. Twee recente 

voorbeelden: 

- Nederland staat op de 3e plaats in het rapport van Tax Justice uit november 

2020;8 

- Nederland staat op de 4e plaats in de Corporate Tax Haven Index 2021 van 

het Tax Justice network9   

In een substantieel deel van de dienstverleningsdossiers die DNB onderzoekt in het 

kader van haar toezicht op trustkantoren, is opgenomen dat de 

doelvennootschappen in kwestie zijn opgericht met een fiscaal doel. Er is dus nog 

steeds aanzienlijke fiscaal gemotiveerde belangstelling voor Nederland en daarmee 

voor de diensten van trustkantoren. Zolang de vraag naar trustdienstverlening 

                                                 
8 The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf (taxjustice.net) 
9 2021 ranking (taxjustice.net) 

https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
https://cthi.taxjustice.net/en/cthi/cthi-2021-results
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groot blijft en het aanbod van die dienstverlening door vergunninghoudende 

trustkantoren steeds verder wordt ingekaderd en daarmee afneemt (zie de hiervoor 

aangehaalde afnemende aantallen vergunninghouders), gaat deze vraag zich 

verleggen naar niet-vergunninghoudende partijen (illegale aanbieders van 

trustdiensten of andere ‘facilitators’) en verdwijnt daardoor uit het zicht van de 

toezichthouder.  

 

Zie in dit verband ook het afscheidsinterview in het FD van Frank Elderson, oud-

directielid van DNB, waarin hij een Deltaplan tegen witwassen voorstelt. Hij trekt de 

vergelijking met ommuurde middeleeuwse steden waar wachters de poorten 

bewaakten. “Die moeten hun rol vervullen. Maar het échte probleem is wat er over 

die wegen richting de stad komt. Als je daar niets aan doet, klotst het straks 

gewoon over de muren.” Daarbij legt hij nadrukkelijk de link met het Nederlandse 

fiscale stelsel.10 

 

Wetgevingswensen 

Wanneer DNB in haar toezicht aanloopt tegen knelpunten, of waar DNB 

mogelijkheden ziet om de betrokken regelgeving effectiever te maken, komt dat ter 

sprake in de contacten die DNB heeft met de minister van Financiën. Ter illustratie: 

de aanscherpingen die met de nieuwe Wtt 2018 gestalte hebben gekregen zijn deels 

terug te voeren op de DNB toezichtpraktijk. Daarnaast informeert DNB jaarlijks de 

minister met haar wetgevingsbrief over ontwikkelingen in de sector, het toezicht en 

Europese wetgeving die naar haar oordeel aanleiding vormen om wet- en 

regelgeving aan te passen. In de wetgevingsbrief 2020 heeft DNB bijvoorbeeld 

specifiek verzocht om in de Wtt 2018 een algeheel verbod op te nemen op het 

verstrekken van belastingadvies door een trustkantoor. De minister van Financiën 

heeft laten weten in beginsel positief te staan tegenover deze wens, waarbij hij 

nader wil bezien welke effecten zo’n algeheel verbod heeft voor de sector en in 

hoeverre het verbod bijdraagt aan de beheersing van integriteitsrisico’s.11 

 

 

  

 

 

                                                 
10 Vertrekkend DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen en verlagen bankbelasting (fd.nl) 
11 Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2020 | Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
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