
nu De Nederlandsche Bank (DNB) ge-
reed is met het afhandelen van alle ver-
gunningaanvragen en de controles bij 
de trustkantoren die inmiddels een ver-
gunning hebben gevraagd, komt er 
ruimte om onderzoek in te stellen naar 
ondernemingen die zonder vergun-
ning trustactiviteiten uitoefenen. Gelet 
op het feit dat het in het verleden voor 
accountants- en administratiekanto-
ren heel gebruikelijk was om domici-
lie te verlenen aan hun relaties, kan er 
op worden gerekend dat deze groep on-
dernemingen nu extra aandacht krijgt. 
Hierna wordt toegelicht dat de Wtt niet 
alleen betrekking heeft op het beroeps-
matig optreden als bestuurder van ven-
nootschappen, maar dat domicilieverle-
ning zonder bestuurderschap ook leidt 
tot vergunningplicht. Accountants- en 
administratiekantoren die nog domici-
lie verlenen moeten daarom met spoed 
een keuze maken: óf de vergunning aan-
vragen óf de trustactiviteiten afstoten.

Activiteiten die vallen onder de Wtt
De Wtt is op 1 maart 2004 in werking 
getreden en sinds die datum is het ver-

boden om zonder vergunning trustac-
tiviteiten uit te oefenen. Overtreding 
van de Wtt is een economisch delict 
in de zin van de Wet op de economi-
sche delicten (Wed), dat kan worden 
beboet met € 87.125, te verhogen af-
hankelijk van de omzet met de verbo-
den activiteiten. 
Het is daarom van groot belang na te 
gaan welke activiteiten vergunning-
plichtig zijn. Zie kader.

Een administratiekantoor dat toestaat 
dat een cliënt zijn kantooradres als be-
drijfsadres gebruikt, doordat alle post 
aan het kantoor- of postadres wordt ge-
stuurd, valt onder de vergunningplicht, 
immers er is een combinatie van:

ter beschikking stellen van 
(correspondentie)adres, én
andere dienstverlening als bedoeld 
in de Wtt, bij een administratiekan-
toor zal het dan veelal gaan om de on-
der sub ii) en iii) bedoelde diensten 
(zie kader).

domicilieverlening
Ook als degene die het adres ter be-
schikking stelt geen administratie-
ve of fiscale dienstverlening doet, is er 
al heel snel sprake van domicilieverle-
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Verboden activiteit accountants- en administratiekantoren

domicilieverlening zonder 
Wtt-vergunning mag niet! 
Ellen Timmer

In het verleden was het gebruikelijk dat administratie- en accoun-

tantskantoren domicilie verleenden aan hun relaties. Dit houdt 

in dat cliënten het adres van het administratiekantoor of accoun-

tantskantoor mogen gebruiken als officieel kantooradres en dat 

alle post daar naartoe gaat. In het kader van de Wet toezicht trust-

kantoren (Wtt) mogen accountantskantoren deze dienst nu alleen 

nog verlenen als zij een Wtt-vergunning hebben. Toezichthouder 

De Nederlandsche Bank krijgt momenteel de handen meer vrij om 

hier onderzoek naar in te stellen.

1º. het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap.

2º. het ter beschikking stellen van het adres of het correspondentieadres1 aan 
een rechtspersoon of personenvennootschap, in combinatie met andere dien-
sten2, nl. één van de hierna genoemde diensten:

i) het op privaatrechtelijk gebied geven van advies of verlenen van bijstand;
ii) het verstrekken van belastingadvies of het verzorgen van belasting- 

aangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden;
iii) het verrichten van werkzaamheden in verband met het opstellen,  

beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van  
administraties;

iv) het werven van een bestuurder voor een rechtspersoon of vennootschap.

3º. het verkopen van rechtspersonen.

4º. het zijn van trustee in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk 
is op trusts en inzake de erkenning van trusts.

‘Accountantskantoren die 
nog domicilie verlenen, 
moeten snel kiezen: óf 

de vergunning aanvragen 
óf de trustactiviteiten 

afstoten.’



Accountancynieuws   22 februari 2008   nr 4 www.accountancynieuws.nl     11

regelgeving

ning. De Nederlandsche Bank is na-
melijk van oordeel dat er al domicilie-
verlening is als de dienstverlener de 
ontvangen post doorstuurt aan de sta-

tutair directeur van de rechtspersoon. 
De conclusie hierbij is dat domicilie-
verlenende administratiekantoren en 
accountantskantoren onmiddellijk met 
deze activiteit dienen te stoppen, aan-
gezien zij handelen in strijd met de Wtt 
en een economisch delict begaan.

Wtt-vergunning aanvragen 
en behouden
Een kantoor dat domicilie wil verlenen, 
kan uiteraard overwegen een Wtt-ver-
gunning aan te vragen. De namen van 
vergunninghouders worden vermeld in 
een door DNB gehouden register, dat 
op internet wordt gepubliceerd. Het 
verkrijgen en behouden van een ver-
gunning is niet alleen voorbehouden 
aan grote trustkantoren maar ook mo-
gelijk en haalbaar voor kleinere kanto-
ren. Het is dan wel aan te bevelen de 
trustactiviteiten in een aparte juridische 
entiteit (bijvoorbeeld een besloten ven-
nootschap) onder te brengen en deze 
goed gescheiden te houden van de ove-
rige ondernemingsactiviteiten.
De vergunning wordt aangevraagd bij 
DNB. In het kader van de vergunning-
aanvraag moet aan een aantal voorwaar-
den worden voldaan die betrekking heb-
ben op de aanvrager van de vergunning 
(‘het kantoor’) en degenen waaraan dien-
sten worden verleend (‘de entiteiten’):

betrouwbaarheid en deskundig-
heid van bestuurders, commissaris-
sen en (mede)beleidsbepalers van het 
kantoor;
betrouwbaarheid van de houders van 
een gekwalificeerde deelneming in 
het kantoor;
de kwaliteit van de administratieve or-
ganisatie en de interne controle bin-
nen het kantoor, het kantoor dient 
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onder meer de identiteit van de uit-
eindelijk belanghebbende en de her-
komst van het vermogen van de en-
titeit waaraan trustdiensten worden 
verleend te kennen en vast te leggen;
de kennis van het kantoor van de her-
komst en bestemming van de midde-
len van de entiteit en van de relevan-
te delen van de structuur van de groep 
waartoe de entiteit behoort;
de kennis van de identiteit van de ko-
per en van de houders van een gekwa-
lificeerde deelneming in de koper, in-
dien het kantoor een rechtspersoon 
verkoopt; alsmede kennis van de 
identiteit van de insteller van de trust 
en de herkomst van het vermogen van 
de trust, als het kantoor als trustee 
optreedt3.

Vastlegging uitgangspunten
Eén van de voorwaarden voor een Wtt-
vergunning is dat het kantoor zorgt voor 
een schriftelijke vastlegging van de uit-
gangspunten van het trustkantoor ter 
beheersing van integriteitsrisico’s, uit-
gewerkt in organisatorische en admini-
stratieve procedures en maatregelen. In 
de uitvoeringsregeling, de Regeling in-
tegere bedrijfsvoering Wtt (Rib) wordt 

dit het procedurehandboek genoemd. 
Na verkrijging van de vergunning kun-
nen nieuwe vergunninghouders er ze-
ker van zijn dat zij een bezoek krijgen 
van De Nederlandsche Bank, die con-
troleert of aan de voorschriften wordt 
voldaan.

Extra inspanning
Voor het professioneel opereren als 
trustkantoor is niet alleen nodig dat er 
een Wtt-vergunning is verkregen. Daar-
naast is ook van belang dat de ontwik-
kelingen op het gebied van de Wtt en 
aanpalende regelgeving (zoals de anti-
witwaswetgeving) op de voet worden 
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gevolgd. Tot slot is het van belang om 
er ook bij de offertes, opdrachtbeves-
tigingen en dienstverleningscontrac-
ten op te letten dat deze goed zijn inge-
richt. Belangrijke bepalingen betreffen 
onder meer de verplichting van de op-
drachtgevers om op eerste verzoek van 
het trustkantoor bepaalde gegevens te 
verstrekken, bijvoorbeeld over de uit-
eindelijk belanghebbende en de her-
komst van het vermogen.

Goed belegde boterham
Uit het voorgaande blijkt dat er wel het 
een en ander vast zit aan het verlenen 
van domicilie aan cliënten. Dat neemt 

niet weg dat het nog steeds interessant 
kan zijn. Er moeten wel kosten wor-
den gemaakt voor het aanvragen van 
de vergunning en het inrichten van de 
organisatie van het trustkantoor, maar 
degene die zijn zaken goed op orde 
heeft kan met de trustactiviteiten nog 
steeds een goed belegde boterham ver-
dienen. An

mevr. ellen C. Timmer is advocaat bij 
Pellicaan advocaten te Capelle aan den 
IJssel.

1 In de zin van de handelsregisterwetgeving.
2 Ten behoeve van die rechtspersoon of 

vennootschap of ten behoeve van een, 
tot dezelfde groep behorende, andere 
rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke 
persoon.

3 Bij domicilieverlening zal dit niet aan de orde 
zijn.

‘Overtreding van de Wtt is 
een economisch delict.’

‘Het kantoor dat een 
Wtt-vergunning krijgt, 
moet ook aanpalende 
regelgeving op de voet 

volgen.’

‘Domicilieverlening kan 
nog steeds interessant 

zijn.’


