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TRUSTKANTOREN IN DE KLEM 
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de invoering van de 
Wet toezicht trustkantoren (“Wtt”) in 2004 voor trustkantoren. Deze wet heeft 
grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. 

door Ellen C. Timmer, advocaat  
Pellicaan Advocaten www.pellicaan.nl 

(Rotterdam) 
 
Waar trustkantoren in het verleden al hun handen vol hadden aan het goed en des-
kundig bedienen van hun opdrachtgevers, onder andere op het gebied van financiën 
en belastingadvies, zijn er door de Wtt veel verplichtingen bij gekomen.  
 

EISEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK 

Het lastige van de Wtt is dat deze wet inzake de bedrijfsvoering door het trustkantoor 
slechts algemene normen bevat. Die algemene normen zijn opgenomen in artikel 10 
Wtt. Op basis van dit artikel heeft De Nederlandsche Bank (“DNB”) de Regeling intege-
re bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (“Rib”) vastgesteld die ook uitblinkt door 
vaagheid. DNB heeft nagelaten zijn beleidsregels of standpunt inzake “best practices” 
behoorlijk bekend te maken aan de sector, wat tot gevolg heeft gehad dat veel trust-
kantoren bij controles van DNB (toezichtbezoeken) werden geconfronteerd met nieuwe 
eisen. Verder blijkt in de praktijk dat DNB brieven stuurt aan trustkantoren waarin de 
kantoren worden beschuldigd van niet-naleving van de Wtt, zonder dat sprake is van 
een duidelijke onderbouwing. 
 
Het is aan te bevelen om de toezichtbezoeken goed voor te bereiden en ook maatrege-
len te nemen met betrekking tot de toezichtbezoeken: 
 
• Neem alle cliëntendossiers en cliëntacceptatiedossiers periodiek goed door; laat 

de dossiers ook extern toetsen (dus niet alleen vlak voor een toezichtbezoek). 
• Zorg er voor dat er namens het trustkantoor meerdere personen aanwezig zijn bij 

de gesprekken met de toezichthouders van DNB. Soms is het nuttig om hier ook 
een juridisch adviseur bij te betrekken, zeker als DNB dreigt met sancties. 

• Maak goede aantekeningen van de gesprekken met de toezichthouders van 
DNB, ook als het telefoongesprekken betreft. 

• Als voor u niet duidelijk is waarop DNB doelt, vraag dan schriftelijk om ophelde-
ring en verzoek DNB ook om het standpunt schriftelijk uit een te zetten. 

• Reageer altijd schriftelijk op brieven van DNB als u het niet eens bent met de 
bevindingen (feiten) dan wel de conclusies die door DNB worden getrokken. 
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• De standpunten van DNB zijn niet altijd gebaseerd op de wet- en regelgeving. 
Hoewel het ter voorkoming van kosten (proceskosten, advieskosten en dergelij-
ke) verstandig is om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk naar de wensen van DNB 
in te richten, kan er soms aanleiding zijn om individueel of collectief de discussie 
met DNB aan te gaan. Het kan dan heel nuttig zijn om juridische expertise in te 
huren. 

 
Houdt er rekening mee dat oplegging van sancties door DNB tot gevolg heeft dat het 
trustkantoor en alle beleidsbepalers en bestuurders “antecedenten” krijgen, waar be-
trokkenen niet makkelijk van afkomen. 
 
Voorts is van belang dat er zorg wordt gedragen voor een goede begeleiding en oplei-
ding van alle medewerkers die met trustactiviteiten belast zijn, niet alleen voor wat be-
treft het inhoudelijke werk (vennootschapsrecht, fiscaalrecht en dergelijke). Ook een 
goede kennis van de Wtt is van het allergrootste belang. 
 

OVEREENKOMSTEN MET DE OPDRACHTGEVERS 

De relatie met uw opdrachtgevers dient op een juridisch zorgvuldige wijze te worden 
vastgelegd. Dat betekent dat de managementovereenkomsten en andere overeen-
komsten die u vóór 2004 gebruikte, meestal niet meer bruikbaar zijn. Het is van groot 
belang dat de overeenkomsten die u met uw opdrachtgevers en met de doelvennoot-
schap sluit de mogelijkheid bieden om zonder financiële schade afscheid van hen te 
nemen. 
 
Het is essentieel om goede modellen te ontwikkelen, onder meer: 
 
• De managementovereenkomst met de doelvennootschap. 
• De overeenkomsten met de aandeelhouder(s) van de doelvennootschap. 
• Verklaringen door personen en rechtspersonen in de keten tussen de doelven-

nootschap en de uiteindelijk belanghebbende(n). 
• Verklaringen van adviseurs en andere betrokken personen, met name als het 

voor de naleving van de Wtt relevante onderwerpen betreft. 
 

MEER INFORMATIE 

Trustkantoren kunnen voor juridisch advies terecht bij Ellen Timmer, Pellicaan Advoca-
ten (Rotterdam), telefoon 010-2771610. 
 
 

Rotterdam, februari 2009 


