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Geachte dames, mijne heren, 
 
 
1   INLEIDING 
 
Deze circulaire dient ter verduidelijking van een aantal onderwerpen dat van belang is voor het 
trusttoezicht. Tevens wil De Nederlandsche Bank NV (DNB) middels deze circulaire een aantal 
punten (opnieuw) onder de aandacht brengen.     
 
 
2   SANCTIEWET 1977 
 
De Sanctiewet is van toepassing op trustkantoren en DNB is aangewezen als toezichthouder op 
de naleving van de Sanctiewet door trustkantoren. De op grond van de Sanctiewet door DNB en 
AFM opgestelde Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Ten opzichte van de tot 1 oktober 2005 geldende Meldinstructie  is hiermee sprake van een ’risk 
based’-benadering in tegenstelling tot de voorheen geldende ’rule based’-benadering. Kern van 
deze regeling is dat financiële instellingen verplicht zijn de nodige maatregelen te treffen in hun 
administratieve organisatie en interne controle om naleving van de Sanctieregelgeving te 
waarborgen. Instellingen mogen daarbij zelf bepalen hoe deze maatregelen er uitzien, afhankelijk 
van hun eigen risicoanalyses. De instelling zal telkens moeten handelen in lijn met de doelstelling 
van de Sanctieregelgeving, zijnde het voorkomen dat financiële middelen ter beschikking zijn of 
komen van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan Sanctieregelgeving en in bepaalde 
gevallen het voorkomen van financiële dienstverlening aan die personen en entiteiten. De binnen 
een trustkantoor geldende procedures met betrekking tot Sanctieregelgeving zullen in het toezicht 
worden getoetst aan het bovenstaande en op feitelijke werking. 
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De voorheen geldende verplichting onder de Meld instructie  om ‘nulmeldingen’ bij DNB te doen 
en wekelijks de zogenoemde ‘Europese databank’ te raadplegen geldt niet meer.  
Ofschoon de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977, in afwachting van een technische 
wetsaanpassing terzake, formeel nog niet geldt voor trustkantoren hanteert DNB bij het toezicht 
op trustkantoren sinds 1 oktober 2005 al de uitgangspunten van deze regeling. Via de 
brancheverenigingen is de trustsector geconsulteerd over de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977.  
 
Een trustkantoor dient alle relevante relaties, dus niet noodzakelijkerwijs alleen de uiteindelijk 
belanghebbenden (UBO’s), te screenen op overeenkomsten met namen die voorkomen op de 
lijsten van de Europese databank. Onder ‘relaties’ wordt in dit verband verstaan: de 
betrokkene(n) bij een financiële dienst of een financiële transactie. Betrokkenen kunnen zowel 
natuurlijke- als rechtspersonen zijn. 
 
Naast de namen-lijsten van de Europese databank kent de Sanctieregelgeving ook een verbod of 
restrictie tot het verlenen van financiële diensten met betrekking tot bepaalde landen of gebieden. 
Deze worden door DNB kenbaar gemaakt door middel van de Circulaire Sanctieregelgeving en 
Terrorisme. De thans geldende Circulaire ziet op Birma/Myanmar, Irak, Soedan, Liberia , 
Zimbabwe en Afghanistan voorzover het Osama Bin Laden, Al Qaída en de Taliban betreft.  
Voor meer informatie over de Sanctieregelgeving wordt verwezen naar de website van DNB 
(www.dnb.nl) onder Professioneel / Toezicht op andere instellingen / Toezicht op trustkantoren / 
Integriteit / Financiële Sanctiemaatregelen. Geadviseerd wordt deze website regelmatig te 
raadplegen in verband met mogelijke nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. 
 
 
3    WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING (WID) 
 
De Wid vereist dat niet alleen de cliënt (UBO) maar ook vertegenwoordigers van de cliënt 
worden geïdentificeerd voordat diensten worden verleend. Dit betekent dat iedereen die namens 
de cliënt optreedt geïdentificeerd moet worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de zogenaamde 
‘buitendirecteuren’ (niet aan het trustkantoor verbonden bestuurders in de directie van de 
doelvennootschap). Identificatie van een vertegenwoordiger gebeurt middels een kopie van het 
paspoort danwel een ander geldig identiteitsbewijs van de betreffende persoon.   
Van de identificatie op grond van de Wid moet het trustkantoor een vastlegging maken.  
 
 
4    AFGAAN OP DERDEN BIJ CLIËNTACCEPTATIE 
 
Een trustkantoor is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige gegevens omtrent onder 
meer de UBO, de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap en de structuur van de 
groep waartoe de doelvennootschap behoort en het doel waarmee deze structuur is opgezet. 
Gebleken is dat trustkantoren soms gebruikmaken van de kennis en de gegevens die door een 
derde zijn verzameld. Ofschoon dit in beginsel is toegestaan, neemt dit niet weg dat een 
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trustkantoor in alle gevallen zelf moet beschikken over de benodigde kennis en gegevens, 
daaronder begrepen kennis van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende, en zelf een 
risico-inschatting omtrent een bepaalde cliënt moet maken.   
 
 
5    DOORGEVEN WIJZIGINGEN  
 
Wijzigingen in de identiteit van de bestuurders, commissarissen, (mede) beleidsbepalers en 
houders van een gekwalificeerde deelneming in het trustkantoor alsmede wijzigingen in de 
formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe het trustkantoor behoort, 
moeten vooraf worden gemeld bij DNB (artikel 5, eerste lid, van de Wtt). Dit geldt ook wanneer 
het gaat om dergelijke wijzigingen binnen een groep van trustkantoren die over een 
groepsvergunning beschikt als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Wtt.  
Wijzigingen worden niet doorgevoerd indien DNB het voornemen daartoe afwijst binnen zes 
weken na ontvangst van de melding of, indien DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft 
verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen (artikel 5, tweede lid, 
van de Wtt).  
 
Wijzigingen in de antecedenten van bestuurders, commissarissen, (mede-)beleidsbepalers en 
houders van een gekwalificeerde deelneming moeten zo spoedig mogelijk aan DNB worden 
gemeld (artikel 5, derde lid, van de Wtt).  
Onder ‘antecedenten’ worden begrepen fiscale antecedenten. In dit verband wordt gewezen op de 
sinds 28 januari 2005 geldende Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing die te vinden is op de 
website van DNB (www.dnb.nl) onder Professioneel / Toezicht op andere instellingen / Toezicht 
op trustkantoren / Markttoetreding / Betrouwbaarheidstoetsing. 
 
Wanneer wijzigingen niet of te laat worden doorgegeven kan DNB van de bevoegdheid gebruik 
maken om een bestuurlijke boete op te leggen.       
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6    SLOT  
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw mr. J.M. de Rooij, op telefoonnummer 
020 5242703. 
 
 
Hoogachtend, 
De Nederlandsche Bank NV 

Mw. mr. W.M.E. van Gorkum      Mw. mr. J.M. de Rooij 
Afdelingshoofd       Toezichthouder 


