
To ^bureau fl nl]

^ FM IBI r I02e ^minfin nl]

10 2 e

Cc 10 2 6

10 2 6From

Sent

Subject RE Onderzoek illegale trustdienstverlening
Received

BFB IEFI

Wed 1 20 2021 9 17 18 AM

Wed 1 20 2021 9 17 00 AM

Beste |10 2 6

Dank voor je reactie Ik stuur het door naar de onderzoekers

Groet

10 2 6

Van [ 10 2 6

Verzonden dinsdag 19 januari 2021 18 11

Aan ]{FM IBI10 2 6

]{FM IBICC 10 2 6

Onderwerp RE Onderzoek illegale trustdienstverlening

Beste 10 2 6

Onze dank voor het toezenden van dit conceptrapport Wat betreft jouw verzoek aangaande de alinea BFT pag 14 en 15 willen

we graag de volgende correcties maken

circa 55 duizend instellingen ons voorstel circa 50 duizend instellingen Dit conform gezien de onderzoeksperiode ons

jaarverslag 2019 pag 27

met evenveel toezichthouders Flet gaat dan om 9 toezichthouders DNB De afdeling BFT Wwft beschikt over 12

toezichthouders zie ook jaarverslag BFT 2019 pag 57 13 FTE 1 FTE analist

de laatste zin een steekproef bij kleine administratiekantoren en belastingkantoren

Voor zover Mochten we nog suggesties hebben voor de beleidsreactie dan kom ik weer op de lijn

Fijne avond alvast

Vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

BUREAU

FINANCIEEL

TOEZICHT

Bureau Financieel Toezicht

Postbus 14052

3508 SC Utrecht

Bezoekadres Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

Tel 31 30 251 69 84

Mobiel | 10 2 e ]
E Mail bft post@bureauft nl

De informatie verzonden met dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van deze informatie dooranderen dan de

geadresseerde isverboden Openbaarmaking vermenigvuldigin verspreidingen of verstrekkingvan deze informatie aan derden isniettoegestaan

zondervoorafgaande toestemming Bureau Financieel Toezicht staat niet in voor de juiste en voiledige overbrengingvan de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan

Van FM IBI 10 2 6 aminfin nl10 2 6

Verzonden maandag 18 Januari 2021 16 55

Aan tebureauft nl @bureauft nl10 2 6 10 2 6

1107091 00003



FM IBI 1 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp Onderzoek illegale trustdienstverlening

Beste

Van f I0 2 e begreep ik dat jullie vorige week gesproken hebben over bet rapport van SEO Economisch Onderzoek naar illegale

trustdienstverlening

We zijn momenteel bezig met de beleidsreactie en ontvangen deze vrijdag de finale versie van bet onderzoek Bijgevoegd vinden

jullie bet meest recente concept Op pagina 14 en 15 gaat bet specifiek over de capaciteit bij BET Als Jullie op deze alinea nog

aanmerkingen bebben ontvang ik deze graag uiterlijk morgen einde dag

Ik kan me ook voorstellen dat jullie n a v bet conceptrapport suggesties of opmerkingen bebben voor de beleidsreactie

Als dat bet geval is stel ik voor bet daar begin volgende week over te bebben

Alva St bedankt

Met vriendelijke groet

I0 2 eCC

10 2 e

1 10 2 e

Afdeling Institutioneel Beleid Betslingsverkeer en Integnteit

m
Ministerie van Financien

Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

M 061 IOT © I
E| 10 2 6 l@minfin nl

Dit bericht kan infermatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ef dit bericht abusievelijk aan u is teegezenden werdt u verzecht dat aan de

afzenderte melden en bet bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard eek die verband heudt met risice s verbenden aan het

elektrenisch verzenden van berichten

This message may centain infbrmatien that is not intended for you If you are net the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107091 00003



AMLC Project No Shelter

Algemeen pilot gestart in 2019 met onderzoek naar de schaduwtrustsector Was in samenwerking
met innovatieteam NOVA van de FIOD en collega s van de Belastingdienst FIOD Taskforce West

Brabant Zeeland en het AMLC

Op basis van openbare informatie risicovolle adressen in kaart brengen voor analyse Bij
circa 30 van de adressen aanwijzingen voor illegale trustdienstverlening

Na de pilot geeft AMLC vervolgi aan dit onderzoek metbredere focus op illegaliteit accountants

administratiekantoren advocaten banken belastingadviseurs domicilieverleners notarissen en

trustkantoren

Status oktober2020 vanuit AMLC iworden verkennende gesprekken gevoerd met diverse partijen
over het vervolg

Vragen en bespreekpunten gesprek 26 01 2020

1 Wat is de huidige status van het project
2 Hoe zijn jullie van plan vervolg te geven aan de pilot

a Wat is het doel van het vervolg
Gaat het erom illegaliteit in kaart te brengen of is het ook de bedoeling dat deze

informatie wordt gedeeld met handhavende instellingen DNB OM FIOD

b Wordt hierbij ook gebruik gemaakt van niet openbare informatie

c Met welke partners werken jullie samen

3 Het project wfordt breder getrokken dan alleen trustdienstverlening waarom is daarvoor

gekozen
4 Wat is het tijdspad
5 Beleidsreactie SEO Economisch Onderzoek We zouden dit project graag meenemen in

de beleidsreactie op het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek Hier zouden we willen

benadrukken dat het belangrijk is de illegaliteit beter in kaart te brengen
a In hoeverre wijkt No Shelter af van onderzoek SEO Kan de netwerkanalyse hier

worden uitgevoerd met kleine onzekerheidsmarges

1107489 00004



BFB IEFll IQ 2 6 femintin nll
^

min lin nl]
17 FTgl IBI[ 10 2 e

10 2 STo ^FM IBI 10 2 e

10 2 8 gminfinjil]
@minfin nl]10 2 8 10 2 8

I 10 2 8 FM IBlJ10 2 8

10 2 8 J@minfin nl]
From

Sent

Subject RE Gesprek AMLC morgen

Received

FM IBI

Wed 1 27 2021 11 34 35 AM

10 2 6

Wed 1 27 2021 11 34 36 AM

Ha 10 2 8

Dank voor het verslag en voor de concept tekst Ik zou een klelne aanpasslng en versterking van de tekst voor willen stellen

Zie mijn tekst in vet in jouw onderstaande mail

Met groet

FM IBI

Verzonden dinsdag 26 Januari 2021 16 56

FM IBI

Van 10 2 8

10 2 8 10 2 6 FM IBI FM IBIAan 10 2 8

FM IBI

Onderwerp RE Gesprek AMLC morgen

Dag alien

Vanmiddag sprakenfoj^n ik met het AMLC

Een kort verslag

Onderzoek SEO richt zich maar op 2 van de 5 soorten trust Dus het is volgens AMLC wel belangrijk dat er voldoende

aandacht is voor de beperkingen van het onderzoek

Methode van No Shelter lijkt op de methode van SEO en is gebaseerd op openbare informatie maar dan breder ook

notarissen administratiekantoren etc Hiermee wordt geprobeerd verder in kaartte brengen wat er speelt en of het

ook ziet op andere terreinen ivm opknippen
Hoofddoel is de dienstverleners in kaart brengen die illegaal diensten verlenen doel is dus opsporing o b v kennis Dit

wordt vervolgens doorgezet in de richting van opsporing

AMLC werkt samen waar nodig Wordt nu contact gelegd met BTWwft verder ook met ROD e d

Wat is het beste instrument om te handhaven of op te sporen Dat is waar onderzoek naar gedaan wordt

Als illegale trust geen prioriteit is bij toezichthouders dan is dat het ook niet bij opsporing dit werd meerdere keren

herhaald

Eind maart verwacht het AMLC een eerste resultaat te hebben van hun onderzoek tot nu toe Dit ziet vooral op de methode

wat de voorlopige bevindingen zijn en wat aanknopingspunten zullen zijn voor vervolg MinFin heeft aangegeven dat het

nuttig zou zijn verder onderzoek te doen obv gesloten informatie en AMLC gaf aan dat daar dan tzt over gesproken
moet worden

Dat in het FEC project de focus ligt op de groep die hun vergunning heeft ingeleverd laat een heel deel van de illegale
trustsector buiten beschouwing

FM IBICC 10 2 810 2 8

Dit leidt wat mij betreft tot de volgende alinea voor de beleidsreactie

Het project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre AMLC biedt mogelijkheden om het onderzoek verder uit te breiden

en op te volgen met opsporingsactiviteiten Met een vergelijkbare methode gebaseerd op openbare informatie worden de

adressen van illegale trustdienstverleners in kaart gebracht Aanvullend wordt daarbij gekeken naar andere dienstverleners die

mogelijk illegale diensten verlenen en daarmee bedrijfsstructuren verhullen of witwassen faciliteren Uiteindelijk zullen de signalen

in samenwerking met de FIOD en relevante toezichthouders worden gebruikt voor opsporing Dit voorjaar zal het AMLC naar

aanleiding van hun eerste bevindingen besluiten welke vervoigstappen worden genomen HierbiJ is specifiek aandacht voor

uitbreiding van het onderzoek op basis van niet openbare gegevens en opsporing Hierover blijf ik doorlopend met het AMLC in

gesprek

Ik hoor het graag als hier aanvullingen op zijn of jullie vragen hebben

Greet

10 2 8

FM IBI S minfin nlVan 10 2 6
10 2 8

Verzonden maandag 25 januari 2021 15 ux

Aan 10 2 8 FM IBI 10 2 8 S minfin nl

10 2 8 n@minfinjTl

FM IBI ^ 10 2 8 |@minfin nl 10 2 810 2 8

FM IBI

FM IBI 1 10 2 6 g minfin nl

Onderwerp RE Gesprek AMLC morgen

Hoi I 10 2 6 I
Prima voorbereiding voor wat betreft No Shelter Ik sprak|i0^noq even over mijn afmelding en heb toen aangegeven dat we

ook meer in het algemeen benieuwd zijn naar hun reactie op de bevindingen Dus is het voor het AMLC verrassend dat SEO

stelt dat illegaliteit in behoorlijke mate voor lijkt te komen Welk beeld heeft AMLC van hoe we illegaliteit nu op het spoor

komen en welke verbetermogelijkheden zien zij qua toezicht en hand having En springt er voor het AMLC iets uit als het gaat

10 2 8CC

1107097 00006



om de knelpunten onduidelijkheden in de Wtt Wwft Op die manier kunnen we de algemene lijn van de beleidsreactie toetsen

Greet

I10 2 0—

Van {FM IBI ^ 10 2 e | aminfin nl

Verzonden maandag 25 januari 2021 12 04

10 2 e

] FM IBI P 10 2 BSminfiruTl [10 2 e FM IBI 1gmlnfin nlAan 10 2 e 10 2 e

FM IBI I0 2 e aminfin nl

Onderwerp Gesprek AMLC morgen

Ha alien

Morgen spreken joXeen ik met het AMLC over het project No Shelter in het kader van het SEO rapport

Bijgevoegd een korte voorbereiding Ik hoor het graag als jullie aanvullingen opmerkingen hebben

Groet

10 2 e

10 2 e

1107097 00006



I FM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1 r
IfBFB IEFnil i0 2 e |@minfin nl1

^ FM IBI

1 FM IBI [| 10 2 e j@minfin nl]To 10 2 e10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent

Subject RE Aanbiedingsbrief SEO onduidelijkheid wettelijk kader tav in opdracht van

Thur 1 28 2021 9 51 29 AM

10 2 e

Thur 1 28 2021 9 51 27 AM

Received

Ha

Misschien goed om ook nog even te bellen om gedachten te wisselen

Ik vroeg me nog een beetje af over welke onwenselijke situatie we het hebben Gaat het om natuurlijke personen die bij
meerdere vennootschappen in dienst zijn als bestuurder Of gaat het om de situatie dat door tussenkomst van een

rechtspersoon die bestuurders levert een natuurlijke persoon een arbeidsovereenkomst aangaat en die tussenschakel hier geen

fomnele partij in is

Die eerste situatie is denk ik alleen op te lossen door een quotum te bepalen dus dat je beroepsmatig bezig bent als je meer

dan X functies als bestuurder hebt In 2013 is bijvoorbeeld een maximum ingevoerd voor maximum aantal commissarisfuncties

5 Ik weet niet of we onderbouwd kunnen zeggen dat bij een bepaald aantal bestuursfuncties het feitelijk gaat om aanbieding
van een dienst en dat het dan ook om een bepaald type vennootschappen moet gaan want je kan niet bij vijf grote bedrijven
CEO zijn Waarschijnlijk zal je wel functies bij anbi s moeten uitsluiten of misschien verenigingen en stichtingen in het algemeen
Groeten

Van

Verzonden dinsdag 26 januari 2021 17 30

FM IBI

]{FM IBI10 2 e

FM IBIAan 10 2 e lO Z e

] FM IBI10 2 eCC

Onderwerp RE Aanbiedingsbrief SEO onduidelijkheid wettelijk kader tav in opdracht van

Hijoaj^en | 10 2 e |
In het kader van de aanbiedingsbrief van het onderzoek naar illegale trustdienstverlening heb ik gekeken naar de onduidelijkheid
ten aanzien van het begrip in opdracht van in de definitie van trustdienst Zie bijgaand mijn eerste gedachten en een eerder

advies van Pels aan DNB hierover

Kortgezegd deel ik met DNB dat dit begrip onduidelijkheid meebrengt en dat het onwenselijk is dat sommige partijen zich

verschuilen achter een arbeidsovereenkomst om zo onder de definitie van trustdienst uit te komen Ik zie alleen nog niet hoe we

die verduidelijking het beste kunnen geven Ik ben vooralsnog dus van plan om voorde aanbiedingsbrief een algemene reactie

te geven dat hier nader naar gaan kijken
Ik houd me aanbevolen voor opmerkingen en suggesties
Greet 10 2 6

Van ] FM IBI 10 2 0 @minfin nl

Verzonden maandag 25 januari 2021 16 46

| FM IBI j ^^minfin nl

FM IBI 1 10 2 6 | aminfin t^
CC | 10 2 6 [ FM IBI | 10 2 e |@rriinfin nl Q
Onderwerp Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdlijn

Ha alien

Zie bijgevoegd de concept aanbiedingsbrief van het SEO rapport naar illegale trust

Er moet nog een aantal dingen aangevuld worden met betrekking tot de vervoigstappen daarover meer in de comments

Kunnen jullie aanvullen

Dan nog de vraag wat er precies met wie moet worden afgestemd

^0 2 4 kan jij kijken naar het stuk over het FEC project Ik begreep ook van 0 2 ^dat 10 2 e donderdag a s in FEC verband spreekt

over dit onderzoek

10 2 6

10 2 610 2 6 FM IBI10 2 6 S minfin nlAan

10 2 6

]{FM IBI 10 2 6 @minfin nl10 2 6

Is er verder nog enige afstemming wenselijk

@|l0 2 e|moeten we nog lets afstemmen met DNB

@1 10 2 6 ~|ik heb niets meer vernomen van BFT m b t de beleidsreactie

Ik besprak vanmiddag met 10 2 e dat het mooi zou zijn te mikken op de tas van vrijdag a s

Dat zou betekenen dat we uiterlijk donderdag einde dag alle input in de brief moeten hebben verwerkt zodat we vrijdagochtend

nog de puntjes op de i kunnen zetten

Ik hoor het graag als er nog vragen zijn en kijk uit naar jullie input

Groet

10 2 6

1107113 00007



BFB IEFI ri |@mintin nil
io 2 e h tFM IBDll i0 2 e |@minfin nn [Z

FM IBI [| 10 2 6 l@minfin nl]
From

Sent Thur 1 28 2021 3 38 58 PM

Subject RE Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdlijn
Thur 1 28 2021 3 38 59 PM

FM IBI ^ IQ 2 6 |@mintin nn

lum IBn^ i0 2 e |@minfin nn

10 2 e 10 2 eTo

10 2 eCc 10 2 e

FM IBI10 2 6

Received

Even nog n a v de observatie van 10 2 e dat het aantal vervolgstappen wat mager is ik vind dat op zich geen probleem als we

niet veel mimte zien om iets te doen unze lijn kan ook zijn dat we in dit onderzoek ondersteuning zien voor het feit dat de

toezichthouders al heel scherp zijn op signalen van iliegale dienstverlening dat de gehanteerde methode aanknopingspunten
biedt om partijen beter op het spoor te komen o a via AMLC dat we gaan kijken naar in opdracht van en dat we goed oog

moeten houden voor het effect van toezichtarbitrage bij aanscherpingen van de Wtt Beetje uit de iosse pols maar op die

manier vind ik het niet zo mager overkomen

Van 10 2 6 | jFM iBI]
Verzonden donderdag 28 Januari 2021 15 30

FM iBi10 2 6Aan

FM IBI

Onderwerp RE Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdiijn

10 2 6 10 2 6 {FM iBI 10 2 6 FM IBI FM IBI10 2 6CC

Hoi 10 2 6

Dank hiervoor ik zal vandaag nog aiie opmerkingen van iedereen verwerken

Laten we inderdaad morgen om lOu even overieggen

Tot dan

Groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 e|l0 2 ^ 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Dubbel met ID 1107089

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

1107074 00008



KBFB IEFI ^ 10 2 6 I@mintin nl1

^ FM IBI

To 10 2 e

From

Sent Fri 1 29 2021 10 15 41 AM

Subject RE trustbrief

Received

Rapport van SEP Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverleninalO Z feiocx

10 2 e

Fri 1 29 2021 10 15 56 AM

Ha Ik heb nog wat extra voorstellen gedaan maar niet veel Bel vooral als je even wil sparren of wat dan ook

Mvg

ES5
FM IBI

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 09 49

FM IBI

Van 10 2 6

10 2 6Aan

Onderwerp trustbrief

Ha

Bij deze

Groet

10 2 6

1107132 00009



n BFB IEFI ^ 10 2 6 |@mintin nil

FM IBI ll i0 2 e I@minfin nn

@minfin nl]

I FM IBI

1 FM IBn^ 10 2 6 I@minfin nl1

]@minfin nl] |

10 2 6To 10 2 6

10 2 6

FM IBI [| 10 2 6

From

Sent

Subject RE Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdlijn
Received

Aanbiedinasbrief rannort van SEO Economisch Onderzoek naar illeaale trustdienstverlenina docx

Cc 10 2 e FM IBI [ 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Fri 1 29 2021 2 49 19 PM

Fri 1 29 2021 2 49 31 PM

Ha 110 2 61
Bijgaand nnijn opmerkingen ook in digidoc
Laatste loodjes nu

Fijn weekend alvast Groet |l0 2 e

Van FM IBI

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 13 51

FM IBI

10 2 6

10 2 6 FM IBI10 2 6Aan

10 2 6FM IBI

Onderwerp RE Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdlijn

Ha alien

Zojuist heb ik hier in Digidoc de nieuwste versie van de aanbiedingsbrief gezet

g10 2 6| kan jij vandaag nog kijken naar de gemarkeerde stukjes en opmerkingen

@1 10 2 6 I ik heb je opmerkingen zo goed als kon verwerkt maar heb nog twijfels over het algemene stuk mbt toezichthouders

Hierover heb ik een opmerking geplaatst Mijn voorstel ik stuur DNB vandaag nog een mail met de vraag of en op welke manier er

regulier overleg plaatsvindt tussen de toezichthouders ook indien een van de partijen signalen ontvangt op het terrein van de

ander Daarbij de vraag of ze voor maandag 12 00 kunnen reageren zodat de brief dan gelijk de lijn in kan

Hetzelfde was ik van plan te doen met better info sturen naar J V en AMLC Ik stuur het vanmiddag uit en zet daarbij dat het

maandag richting de minister gaat

Ik ontdekte overigens ook nog een fout in het onderzoek zelf dus verwacht ook vandaag nog de nieuwe versie van SEO waarin de

verwijzingen naartabellen en figuren geen foutmeldingen meer bevatten

Ik hoor het graag

Groet

10 2 6 FM IBI 10 2 6 FM IBICC

10 2 6

FM IBI 10 2 6 @minfin nlVan 10 2 6

Verzonden donderdag 28 januari 2021 15 27

Aan ] FM IBI 10 2 6 ^minfin nl10 2 6

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

5 nninfin nl

FM IBI
■

FM IBI 1 1Q 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 @minfin nlCC

j 10 2 6 I FM IBI

Onderwerp RE Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdlijn
Hoi 110 2 6 |
Voor nu alleen een reactie ten aanzien van de paragraaf over het regelgevend kader Zullen we morgenochtend nog even bellen

ik kan bijv om 10 uur of na 11 uur

Ten aanzien van de punten die we al geinventariseerd hadden om evt op te nemen vind ik na een eerste inhoudelijke blik alleen

het punt ten aanzien van in opdracht van geschikt voor de vervoigstappen Hiervoor heb ik dus een algemene reactie

opgenomen omdat ik op dit moment ook nog niet zie of en hoe de definitie aangepast moet worden

Andere aanknopingspunten in onderzoek tav wetgeving waren

1 Onduidelijkheid tav opknippen daarvan wordt in onderzoek ook al gezegd dat waar je de grens ook legt die altijd vatbaar

is voor discussie en creativiteit bij opknippende partijen Dus zie vooralsnog onvoldoende aanleiding in het onderzoek om

dat artikel aan te passen

2 Geopperd wordt om een meldplicht in te voeren voor trustkantoren die andere partijen illegale diensten zien verlenen Het

melden van incidenten in huidige regelgeving afgezien van wwft meldingen zien op incidenten tav de eigen integere

bedrijfsvoering en niet bij derden Trustkantoren zijn ook geen opsporingsdiensten Ik heb dus op eerste gezicht mijn

twijfels bij deze suggestie en zou het in ieder geval gelet op verwachtingenmanagement niet verstandig vinden om aan

te kondigen dat we hiermee aan de slag gaan

3 Dan hadden we zelf nog bedacht dat we mogelijk een actie toe konden voegen vanwege het signaal van DNB dat

onduidelijk was in regelgeving wie de toezichthouder was op de activiteit domicilie sec als deze activiteit door een

trustkantoor werd verricht Op eerste gezicht lijkt hier echter geen aanpassing van regelgeving nodig want voIgt uit de

systematiek van de regelgeving dat DNB de toezichthouder is Scheelt dus dat we op dit punt geen regelgeving hoeven

aan te passen maar kunnen dit dus niet gebruiken als actiepunt voor de brief

4 Onduidelijkheid over begrip domicilieverlening Domicilieverlening is niet gedefinieerd in de wet maar omschreven als het

ter beschikking stellen van een post of bezoekadres in de zin van Handelsregisterwet De onduidelijkheid ontstaat

vanwege de vraag in welke gevallen sprake is van domicilie of huur Vraag is waar de grens dan moet liggen en

vervolgens moeten daar dan weer criteria aan worden verbonden in onderzoek wordt bijv genoemd disproportioneel
weinig m2 per entiteit en of minimaal gebruik van de fysieke ruimte Dit lijkt me veel te casuTstisch om te vatten in

algemene wettelijke normen en ligt meer op de weg van toezichthouder om invulling te geven aan het begrip Ik voel er

10 2 6 5 minfin nl10 2 6

1107089 00010



daarom weinig voor om in de brief aan te kondigen dat we hiermee aan de slag gaan omdat we ook hier dan

verwachtingen wekken die we waanschijnlijk niet waar gaan maken

Daarmee is de oogst van vervolgstappen tav het wettelijk kaderdus alleen wel mager

Groet 10 2 e

Van FM IBI ^ 10 2 e

Verzonden donderdag 28 januari 2021 08 42

Aan
^

FM IBI ^ 10 2 e

@minfin nl10 2 e

FM IBI | 10 2 e |@minfin nl

^minfin nl

FM mi | 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Aanbiedingsbrief SEO concept en tijdlijn

Hoi 110 2 e I
Ik vind het een prima basis voor de beleidsreactie Zie in de bijlage mijn ideeen over onderdelen die we nog toe kunnen voegen

Ik denk dat het in veel gevallen kleine ingrepen zijn Aan het slot zouden we lets meer ruimte kunnen nemen om te beschrijven
hoe nu al wordt omgegaan met signalen van illegalen we moeten daartrouwens niet vergeten om ook op domicilieverleners

terug te komen condusie kan nl ook zijn dat daar niet veel aan hoeft te veranderen Ik heb even niet scherp hoeveel daarover

is opgenomen in het rapport maar anders zouden we daar nog even over moeten bellen met DNB en BTWwft Met BFT spraken
we volgens mij dat zij het zouden laten weten als ze ideeen hebben over de beleidsreactie als je niets meer van ze hebt gehoord
dan hebben ze die waarschijnlijk niet Laat het weten als mijn opmerkingen vragen opieveren
Groet

I
^

10 2 e FM IBI 10 2 e g minfin nl10 2 e 10 2 e

10 2 e10 2 e FM IBI10 2 e @minfin nlCC

10 2 010 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

Dubbal met document ID 110

I 10 2 0 I

10 2 0

1107089 00010



I lQ 2 e |@belastingdienst nl[| l0 2 e |@belastingdienstnl1 | 10 2 e |@belastingdienstnl[| 10 2 6 |@belastingdienst nl1

] |a belastinqdienst nlif lO ^ e |@belastinqdienst nil

]@minfin nl] [

To

I 10 2 e

] FM IBI ] lO a e l@minfin nl]I0 2 e 10 2 6Cc FM IBI 10 2 e

I FM IBI ^ 10 2 6^@minfin nn

^ BFB IEFI

Fri 1 29 2021 4 19 22 PM

Subject Beleidsreactie SEO rapport illegale trust

Fri 1 29 2021 4 19 00 PM

10 2 e

From

Sent

10 2 6

Received

Bestef^ r lO g e I en| 10 2 6 [

Nogmaals dank voor het gesprek en de toelichting op jullie No Shelter project afgelopen dinsdag

FlierbiJ ter info de passage over het project zoals we die meenemen in de beleidsreactie

We sturen het maandag begin van de middag naar de minister

Het project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre AMLC biedt mogetijkheden om het onderzoek verder uit te breiden

en op te volgen met opsporingsactiviteiten Met een methode gebaseerd op openbare informatie vergelijkbaar met het onderzoek

van SEO warden de adressen van iilegale trustdienstverleners in kaart gebracht Aanvuiiend wordt daarbij gekeken naar andere

dienstverleners die mogelijk illegale diensten verlenen en daarmee bedrijfsstructuren verhullen of witwassen faciliteren Uiteindelijk

zullen de signalen in samenwerking met de FIOD en relevante toezichthouders worden gebruikt voor toezicht en opsporing Dit

voorjaar zai het AMLC naar aanleiding van hun eerste bevindingen besluiten welke vervoigstappen worden genomen Hierbi] is

specifiek aandacht voor mogelijke uitbreiding van het onderzoek op basis van niet openbare gegevens en opsporing Hierover blijfik

doorlopend met het AMLC in gesprek

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Afdeling Institutioneel Beleid Betalingsverkeer en Integriteit

Ministerie van Financien

Generals Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

M06| 10 2 6

E| 10 2 e l@minfiri nl

1107130 00011



1 BFB IEFI ^ 10 2 6 I@mintin nl1

l FM IBnil i0 2e |@minfin nn

J FM IBI [] lO a e l@minfin nl]
BD DRC FO

10 2 eTo

10 2 eCc FM IBI [ 10 2 e @minfin nl]10 2 6

10 2 6

From

Sent Fri 1 29 2021 6 29 22 PM

Subject RE Ter info Onderzoek illegale trustsector beleidsreactie

Fri 1 29 2021 6 29 25 PM

10 2 6

Received

Dankjewel voor hettoesturen 10 2 e Zeer attent

Dit weekend zal ik het gaan lezen

Hoor graag van je wat je zelf als meest opzienbarende zaken heb ervaren qua proces en inhoud Kan ik je maandagmiddag hierover bellen

Met vriendelijke groetj 10 2 6

I 10 2 6 I

□ubbel met document ID 1107134

1107133 00012



1 BFB IEFI [ri0 2 6 |@mintin nl1 l 10 2 |@dnb nl^ I0 2 e |@dnb nl1

1@dnb nlll io 2 e ^@dnb nl] | io 2 e | FM IBI [1 lO ^ e |@minfin nn
I0 2 e l@minfin nl]

10 2 eTo

10 2 eCc 10 2 e

I 10 2 6 | FM IBI |
From

Sent

Subject RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Received

I0 2 e l@dnb nl

Mon 2 1 2021 10 22 41 AM

Mon 2 1 2021 10 22 47 AM

Beste 110 2 6 [
We hebben de gehele passage iets aangepast zodat het overleg met betrekking tot de signalen hierin soepel wordt opgenomen

Het voorstel is om er het volgende van te maker

DNB houdt toezicht op trustkantoren Het Bureau Financieel Toezicht BFT houdt Wwft toezicht op aan trustdiensten gerelateerde

beroepsgroepen zoals riotarissen en admiriistratiekantoren Het Bureau Toezicht Wwft BTWwft houdt toezicht op

domicilieverleners ook een terrein dat raakt aan trustdienstverlening Deze toezichthouders hebben regulier overleg met elkaar in

het kadervan het Wwft toezichthoudersoverleg Doordat dit toezicht op sommige viakken aan elkaar raakt kunnen de

toezichthouders door samenwerking overlap ofgaten in het toezicht signaieren en voorkomen Deze toezichthouders wisselen op ad

hoc basis signalen uit over elkaars toezichtdomeinen

Met vriendelijke groet^

10 2 6

Toezicht Financiele Criminaliteit 1

Toezicht Horizontale functies en Integriteit

T
10 2 6

M

E 10 2 6 @dnb nl

Afwezig op

^ zorg goed voor elkaarDeNederiandscheBank

EUROS¥STEEU

Bezoekadres

Spaklerweg4
1096 BA Amsterdam

®DiiDa^
groetl 10 2 6

Van FM IBI [mailto la^@minfin nl]10 2 6

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 16 21

Aan 10 2 6 THLTFCl

^ TB_VZK FM IBI

Onderwerp SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS]

Urgentie Hoog

Beste

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan onze beleidsreactie op het onderzoeksrapport van SEO naar illegale

trustdienstverlening

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek ziet op de samenwerking van toezichthouders zie bijiage p 51 52

Graag zouden we in de beleidsreactie een passage opnemen over hoe het toezicht nu geregeld is met daarbij specifiek aandacht

voor de samenwerking tussen DNB BFT en BTWwft zie hieronder schuingedrukt

Wij vroegen ons daarbij af in hoeverre er een regulier overleg plaatsvindt tussen de toezichthouders of dat Jullie op een andere

manier zorgen voor het doorgeven van signalen van illegaliteit

Momenteel houdt DNB toezicht op trustkantoren het Bureau Financieel Toezicht BFT houdt Wwft toezicht op aan trustdiensten

gerelateerde beroepsgroepen zoals notarissen en administratiekantoren en Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt

toezicht op domicilieverleners Doordat dit toezicht op sommige viakken aan elkaar raakt kunnen de toezichthouders door

samenwerking overlap ofgaten in het toezicht voorkomen Indien een van de toezichthouders signalen ontvangt over het

toezichtdomein van een andere toezichthouder is het van belang dat deze signalen de juiste partij bereiken

Zouden Jullie hier evt kunnen aanvullen hoe jullie dat overleggen

I v m het aankomende verkiezingsreces moet de brief maandag naar de minister Ik begrijp dat dit verzoek daarom erg kortdag is

10 2 6 10 2 6 FM IBICC 10 2 6

1107138 00013



maar zou toch willen vragen of het lukt hier voor maandag 12 00 op te reageren

Alvast veel dank

Met vr i e nde I ij ke groet

r 10 2 e

10 2 e

Afdeling Institutioneel Beleid Betalingsverkeer en Integriteit

Ministerie van Finanden

Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

M06| 10 2 e I
E|10 2 e|f5 niinfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericbtte verwijderen De Staat aanvaardt gee n aansprakelijkheid voor schade van we Ike aard ook die verband houdt met risico sverbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u

verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mail bericht of het document de classlficatie DNB PUBLIC’ bevat kan de Informatie vrij verspreld worden Bij de overige classificaties {DNB
UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDEIVTIAL of DNB SECRETJ behandel deze informatie vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze

informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan aanwezigheid van malware

zoals viruEsen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee If you have received this email but are not the intended recipient

please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised use disclosure dissemination or distribution of

information is prohibited by law and may entail liability

If this email is classified as DNB PUBLIC the recipient is free bo distribute the information However the information must always be treated as confidential

if this email is classified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONnDENITAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted only
after obtaining the sender s consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken reasonable

standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of malware such

as viruses cannot be ruled out

1107138 00013



J FM IBDP I0 2 e I@mintin nl110 2 eTo

10 2 e I BFB IEFI

Wed 2 3 2021 11 25 52 AM

From

Sent

Subject FW SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Wed 2 3 2021 11 25 00 AM

Biilage 1 Aanbiedingsbrief SEO rapport naar illegale trustdienstverleninaV2 docx

Received

Ha I 10 2 e |
Zie hieronder en in de bijiage de opmerkingen van DNB

Punt over FEC project lijkt me prima

Wat betreft de zin over toezichtarbitrage denk ik dat we het kunnen houden op

Uit het onderzoek blijkt dat deze combinatie het verdienmodel van trustdienstverleners onder druk zet Het is mogelijkdat een

deel van de aanbieders daardoor besluit de activiteiten te staken terwiji voor een ander deel een prikkel ontstaat om buiten de

reikwijdte van de verscherpte Wtt te vallen De onderzoekers spreken hier van een neiging voor instellingen om het lichtste

toezichtregime op te zoeken toezichtarbitrage

Kan jij je daar in vinden of wil je hier nog iets aan toevoegen

Groet

10 2 e

Van 10 2 e @dnb nl

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 55

Aan FM IBI

I FM IBI PI0 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Urgentie Hoog

Beste I io 2 e |
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om te kunnen reageren op de aanbiedingsbrief
De brief ziet er goed uit ik heb een paar puntjes Die heb ik toegevoegd in de bijgevoegd bijiage maar licht ik ook

graag toe

Het betreft met name een punt dat we ook bij de onderzoekers hebben geadresseerd maar dat vooral is

aangedragen door de sector

10 2 6

10 2 6CC

10 2 d

Er zijn ten eerste 164 vergunning houdende trustkantoren geen 100 zoals het rapport beweert 10 2 d

I0 2 d

10 2 d

Mogelijk dat jullie hier nog iets mee kunnen bij de formulering
Daarnaast hebben we er een voorkeur voor dat er geen einddatum aan het project wordt gegeven dat is nog niet

bekend de eerst interne resultaten zullen het eerste half jaar bekend zijn maar indien het wordt overgedragen aan

strafrecht kunnen we er vervolgens ook niet veel over zeggen Het lijkt me belangrijker dat er wat aan gedaan
wordt Verder is het niet zeker dat er een strafreehtelijke vervolging voIgt alleen dat we de mogelijkheid
onderzoeken

Ik hoop dat je hier wa

Met vriendelijke groet

Van

t

10 2 6

10 2 6 FM IBI [ 10 2 6 5 minfin nl]

Verzonden woensdag 3 februari 2021 09 20

Aan THLTFCl 10 2 e |@dnb nl

^ FM IBI ^~ 10 2 6 |@minfin nl

10 2 6

THI_TFC1 10 2 6 |g dnb nl

Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

Goedemorgen 10 2 6

We hebben het stuk over de vervoigstappen nog wat aangescherpt en zouden vanwege de aanpassingen nogmaals willen vragen of

jullie naar de brief kunnen kijken in bijiage

Ik ontvang jullie reactie graag vandaag dan redden wij het nog preciesvoor het verkiezingsreces

Alvast veel dank

10 2 6CC 10 2 6

Groet

10 2 6

10 2 6 5 dnb nl I0 2 e ^dnb nlVan

1107076 00014



Verzonden dinsdag 2 februari 2021 15 34

Aan FM IBI 1 10 2 e | 5 minfin nl

FM IBI 10 2 e ^minfln nl 10 2 e ^dnb nl

Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Beste I io 2 e |
Dank je wel voor het delen van de beleidsreactie als aandachtspunt wil Ik nog het volgende ter overweging mee

geven

In jullie reactie hebben jullie de volgende alinea opgenomen

Aard en omvang van illegale trustdienstverlening

10 2 e

10 2 eCC

Uit het onderzoek blijkt uit een eerste schatting dat er signalen zijn van een substantiele omvang van illegale trustdienst en

domicilieverlening Daarnaast zijn er signalen zijn dat de illegaliteit samenhangt met het aangescherpte toezicht op de sector

onwenselijk a’anlezTen de^efgevmg en het toezicht nu juist integnTeitsnsico s beoger^ mitiger r^r^mstkar forer^enl
belangrijke rol hebben als poortwachter voor de financiele sector Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun clienten|
Jg^gj^gQj mstkantorpQjpj^ helangrijkp bijdrage aa^et tegengaanj^jy^ritwassen van geld qj^terrorismefinqjjciering
Deze zin lijkt de schijn te wekken dat trustkantoren op dit moment met de voorafgaande en doorlopende controle op dit moment

een belangrijke bijdrage leveren TerwijI we als toezichthouder vaak zien dat die voorafgaande en doorlopende controle op dit

moment juist niet goed wordt uitgevoerd Het afgelopen jaren hebben we drie voorbeelden gezien waar het wel goed ging en

meer dan een tiental voorbeelden waar het niet goed ging Juist het goed uitvoeren van het onderzoek is een probleem bij de

trustsector en daar berichten we ook met enige regelmaat over

Het zou dan vreemd overkomen indien het ministerie aangeeft dat ze het juist goed doen

Ik snap dat de zin meer een wens is vanuit wetgeversperspectief maar zouden jullie nog over de formulering na kunnen denken

Met vriendelijke grt

Van

10 2 e

10 2 e FM IBI [ I0 2 e Sminfin nl]

Verzonden maandag 1 februari 2021 14 28

Aan THLTFCl 10 2 e |@dnb nl

3 FM IBI ^~ 10 2 e |@minfin nl no^ 10 2 6

Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

Beste 10 2 6

Zeker ik zal jullie op de hoogte houden en heb de beleidsreactie zoals die er nu ligt bijgevoegd

Er kan nog wat aan geschaafd worden

Groet

10 2 e

10 2 6 THLTFCl 10 2 6 |@dnb nlCC

10 2 6

10 2 6 @dnb nl 10 2 e @dnb nlVan

Verzonden maandag 1 februari 2021 12 16

Aan FM IBI j 10 2 6 |^minfin nl10 2 6

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl | 10 2 6 |@dnb nl

Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

Beste I 10 2 6 |
Hartelijk dank voor de informatie zou je ons op de hoogte willen houden en kunnen wij ook alvast de volledige
beleidsreactie krijgen indien deze gereed is

Grtl 10 2 6

10 2 6CC

FM IBI [Van 10 2 6 10 2 6 @minfin nl]

Verzonden maandag 1 februari 2021 11 27

Aan THLTFCl 10 2 6 | adnb nl

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

Bestepio^
Dank voor je reactie

We zijn nu de beleidsreactie aan het afronden en sturen datzsm naar de minister Een beetje afhankelijkvan hoe snel de lijn gaat

zal het rapport dus deze of volgende week gepubliceerd worden De precieze dag weet ik nog niet Het moet in elk geval voor het

verkiezingsreces 12feb in deTweede Kamerzijn

Hopelijk is datvoldoende informatie anders hoor ik het graag

Groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 THLTFCl 1 10 2 6 l@dnb nlCC

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden maandag 1 februari 2021 10 45

Aan 10 2 6 FM IBI ^ 10 2 e Pminfin nl

I FM IBI | 10 2 6 |@minfin nl | 10 2 e |@dnb nl10 2 6CC

1107076 00014



Onderwerp RE SEO onderzoek illegale trustdienstverlening [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Beste I 10 2 6 |
Nav het bericht ook een vraag Zou je ook aan kunnen geven wat de vervoigstappen zijn
Wanneer wordt het rapport gepubliceerd etc

Dan kunnen wij hier ook rekening rree houden ivm vragen en communicatie alvast bedankt

GrtI 10 2 6 ^^
10 2 e 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 1 Dubbel met document ID 1107138

10 2 6 ]

10 2 6

10 2 6 I

1107076 00014



1 FM [| I0 2 e I@mintin nl1 1
IfBFB IEFnil i0 2 e |@minfin nl1

| FM IBI]

1 FM IBI ^ 10 2 e ]@min fin nl]10 2 0To 10 2 0

Cc 10 2 e

From

Sent Thur 2 4 2021 12 21 35 PM

Subject RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Thur 2 4 2021 12 21 37 PM

10 2 0

Received

Biilaae 1 Aanbiedinasbrief SEO rapport naar illeaale trustdienstverlenina docx

NO Onderzoek illegale trustdienstverlening docx

Ik heb de brief en notitie aangepast conform je verzoek om een nadere toelichting te geven op het regulerend kader van

trustkantoren Zie bijgaand Hoor graag of dit voldoet aan je verwachting en of je opmerkingen hebt Dan kan ik die nog

verwerken en daarna de deling in digidoc opheffen
Greet I 10 2 0 I

Van | 10 2 0 |g minfin nl

Verzonden donderdag 4 februari 2021 10 22

FM IBI

Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Aan 10 2 0

Er is een taak binnengekomen in je inbox 10 2 0

Klik op FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector om de taak te openen

Voor Digidoc Online klik op FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

□it bericht kan informatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijh aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard eek die verhand heudt met risice s verbenden aan het

elektrenisch verzenden van berichten

This message may centain infbrmatien that is not intended for you If you are net the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested te inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107103 00015



FM IBI ^ 10 2 e I@mintin nl1To 10 2 6

J BFB IEFI

Thur 2 4 2021 5 22 10 PM

10 2 6From

Sent

Subject RE SEO rapport stand van zaken

Thur 2 4 2021 5 22 00 PMReceived

Hoi I 10 2 6

Primal

Greet

10 2 6

{FM IBIVan 10 2 6

Verzonden donderdag 4 februari 2021 15 48

Aan FM IBI10 2 6

Onderwerp RE SEO rapport stand van zaken

Hoi 110 2 6 | voordat ik het vergeet reageer jij t z t naar HQ Denk dat het handig is ais we even wachten totdat |l0 ^een
paraaf heeft gezet want daarna zou de lijn giad moeten veriopen is mijn inschatting Wat mij betreft kunnen we dus op de dag
van verzending het rapport deien met HQ En qua communicatiestrategie hebben wij geen bijzondere piannen tenzij COMM

aangeeft met deze brief instagram te wilien veroveren

Dank en groet

Van FM iBi

Verzonden woensdag 3 februari 2021 15 27

Aan

Onderwerp RE SEO rapport stand van zaken

10 2 6

] FM IBI 10 2 6 | aminfin ni10 2 6

Wat mij betreft kunnen we het DNB toesturen hoor zijn nauw betrokken geweest en toezichthouder dus daar luistert het minder

nauw HQ vind ik anders

Van FM iBI 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden woensdag 3 februari 2021 15 26

FM iBI

10 2 6

10 2 610 2 6 @minfiruTlAan

Onderwerp RE SEO rapport stand van zaken

Ha I lO S e^
DNB heeft het rapport ook nog niet maar zij hebben wel de conceptversies gezien

Dus lijkt me dat we ook DNB pas het rapport toezenden nadat de minister het heeft gezien

Groet

10 2 6

FM iBi 10 2 6 S minfin nlVan 10 2 6

Verzonden woensdag 3 februari 2021 15 07

Aan ] FM IBI 1 10 2 6 |@minfin ni

Onderwerp FW SEO rapport stand van zaken

jHolland Quaestor

Verzonden woensdag 3 februari 2021 11 24

FM iBI

10 2 6

Van [ 10 2 6 @hoilandquaestor nl10 2 6

10 2 6 10 2 6Aan

Onderwerp SEO rapport stand van zaken

Goedemorgen 10 2 6

Alles gezond en wel Hopelijk ziet het er over een paar maanden voor iedereen er weer wat rooskleuriger uit Voor nu blijft het

allemaal nog erg onzeker en spannend

De reden dat ikje mail is het volgende

Wij zijn door DNB gevraagd met een paar soundbites te komen over onze bevindingen over het SEO onderzoek DNB is al haar

communicatiestrategie aan het bepalen en ze wilien rekening houden met onze bevindingen

Dat is nog best een lastige ais we het rapport nog niet hebben kunnen bekijken DNB had het ook nog niet ontvangen

En ook wij HQ wilien graag snel met een reactie komen op het rapport

Onze vraag weet jij meer wanneer het rapport wordt gepubliceerd Kan het evt ai eerder aan ons HQen evt dan ook aan DNB

worden toegestuurd Of wat is juliie strategic rondom de publicatie van dit rapport

Ik hoor het graag van Je
Met vriendelijke groet

@minfin nl

10 2 6
10 2 6

1107140 00016



Holland^^uaestor

ilWdKOTOf OUAlini

IL TVCll WiTi5lPi

Holland Quaestor Prinses Margrietplantsoen 33 • 2595 AM Den Haag

]• E info@hollandquaestor nl • I www hollandquaestor nl10 2 0

De infomnatie verzonden met dit e mailadres is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van deze infomnatie

door anderen dan de geadresseerde is verboden Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking
van deze informatie aan derden is niettoegestaan Holland Quaestor staat niet in voordejuiste en volledige overbrenging
van de inhoudvan een verzonden e mailbericht noch voortijdigeontvangstdaarvan

1107140 00016



I@minfin nl]To 10 2 g

FM][1 i0 2 e @minfin nll FM IBHlI i0 2e @minfin nnCc 10 2 e10 2 e 10 2 e

I BFB ibH |l iiJ 2 6 iggrhinfin nl]BFB [ lb 2 e @minfirrnl]
From

Sent

Subject trust

Received

10 2 e

10 2 e GT

Fri 2 5 2021 1 18 46 PM

Fri 2 5 2021 1 18 48 PM

Ha [10^
Ik zou graag begin volgende week half uurtje spreken over de brief en het onderzoek naar illegale trustdienstverlening
Beetje algemeen gesprek overaard van werk van de trusts en de illegaliteit en twee specifieke vragen over brief

In de oplegnotitie zeggen jullie dat er relatief streng toezicht is op trustdienstverlening en heel beperkt toezicht is op

handhaving Wwft via bureau BFT Dat ziet er uit ais een probleem en eerder hebben we dacht ik ook ai wel eens

geconciudeerd dat die ciub eigeniijk niet serieus toezicht kan houden met zo weinig capaciteit In de brief zeggen we

vervoigens dat dit eigeniijk geen probleem is want we hebben het hier over hele andere risico s Ik zeg het een beetje
zwart wit maar zo komt het over

Ik vroeg me af wat DNB en JenV hier van vinden Dit gaat natuuriijk ook over terrein DNB en hun roivervulling Hebben zij
^n vergelijkbaar beeld vd omvang en de probiemen

I 10 2 6 ]

10 2 e

Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 2511 QA Den Haag

Phone] 10 2 6

E mail ] 10 2 e l ]^minfin nl

1107126 00017



^ FM IBnl I0 2 e I@minfin nl1 [
BFB IEFnil i0 2 e |@minfin nl1

1 FM IBI ^ 10 2 e

FM][] I0 2^@minlin nl]
]@minfin nl]10 2 eTo 10 2 e

10 2 e 10 2 6Cc

From

Sent

Subject RE Bijiage 1 Aanbiedingsbrief SEO rapport naar illegale trustdienstverlening
Tue 2 9 2021 3 39 06 PM

FM IBI

Tue 2 9 2021 3 39 05 PM

10 2 6

Received

Ha |l0 2 e

Prima wijzigingen en dank voor de terugkoppeling
Groet

m
Van |

Verzonden dinsdag 9 februari 2021 15 18

{FM IBI

] FM IBI10 2 6

Aan 10 2 6

FM IBI

Onderwerp Bijiage 1 Aanbiedingsbrief SEO rapport naar illegale trustdienstverlening
Hoi I 10 2 6 I en 10 2 6 I
Nav ons overleg met| 10 2 6 | heb ik de passage in de brief waar| 10 2 e ~| op aansloeg aangepast Eens of opmerkingen
Dan hef ik daarna de deling op

Ter info voor|10 2 e| en |10 2 6| in het overleg bespraken we dat het onderzoek een eerste beeld oplevert maar wel beperkingen
kent We willen we eerst zien wat de huidige In de brief beschreven trajecten opieveren maar houden wel vinger aan de pols
Wel bespraken we dat de betreffende passage in de brief die nu is aagepast ongemakkelijk was omdat alle toezichthouders in

principe aangeven weinig capaciteit voor handhaving te hebben Op zich is krapte er altijd maar daarom onhandig de suggestie
te wekken dat de huidige indeling doelmatig is doelmatig dekt daarom de lading niet helemaal Zou kunnen dat op een later

moment als de huidige trajecten te weinig opieveren of uberhaupt capaciteitsvraagstuk opnieuw aan de orde komt alsnog aan

de orde komt dat capaciteit om te hand haven tegen illegale partijen omhoog moet

Groet I 10 2 6 I

10 2 6 FM IBI 10 2 6 FM10 2 6CC

1107111 00018



| FM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1

BFB IEFnil i0 2 e |@minfin nl1 |
l@minfin nl]

To 10 2 e

10 2 6 FM IBI]| To 2 6 l@minfin nl] fi^Cc 10 2 e

10 2 g

From

Sent Tue 2 9 2021 4 48 22 PM

Subject RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Tue 2 9 2021 4 48 23 PM

10 2 e GT

Received

Ha I 10 2 6 I
Notitie stond nog open Heb net afgedaan
Eens met de tracks dank

10 2 6

]{FM IBIVan [
Verzonden dinsdag 9 februari 2021 16 29

10 2 6

GT10 2 6Aan

{FM IBI

Onderwerp RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Hoi I io 2 rn
We hebben de brief aangepast zie track changes Kun jij de tracks accepteren als je het ermee eens bent en de map

paraferen Het lukt mij niet de taak af te ronden omdat digidoc aan blijft geven dat er documenten in bewerking zijn
Groet I 10 2 6 I

Van

Verzonden dinsdag 9 februari 2021 13 01

FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl

Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

10 2 6 FM IBICC 10 2 6

10 2 6@minfin nl @minfin nl10 2 6

10 2 6Aan

Er is een taak binnengekomen in je inbox 10 2 6

Klik op FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector om de taak te openen

Voor Digidoc Online klik op FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

□it bericht kan infermatie bevatten die niet voor u is hestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages

1107101 00019



I
Ministerie van Financien

AA^^\ si^ eP^ifiT\^Cry^ Directie Financigle

Markten

Inllchtingen

TER BESLISSING

Aan

de minister U

t^

CTy9

10 ^ e I

F 1U 2 e

nST23@minfin nl

www minfin nl

Direct contact

nntifip ■ f
I I V LI LI v^ Aanbiedingsbrief onderzoek SEO Economisch Onderzoek

naar illegale trustdienstverlening

10 2 6

M I 10 2 e

Datum

ID februari 2021

Notitienummer

2021 0000022507
X

Aanleiding
• In 2019 steeg het aantal meldingen van de illegaliteit in de trustsector terwijl

het aantal vergunningen bij DNB afnam In datzelfde jaar trad de Wet

toezicht trustkantoren Wtt 2018 in werking
• In de Kamerbrief over de voortgang van het plan van aanpak witwassen

begin 2020 kondigde u aan onderzoek te laten uitvoeren om de verplaatsing
naar de illegaliteit als gevolg van de verscherpte Wtt in beeld te laten

brengen^
• SEO Economisch Onderzoek heeft dit onderzoek naar de aard en omvang van

illegale tmstdienst en domicilieveriening uitgevoerd rbiilaae 21

Auteur

m ^ e

Van

Kopie aan

Bijlagen
2

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de aanbiedingsbrief fblUaae II en het versturen van het

onderzoeksrapport fblilaae 21 naar de Tweede Kamer 2o ja dan verzoeken

wij u de brief te ondertekenen

• De conclusie dat er aanwijzingen zijn dat er een substantieel aandeel

illegaliteit is bij trustsector leidt ongetwijfeld tot publicitaire aandacht Om

deze aandacht in goede banen te leiden stellen we voor het onderzoek en

onze reactie daarop proactief bij het ANP en FD onder de aandacht te

brengen Gaat u hiermee akkoord

Kern

• Het onderzoek brengt de aard en omvang van de illegaliteit in de trustsector

en domicilieveriening alleen het leveren van een post adres in kaart Uit

de eerste schatting naar de omvang van de in potentie illegale trustdienst

en domicilieveriening blijkt dat deze substantieel is

• Toezichtarbitrage tussen de Wtt en Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrohsme Wwft wordt als een belangrijke verklaring voor

de illegaliteit genoemd
• In de brief licht u toe dat opvoiging wordt gegeven aan dit onderzoek door

o Het Anti Money Laundering Centre fAMLC doet een onderzoek waarmee

mogelijk illegale activiteiten in kaart worden gebracht In samenwerkina

met o a de FIOD en de toezichthouders worden de bevindingen gebruikt

om partiien aan te oakken

o In FEC verband werken DNB het OM en de FIOD samen aan de

strafrechteliike vervolaina van illegale trustaanbieders Dit zal gepaard

Kamerstukken II 2020 31477 nr 50
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gaan met voldoende media aandacht om zo ook een preventief effect te

bereiken

o In het kostenkader van DNB is voor de komende jaren een intensivering
van het integriteitstoezicht meegenomen Hieronder valt ook uitbreidina

van de capaciteit voor het optreden teaen illeaale partiien

o Uit het onderzoek blijkt ook dat er onduidelijkheid bestaat over de

definitle van trustdienst in de Wtt m b t het criterium in opdracht van

We zijn in gesprek met DNB om te zien of en hoe dit verduidelijkt kan

worden zodat constructies die teaen de geest van de Wtt ziin

bijvoorbeeld doorte werken met een schijnbare arbeidsovereenkomst

beter kunnen worden aanaeoakt

• Over de mogelijkheid van toezichtarbitrage tussen de Wtt en Wwft stelt u in

de brief dat de aard van de werkzaamheden van trustkantoren grotere

integriteitshsico s met zich meebrengen Het gelijkschakelen van de

regelgeving acht u daarom niet opportuun
• U kondigt een Kamerbrief aan om de Kamer later dit jaarte informeren over

de aanpak van iliegale trustdienstverlening

Toelichting
• In tegenstelling tot verschillende partijen die onder de Wwft vallen is voor

het verlenen van trustdiensten op grond van de Wtt een vergunning nodtg
van DNB Een trustdienst is bijvoorbeeld het zijn van bestuurder van een

rechtspersoon of vennoot van een vennootschap in opdracht van een derde

het verkopen van rechtspersonen of het verstrekken van een post adres in

combinatie met het verrichten van andere werkzaamheden

• Wat betreft de aard van de illegaliteit noemen de onderzoekers een aantal

ontwikkelingen die mogelijk tot prikkels hebben geleid om buiten de

reikwijdte van de Wtt te vallen Dit ziet op

o Relatief intensief toezicht en hope toezichtkosten DNB houdt in termen

van fte s met ongeveer evenveel toezichthouders toezicht op de ruim 100

Wtt vergunninghouders als Bureau Financieel Toezicht op ca 50 000

instellingen in het kader van de Wwft Daarnaast zijn de toezichtkosten

voor Wtt vergunninghouders vanaf 2014 tussen de 216 en 640 procent

gestegen Door de bekostigingssystematiek betalen de onder DNB

toezicht staande instellingen voor het toezicht in de eigen categoric
o Moeite met het openen van een bankrekenino voor trustkantoren

trustkantoren lijken steeds moeilijker een bankrekening te kunnen

openen doordat banken trustdienstverlening aanmerken als een risico

indicator in het clientenonderzoek Dit fenomeen ook wel bekend als de

risking heeft tot gevolg dat trustkantoren voor betaalrekeningen

uitwijken naar buitenlandse banken of proberen buiten de reikwijdte van

de Wtt te vallen om zo met een ander profiel wel een rekening bij een

Nederlandse bank te kunnen openen In beide gevalien verdwijnen de

activiteiten deels uit beeld

• De prikkels tot toezichtarbitrage uiten zich in een de volgende constructies

die door kenners van de sector en toezichthouders worden waargenomen

o De bestuurder komt voor enkele uren per week in toondienst Gegeven de

arbeidsovereenkomst is dit geen trustdienst al druist dit mogelijk in

tegen de geest van de wet

o Een groep ex trustdienstverleners blijft voor een aantal klanten

trustdiensten verlenen ook wanneer de kantoren de vergunning hebben

teruggegeven Dit is zonder vergunning illegaal
o Een netwerk van dienstverleners vormt samen een trustdienst Dit

opknippen valt sinds 2019 onder de Wtt en is zonder vergunning dus

illegaal
o Sommige trustdienstverleners maken gebruik van stromannen die

optreden als bestuurder Dit is zonder vergunning illegaal
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Op deze manier wordt getracht buiten de vergunningplicht van de Wtt en het

toezicht van DNB te vallen De dienstverlening valt hierdoor veelal onder het

minder intensieve Wwft toezicht bij een andere toezichthouder BFT of

BTWwft

Wat betreft de omvang van de illegaliteit doen de onderzoekers een eerste

schatting met een netwerkanalyse op basis van openbare informatie Hierbij
moet worden opgemerkt dat SEO Economisch Onderzoek illegaliteit niet

onomstotelijk kan vaststellen maar slechts kan bepalen of er sprake is van

een verhoogd risico op illegaliteit onder andere omdat SEO alleen toegang
had tot openbare informatie De schattingen zijn daardoor conservatief

Uit de netwerkanalyse voIgt dat de illegale trustdienstverlening een mogelijk
marktaandeel van 15 procent heeft Ook hebben de onderzoekers 690

domidlieadressen gevonden met een verhoogd risico op illegaliteit
Deze eerste schatting laat gegeven de beperkingen van het onderzoek zien

dat de omvang van illegale trustdienstverlening naar verwachting

substantieej is
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BOA adviseur Toelichting

Zelf lezen

Wei vandaag in tas i v m Kamerbrief informeren DNB

In de Kamerbrief over de voortgang plan van aanpak witwassen van

januari 2020 is onderzoek aangekondigd naar illegaliteit in

trustsector Dit onderzoek is nu afgerond
Eerste resultaten wijzen erop dat de omvang van illegaliteit
substantieel is

In Kamerbrief wordt diverse opvolging voorgesteld waaronder

intensivering integriteitstoezicht in kostenkader DNB en in FEC

verband werken DNB het OM en de FIOD samen aan de

strafrechtelijke vervolging van illegale trustaanbieders

Gaat vermoedelijk veel publiciteit opieveren Daarom wordt aan de

minister voorgelegd om dit actief te delen met FD en ANP

Kamer wordt eind ditjaar weer geinformeerd over de aanpak

10 2 6

Notitienummer

FM 22507

Datum

10 februari 2021

Regulier

Advies bestuurlijk adviseur

E Zelf lezen voordat het wordt voorgelegd

□ Later kennis van nemen

□ Ongezien doorzetten

SG bij overleg aanwezig□

J000211107164



1 COMM ^10 2 6|@minlin nll[
^@minfin nl1

FM IBI || 10 2 6 [@minfin nl]

^COMM ^ 10 2 e |@minlin nil 10 2 eTo 10 2 e 10 2 e

I 10 2 e 10 2 e

10 2 6 BOA Advies [l I0 2 e |@minfin nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Subject RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Wed 2 10 2021 8 46 00 AM

BFB IEFI

Wed 2 10 2021 8 48 31 AM

10 2 6

Received

Hoi| 10 2 6 |en|10 2 ej

Wat betreft de vragen van| 10 2 61
De conceptbrief is afgestetnd met DNB Bedoel je met een lijntje dat ikze laat weten wanneer we de brief verzenden Want ik

heb vooralsnog afgesproken dat ik dat laat weten en dat het waarschijnlijk voor het verkiezingsreces zou zijn

De maatregelen die we noemen hangen samen met plan van aanpak witwassen

is het informeren van de kamer over verdere aanpak illegaliteit onderdeel van een voortgangsrapportage over

Plan van aanpak of apart

Dank voor de toevoegingl 10 2 e | lijkt mij ook goed

Groet

10 2 6

10 2 6

COMM

Verzonden dinsdag 9 februari 2021 20 10

COMM

10 2 6Van

10 2 6 FM IBI

BOA Advies

Aan 10 2 6

{FM IBI

Onderwerp RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Hal 10 2 6 110 2 6 I

Lijkt me goed om onderstaande bullet aan deze notitie toe te voegen aangezien we hier publicitaire aandacht voor kunnen

verwachten

10 2 6CC 10 2 6

De conclusie dat er aanwijzingen zijn dat er een substantieel aandeel illegaliteit is bij trustsector leidt ongetwijfeld tot

publicitaire aandacht Om deze aandacht in goede banen te leiden stellen we voor het onderzoek en onze reactie daarop

proactief bij het ANP en FD onder de aandacht te brengen
Groeten

10 2 6

COMM 10 2 6 @minfin nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdag 9 februari 2021 19 41

Aan FM IBI 1 Pminfin nl

COMM 10 2 6@minfin nl

Onderwerp FW Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

10 2 6

CC [ 10 2 6

Hoi 110 2 6 I
Ik heb de notitie door gedaan dank voor het informeren Ik heb nog twee kleine vragen hebben jullie al een lijntje met DNB over

het moment van verzending van het onderzoek brief En verder vroeg ik me af of we met deze aankondiging nieuwe maatregelen

voorbereiden of dat deze voortkomen uit het plan van aanpak witwassen U kondigteen Kamerbrief aan om de Kamer later dit

jaar te informeren over de aanpak van illegale trustdienstverlening

Bedanktvast

Groet

10 2 6

10 2 6 @minfin nl 10 2 6 @minfin nlVan

Verzonden dinsdag 9 februari 2021 19 03

Aan [ COMM ^ 10 2 6

10 2 6 I COMM cjl0^ aminfin nl

10 2 6 @minfin nl |

COMM

COMM ^ 10 2 6 |@ minfin nl

@minfin nl

10 2 610 2 6 @minfinjTl5 @minfin nl10 2 6

]COMM10 2 610 2 6

1 COMM

COMM | 10 2 6 @minfin nl

COMM ^10 2 6 aminfin nb

COMM j 10 2 6 @minfin nl [

10 2 610 2 6 COMM 10 2 6

COMM | 10 2 6 Pminfin nl10 2 6 10 2 65iminfin nl 10 2 6

5iminfin nl jCOMM 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 ^COMM 10 2 6 @minfin nl

COMM 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 10 2 6

COMM 10 2 6 COMM@minfin nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minfinml

Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector

Er is een taak binnengekomen in je inbox COMM voor GT Paraferen

Klik op FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de trustsector om de taak te openen

1107115 00022



Voor Digidoc Online klik op FM 022507 SEO rapport illegaliteit in de tmstsector

□it bericht kan infemiatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ef dit bericht abusievelijk aan u is teegezenden werdt u verzecht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard eek die verband heudt met risice s verbenden aan het

elektrenisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If yon are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107115 00022



To 10 2 e @seo nl]
10 2 eFrom

Sent

Subject Publicatie rapport
Received

BFB IEFI

Thur 2 11 2021 10 40 29 AM

Thur 2 11 2021 10 40 00 AM

Ha 10 2 6

Even een heads up het is nog niet helemaal zeker of we de publicatie voor het reces gaan redden {uiterlijk morgen
Ik iaat het je weten zodra ikzeif meer weet ©

Groet

10 2 e

1107063 00023



From

Required Attendees

Location

Importance

Subject Trustbrief vervolg
Start Date Time Fri 2 12 2021 10 00 00 AM

End Date Tlme Fri 2 12 2021 10 25 00 AM

BFB IEFI10 2 e

FM IBI 10 2 e FM IBI 10 2 e FM IBII0 2 e

Webex

Normal

Fla alien

De minister heeft niet geparafeerd en wil dat we beleidsopties in kaart brengen die harder zijn

Ikweet niet precies wat nu de vervoigstappen zijn maar laten we het daar morgen even over hebben

Groet

10 2 S

De volgende tekst niet verwijderen ofwijzigen

Wanneer het tijd is kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering

Vergaderingnummer toegangscode 10 2 g

Wachtwoord voor vergadering 10 2 g

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

Netherlands Toll

United States Toll
10 2 g

Deelnemen via telefoon

Netherlands Toll

United States Toll
10 2 g

Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

Kies 10 2 g @ri|ksvideo webex com

U kunt ook| lO ^g [kiezen en uw vergaderingnummer invoeren

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 10 2 g @lync webex com

1107125 00024



Als u een host bent klik dan hier om hostgegevens weer te geven

Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

1107125 00024



1Q 2e |@belastingdienst nl[| 10 2 6 |@belastingdienstnl1
io 2 e l@belastinqdienst nlff i0 2 e I@belastinqdienstnl1 l i0 2 e |@belastinqdienst nl[| |@belastinqdienst nl1

10 2 e |@belastingdienst nl|| loie |@belastingdienst nl]
From

Sent

Subject RE Betr RE Met project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre DC

Received

To

Cc

FM IBI [1 10 2 6 l@minfin nl]10 2 6

10 2 e I BFB IEFI

Fri 2 12 2021 10 41 19 AM

Fri 2 12 2021 10 41 00 AM

Beste 0^
Ter info we hebben hier nog iets meer tijd nodig voor de beleidsreactie op het SEO rapport en zullen het rapport voorlopig dus

nog niet naar de Tweede Kanaer verzenden

We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere voortgang

Groet

10 2 6

FM IBIVan 10 2 6

Verzonden vrijdag 5 februari 2021 11 38

Aan

CCrf 10 2 6

10 2 6 @belastingdie nst nl’

@belastingdienst nl | 10 2 e ]g bela5tingdienst nl | 10 2 6 I@bela5tingdien5t nl

Onderwerp RE Betr RE Het project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre DC

Dag|0 2 4
Zeker Ik wacht nog even metdelen tot het langs de minister is geweest maar zal het zsm doorsturen

Groet

10 2 6

Van 10 2 e @belastingdienst nl 10 2 e @belastingdienst nl

Verzonden woensdag 3 februari 2021 17 47

Aan

CC f lO ^ ^i l^belastingdienst nl 10 2 6 | abelastingdienst nl 10 2 6 l^belastingdienst nl

Onderwerp Betr RE Het project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre DC

10 2 6 FM IBI 10 2 6 aminfin nl

graag gedaan

krijgen we het definitieve rapport 00k van je als het vrij beschikbaar is

Of eerder met een embargo datum Datzou nog beter zijn want dan weten wij 00k wat we moeten zeggen of niet zeggen] als er iets

gevraagd wordt

Met vriendelijke groet Best regards Cordialement Atentamente ^

10 2 6

10 2 6 l@belastinqdienst nl

10 2 6M

Anti Money Laundering Centre

Utrechtseweg 297 gebouw C | 3731 GA | De Bilt

Postbus 22 I 3730 AA I De Bilt

10 2 6 FM—02 02 2021 09 25 01—Goedemorgen jo 2 ^ Dank hiervoor ik neem het mee

10 2 6 | FM IBI 110 2 el@minfin nl

10 2 6 I@bela5lingclien5t nl 1 10 2 6 l@belastinadienst nl

Van

Aan

Cc 110 2 e|®bela5tinqdienst nl |10 2 e| a belastingdienst nl T 10 2 6 |@belastingdienst nr | 10 2 6 |®belastingdienst nl 1 10 2 6 lOtbelastingdienst nl’

■1 10 2 6 l@belastinqdienst 7il
Datum 02 02 202t 09 25

Onderwerp RE Het project No Sheltervan het Anti Money Laundering Centre DC

Goedemorgen [10 2 6

1107112 00025



Dank hiervoor ik neem het mee

Greet

10 2 6

Van 10 2 6 |@belastingdienst nl | 10 2 6 l@belastinRdienst nl

Verzonden maandag 1 februari 2021 18 20

Aan

l@belastingdienst nl

Onderwerp Het project No Shelter van het Anti Money Laundering Centre DC

} FM IBI 1 | atninfin nl10 2 6

10 2 6 @belastingdienst nl 10 2 6 @belastingdienst nl

cf afspraak hierbij onze reactie

1 essentiele rood opsporing die echt tot risico s kan leiden

2 een inhoudelijke die de inhoud van het project het beeste weergeeft volgens 10 2 6

Met vriendelijke greet Best regards Cordialement Atentamente ^

10 2 6

10 2 6 @be[astingdienst nf

M 10 2 6

Anti Money Laundering Centre

Utrechtseweg 297 gebouw C | 3731 GA | De Bilt

Postbus 22 I 3730 AA I De Bilt

Zie her bijgevoegde bestand HetprojectNo Shelter van het Anti Money Laundering Centre DC docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klaehten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit berieht is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke infomiatie bevatten waaiToor de

fiscale gelietmlioudtngsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht bet te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Adnimishation does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tlie addressee It may contain mfomiation tliat is confidential and legally privileged If

you are not tlie intended recipient please delete tiiis message and notify tire sender

□it bericht kan infermatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegeznnden wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are requested to infonn the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarscluiften verzoeken klaehten

ingebrekestellingen en soortgehjke foimele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitiouwelijke infoimatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infomieren
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The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filitigs reqnests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tire addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1107112 00025



10 2 e I@dnb nll1 |@dnb nl1
10 2 e

To

FM IBnil i0 2 e |@minfin nn [ 1 FM IBI [^ ^io 2 e l@minfin nl]Cc 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Subject SEO rapport illegale trust

Fri 2 12 2021 10 56 00 AM

BFB IEFI

Fri 2 12 2021 10 56 12 AM

Received

Beste I 10 2 e |

Het SEO rapport zal niet meer voor het verkiezingsreces naar de kamer gaan en wij hebben toch nog lets meertijd nodig de

beleidsopties verder uit te werken

We houden contact over het vervolg maar publicatie is dus voorlopig uitgesteld

Groet

10 2 6

10 2 6

Afdeling Institutioneel Beleid Betalingsverkeer en Integnteit

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

M 061 I
E| 10 2 6 l@minfin nl
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10 2 e10 2 6To Holland Quaestor|

^ FM IBir feminfin nll

^hollandquaestor nl]
Cc 10 2 6

From

Sent

Subject RE Publicatie SEO rapport
Fri 2 12 2021 10 57 00 AM

BFB IEFI

Fri 2 12 2021 10 57 53 AM

10 2 6

Received

Beste| 10 2 6

We hebben nog even tijd nodig voor de beleidsreactie op het SEO rapport

Het rapport zal voorlopig nog niet verschijnen

Met vriendeliike groet
10 2 6 n

{FM IBI

Verzonden dinsdag 9 februari 2021 09 28

Aan

10 2 6Van

10 2 6

{FM IBI

Onderwerp RE Publicatie SEO rapport

Bestepio s e

Dat klopt Ik zal je inderdaad informeren over de precieze timing van de publicatie van het SEO rapport

Op dit moment weet ik alleen nog niet precies wat het tijdspad is Zodra Ik meer informatie heb zal ik dat uiteraard laten weten

Met vriendelijke groet

CC 10 2 6

10 2 6

jHolland Quaestor 5 hollandquaestor nlVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden maandag 8 februari 2021 18 06

Aar^ ]fM IBI 1 10 2 6 l@minfin nl10 2 6

{FM IBI

Onderwerp Publicatie SEO rapport

CC 10 2 6 S minfin nl10 2 6

Beste 10 2 6

gaf mij vrijdagmiddag te kennen dat jij mij nader zou informeren over de precieze timing routing publicatie SEO10 2 6

rapport

De reden dat we hier om vragen is dat wij ons goed willen voorbereiden bij voorkeur voordat de pers het ontvangt

Momenteel ligtjullie reactie voor aan de minister ter goedkeuring ofwordtdeze binnenkort voorgelegd begrijpik

We begrijpen al te goed dat wij het niet eerder krijgen dan dat het ook aan de TK wordt gestuurd en DNB

Maar omdat ook DNB ons al vooraf een reactie te geven is het plezierig a Is wij weten hoe de timing routing zal zijn
Met vriendelijke groet

10 2 6

HollandC^uaestor

Of wminr

C 50 wit tHOVIKPi

Holland Quaestor • Prinses Margrietplantsoen 33 • 2595 AM Den Haag

T 085 0240 058 • E infb@hollandauaestor nl • I www hollandauaestor nl Q

De informatie verzonden met dit e mailadres is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van deze informatie

door anderen dan de geadresseerde is verboden Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking
van deze informatie aan derden is niettoegestaan Holland Quaestor staat niet in voordejuiste en volledige overbrenging
van de inhoudvan een verzonden e mailbericht noch voor tijdige ontvangst daatvan
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BD DRC FO [| 10 2 e |@minienv nl]To 10 2 e

From

Sent

Subject RE Ter info Onderzoek illegale trustsector beleidsreactie

Received

BFB IEFI

Fri 2 12 2021 2 12 07 PM

10 2 e

Fri 2 12 2021 2 12 00 PM

HolhO ^ej

Ter info het SEO rapport gaat voorlopig nog niet naar de TK

We werken eerst nog meerdere beleidsopties uit

Groet

10 2 e

FM IBI

Verzonden donderdag 4 februari 2021 18 11

BD DRC FO

Onderwerp RE Ter info Onderzoek illegaie trustsector beleidsreactie

Hal 10 2 e I
Dank voor je bericht en je voicemaii laten we morgen even beiien

Groet

Van 10 2 e

10 2 eAan

10 2 e

] BD DRC FO 10 2 e @min|env nlVan [ 10 2 e

Verzonden donderdag 4 februari 2021 17 18

Aan _{FM iBi 1 10 2e |@minfin nl

I FM IBI 10 2 e |@minfin ni

FM IBI 10 2 e aminfin nl

Onderwerp RE Ter info Onderzoek illegale trustsector beleidsreactie

10 2 e

FM IBI 10 2 eCC 10 2 e 10 2 e @minfin nl

10 2 e

Hi 10 2 e I
Te efonisch krijg ik Je niet te pakken dus vandaar een over de email

Zie in de bijiage nog wat suggesties van mijn kant Belangrijkste op inhoud is of de instelling van een externe

onderzoeks en adviescommissie doorstroomvennootschappen nog van belang is voor dit verhaal

Met vriendelijke groet I 1Q 2T]
Van FM IBI 10 2 e @minfin nl

Verzonden vrijdag 29 Januari 2021 17 42

BD DRC FO j 10 2 e |^minienv nl

~| FM IBI | 10 2 e |@minfin nl |

10 2 6

Aan

CC [

10 2 6

] FM IBI 1 10 2 6 @minfin nl10 2 6 10 2 6

FM IBI

Onderwerp Ter info Onderzoek illegale trustsector beleidsreactie

Beste|To 2 e [

Maandag sturen wij het onderzoeksrapport van SEO Economisch Onderzoek naar illegale trustdienstverlening naar de minister

Bijgevoegd ter info het onderzoeksrapport en de beleidsreactie tot zover we wachten nog op een laatste aanvulling van DNB

Met vr i e nde I ij ke groet

10 2 610 2 8 5 minfin nl

r 10 2 6

10 2 8

Afdeling Institutioneel Beleid Betalingsverkeer en Integriteit

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

M 06| 10 2 8

E| 10 2 8 l@minfin nl

□it bericht kan inlbmiatie bevatten die niet veer u is hestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are net the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan iiifomiatie bevatten die niet voor u is besteind Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

1107134 00028



abusievelijk aan u is toegezoiiden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden en het bericlit te veiwijderen De Staat

aaiivaardt geeii aamprakelijkheid voor scliade van welke aai’d ook die verband lioudt met lisico’s verbonden aan het

elekti onisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain infomiation tliat is not intended for you If yon are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to infonn die sender and delete tlie message The State accepts no hability for

damage of any kind resulting from die risks inlierent in die electronic tiansmission of messages

Ministry of Justice and Secmity
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FM IBn^ I0 2 e I@minfin nl1

]7fm I Bnil i0 2 e |@minfin nn

To 10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent

Subject RE oude notitie aanvullende maatregelen trustsector

Received

BFB IEFI

Tue 2 16 2021 9 29 53 AM

10 2 e

Tue 2 16 2021 9 29 00 AM

NO Beleidsopties illeaale trustdienstverlenina docx

Hoi[io^
Hierbij vast een opzetje voor de notitie ik geloof dat hij nog flink moet worden bijgeschaafd maar laten we het daar anders later

vandaag of deze week even over hebben

Greet

10 2 9

]{FM IBI

Verzonden maandag 15 februari 2021 14 44

Ifm ibi

{FM IBI

Onderwerp oude notitie aanvullende maatregelen trustsector

Floi 110 2 e I
Ik bedacht me nog dat | 10 2 e een tijd geleden ook een notitie heeft gemaakt voor de minister met opties voor verdergaand

ingrijpen Dat heeft destijds geleid tot de 2 aanvullende maatregelen voor de trustsector in het wetsvoorstel plan van aanpak
witwassen Zie hieronder de link naar de digidoc map

FM 217390 Mogeliikheden aanvullende maatregelen trustssector

Wellicht hebben we daar nog wat aan voor deze ronde

Groet |l0 2 e|

Van [ 10 2 e

10 2 eAan

10 2 eCC

1107116 00029



FM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1

^FM IBI ll iO 2 e I@minfin nl1

IfmTi^

FM IBI [| 10 2 e j@minfin nl]10 2 eTo 10 2 e

10 2 SCc

10 2 eFrom

Sent Tue 4 6 2021 7 57 53 AM

Subject RE NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening concept
Received Tue 4 6 2021 7 57 00 AM

NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening concept docx

Dank [10 2 ^ zie bijgevoegd mijn gedachten bij het stuk en bij jouw vragen

Greet

Van FM IBI

Verzonden vrijdag 2 april 2021 13 26

FM IBI

Onderwerp NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening concept

Floi I 10 2 a I enjO 2 ^
Flierbij een opzet voor de notitie met beleidsopties voor de trustsector Is nog work in progress maar begin is er Floor graag

jullie opmerkingen
Fijne paasdageni
Groet |l0 2 e|

10 2 e

10 2 e 10 2 e FM IBIAan

1107093 00030



| FM IBn^ 10 2 e |@minfin nn

kFM IBI ll iO 2 e I@minfin nl1

[ FM IBI

FM IBI [| 10 2 e j@minfin nl]10 2 eTo 10 2 6

Cc 10 2 e

10 2 6From

Sent Fri 4 23 2021 12 52 51 PM

Subject RE NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening
Fri 4 23 2021 12 52 00 PMReceived

NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening concept 23 4 docx

Hoi [10 2 ^ en jo 2 ^
Fijn datdit er nu ligt Ik heb deze laatste versie alleen heel snel bekeken zie mijn reactie op de laatste opmerking van|l0 2 6|en
nog een opmerking Wat mij betreftgaan we nu inderdaad voor digidoc daar kan ik maandag naar kijken
Groet

Van FM IBI

Verzonden vrijdag 23 april 2021 10 02

1 FM IBI

|fm ibi

10 2 6

Aan 10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening

Haj^
Wat mij betreft kan bijgaande versie de lijn in heb er 1 opmerking in laten staan voor| 10 2 6 |]
Ook lijkt dit me een notitie waarbij het goed is om in het achterhoofd te houden dat hij ooit openbaar kan worden wat mij
betreft zou dat geen probleem zijn omdat de notitie feitelijk inzicht geeft in de opties
GroetJ 10 2 6

Van FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden woensdag 21 april 2021 14 05

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening concept 20 4

Hi ik heb er naar gekeken wat aanpassingen voorgesteld maar ik denk heel goede notitie tot nu toe Ik strugglede ook met de

bewoordingen aangaande demissionair kabinet weet niet zo goed wat daar normaal is Uiteraard maak ik graag een werkmap
aan en doe ik de begeleiding naar de minister Moeten we nog expliciet aangeven dat we dus een kamerbrief schrijven op basis

van zijn keuze

10 2 6

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nlAan 10 2 6

iB
FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Verzonden dinsdag 20 april 2021 17 51

FM IBI

Onderwerp NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening concept 20 4

Ha I 10 2 6 I enfg^
Hierbij een nieuwe versie van de notitie Hoor graag het commentaar

Het lijkt mij dan handig dat j0 2 ^een werkmap aanmaakt in digidoc gelet op mijn vakantie

Groet |10 2 e|

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 6 | 5iminfin nl^minfin nlAan
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Ministerie van Financien

Directie Finandele

MarktenTER INFORHATIE

Aan

Inlichtingen
de minister

Direct contact

lD 2 e

10 2 eH

Datum

12 februan 2021

notitie Hotitienummer

NO Beleidsopties illegale trustdienstverlening
Auteur

Van

Kopie aan
Aanleiding
• Uw verzoek op de notitie nav het rapport van SEO Economisch Onderzoek naar

illegale trustdienstverlening om beleidsopties in kaart te brengen voorde

trustsector

Advies en beslispunt
■ In de concept aanbiedingsbrief aan de TK zijn verschillende vervoigstappen nav

het onderzoek naar iiiegaie trustdienstverlening opgenomen Aanvuliende

beleidsopties in deze notitie zijn onderverdeeid in 1 Meer capaciteit voor

handhaving en opsporing 2 Evaiuatie Wtt naar voren halen en 3 Verdere

regulering
Indien u deze brief aanvuliende maatregelen wenst aan te kondigen voorde

trustsector dan adviseren we u om de evaiuatie van de Wtt 2018 te vervroegen

evaiuatie na 3 jaar ipv 5 jaar De demissionaire status van het kabinet staat

naar onze mening niet in de weg van deze aankondiging
Eventueel zou u in de brief expiicieter kunnen aangeven dat het aan het

toekomstig kabinet is om zich te buigen over de handhavingscapaciteit
Aan de hand van uw reactie zuilen we u een nieuwe versie van de

aanbiedingsbrief voorieggen zodat het SEO rapport aan de TK gezonden kan

worden

Kern

Uit het SEO rapport blijkt dat de verscherpte Wtt en de reiatief hoge compiiance
en toezichtkosten ieiden tot een prikkel voor trustdienstverieners om over te gaan

op illegale dienstverlening
Beleidsacties naar aanleiding van het SEO rapport zouden vooral moeten dienen

omi iiiegaie activiteiten te bestrijden Indien u de huidige in de brief

aangekondigde vervoigstappen om illegaliteit aan te pakken onvoldoende acht

zouden aanvuliende beleidsacties naar onze mening niet gezocht moeten worden

in strengere regulering van de sector maar eerder in de sfeer van opsporing en

handhaving van illegale dienstverlening Op dit vlak worden vervoigstappen gezet
en is de inzet van meer capaciteit eerder aan een volgend kabinet

De vraag naar trustdiensten houdt mede verband metfiscale prikkels In dit

kader is het onderzoek van Commissie Ter Haar 2 relevant Hierin zal de

problematiek rondom doorstroomvennootschappen centraal staan waarbij ook

onderzocht zal worden i wat de samenhang is tussen witwassen en

belastingontwijking in Nederland en ii wat dit betekent voor de relatie tussen

hetaanpakken van belastingontwijking en het aanpakken van criminele

geldstromen
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Toelichting

Algemeen
• In 2019 trad de aangescherpte Wet toezicht trustkantoren 2018 Wtt in werking

en steeg het aantal meldingen van de illegaliteit in de trustsector terwijl het

aantal vergunningen bij DNB afnam

■ Eind 2019 bent u gemfomneerd over aanvullende potentiele maatregelen bij het

uitblijven van verbeteringen in de trustsector met daarbij de kanttekening dat

verdere regulering ervoor kan zorgen dat bepaalde vormen van

trustdienstverlening alsnog op een andere manier plaatsvinden in de illegaliteit

verdwijnen en of een \Afaterbedeffect naar andere landen kan optreden Naar

aanieiding daarvan is het onderhavige SEO onderzoek uitgevoerd naar illegale

trustdienstveriening en zijn in het wetsvoorstei plan van aanpak witaassen taee

aanvullende maatregelen opgenomen om integriteitsrisico s in de trustsector

verder te mitigeren
^

• In de ZBO begroting van DNB voor 2021 is aangegeven dat het aantal

trustkantoren in NL nog steeds afneemt^ Zoals ook in het onderzoek van SEO is

aangegeven is de vraag naar trustdiensten gedaald wat mede komt door

aanpassingen in fiscale wet en regelgeving bijvoorbeeld doorstengere
substance eisen en bronbelasting DNB heeft het toezicht op trustkantoren de

afgelopen jaren gei ntensiveerd wat samen met het afnemende aantal

trustkantoren de toezichtkosten per instelling heeft laten toenemen

• DNB geeft aan dat haar onderzoeken laten zien dat een aanzienlijk gedeelte van

de trustkantoren nog niet In staat zIjn de rol als poortwachter adequaat in te

vullen Belangrijk aandachtpunt voor DNB in 2021 is daarom de verdere

professionalisering ten aanzien van de naleving van de Wtt 2018 door de sector

Ook illegale dienstverlening is een aandachtspunt voor DNB in 2021

Onderzoek SEO en reacbe daarop
• SEO Economisch Onderzoek heeft onderzoek naar de aard en omvang van illegale

trustdienst en domicilieverlening uitgevoerd fbiilage PMj en constateert de

potentiele omvang van de Illegale sector substantieel is Kanttekening hierbij is

dat SEO Economisch Onderzoek niet onomstotelijk kan vaststellen dat er sprake
is van illegaliteit^ en deze eerste schatting gebaseerd is op verschillende

aannames

• In de aanbiedingsbrief van het rapport aan de TK licht u toe dat opvolging wordt

gegeven aan dit onderzoek door

o Het Anti Money Laundering Centre AMLC doet een onderzoek waarmee

mogelijk illegale activiteiten in kaart worden gebracht In samenwerkina met

o a de FIOD en de toezichthouders worden de bevindinoen gebruikt om

partiien aan te pakken

In FEC verband werken DNB hetOM en de ROD samen aan deO

strafrechteliike vervolqinq van illegale trustaanbieders Dit zal gepaard gaan

met voldoende media aandacht om zo ook een preventief effect te bereiken

In het kostenkader van DNB is voor de komende jaren een intensivering van

het integriteitstoezicht meegenomen Hieronder valt ook uitbreiding van de

capaciteit voor het optreden teaen illegale partnen

Dit het onderzoek blijkt ook dat er onduidelijkheid bestaat over de definitie

van trustdienst in de Wtt m b t het criterium in opdracht van We zijn in

gesprek met DNB om te zien of en hoe dit verduidelijkt kan worden zodat

constructies die tegen de geest van de Wtt zijn fbiivoorbeeld door te werken

met een schijnbare arbeidsovereenkomstj beter kunnen worden aanoepakt

o

o

Verbod op het aanbieden van doorstroomvennootschappen aan dienten en verbod voor trusdtanboren om

diensten te verlenen aan 1 dienten die gevestigd zijn in 1 derde hoog risico landen volgens de lijst van de EC

en 2 ianden die staan op de non codperatieve landen op beiastinggebied van de EU
^ Er zijn nu 164 vergunninghoudende trustkantoren in Nederland Dit aantal neemt al geieideiij k af sinds 2011

toen er ruim 300 waren Dit komt o a door strengere regulering intensivering toezicht en consolidatie binnen

de sector
^ SEO had alleen toegang tot openbare informatie en geen bijzondere opsporingsjbevoegdheden
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Deze initiatieven leveren een bijdrage aan het vender in kaart brengen van

illegale trustdienstverlening en de opsporing en hand having daarvan We zullen

de uitkomsten daarvan nauwlettend volgen en indien nodig op een later moment

alsnog vervoigstappen aankondigen
Daarnaast zien we op dit moment de volgende beleidsopties voor de trustsector

nader uit te werken

Overige Beleidsopties voor de trustsector

Meer capaciteit voor handhaving en opsporing

De door SEO gebruikte onderzoeksmethode heeft een eerste beeld opgeleverd
van illegale trustdienstverlening Door het in de brief vermelde No shelter project
van het AMLC deel van de FIOD kan de illegaliteit vender in kaart worden

gebracht Vervolgens kan worden overgegaan tot handhaving
Zoals ook in de opiegbrief is aangegeven is in het kostenkader van DNB voor de

komende jaren een beperkte uitbreiding van de capaciteit voor het optreden

tegen illegale partijen opgenomen Hiernaast werken in FEC verband DNB het

OM en de FIOD samen aan de strafrechtelijke vervolging van illegale
trustaanbieders

Meer capaciteit voor strafrechtelijke handhaving door FIOD en OM en

bestuursrechtelijke handhaving door bureau BFT voor domicilieverleners en DNB

voor trustkantoren zou de pakkans voor illegale partijen vergroten en kan

bijdragen tot verminderen van illegaliteit
Voor het DNB toezicht geldt daarbij dat pas geleden een nieuw kostenkader voor

de komende vier jaar Is overeengekomen dat dan alsnog aangepast zou moeten

worden op dit punt Bovendien bestaat een spanningsveld aangezien de kosten

van het DNB toezicht en daarmee voor handhaving tegen illegale partijen

betaald wordt door vergunning houdende trustkantoren Uit het SEO onderzoek

blijkt dat deze kosten nu al fors zijn

Meer inzet van de toezichthouders zal leiden tot meersignalen die strafrechtelijk
moeten worden opgepakt
De inzet van capaciteit voor strafrechtelijke handhaving is aan het OM en uw

collega van J V Daarbij komt dat eventuele aanvullende capaciteit of herijking
binnen bestaande capaciteit in de komende jaren gelet op de demissionaire

status van het kabinet wellicht een beslissing Is voor een komend kabinet

Gelet op het bovenstaande zien wij op dit moment weinig ruimte voor uitbreiding

van toezicht door DNB vanwege nu al hoge kosten Voor uitbreiding van

capaciteit in strafrecht geldt ook nog dat vermoedelijk eerst resultaten nodig zijn

van het traject dat nu loopt in FEC verband

1

Evaluatie Wtt 2018

In de Wtt is opgenomen dat deze wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding zal

worden geevalueerd te weten uiterlijk januari 2024

Een beleidsoptie Is om deze evaluatie naar voren te halen gelet op de

aanhoudende zorgen over het verandertempo en over de integriteit binnen de

sector Om effecten van de wet effectief te kunnen evalueren dient de wet wel

een aantal jaren te gelden Bij het naar voren halen van de evaluatie lijkt

aanvang van de evaluatie in 2022 ons dan reeel

Dit onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk
zal dan aanknopingspunten kunnen bieden om integriteitsrisico s binnen de sector

verder te mitigeren indien uit de resultaten blijkt dat dit nodig is Ook kan in dat

onderzoek worden bezien wat consequenties kunnen zijn van verdere regulering

2

Verdere regulering van trustkantoren

Hoewel cultuurverandering in een sector tijd kost leven erterechte zorgen over

het tempo van de verandering en de integriteit binnen de sector

3
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Doelstelling van de regulering van de tmstsector is hoofdzakelijk het mitigeren
van integriteitsrisico s Van tmstkantoren wordt bovendien verwachtdat zij een

pQortwachtersfunctie vervullen

Wei loopt overleg met DNB over een aantal wensen om de Wtt aan te passen die

mogelijk kunnen ieiden tot \wets\wijzigingen in een nieuwe Wijzigingswet financieie

markten Deze wetgevingswfensen van DNB zijn gericht op het vergemakkelijken
van toezicht of opiossen van praktische probiemen Een openstaande

wetgevingswens van DNB betreft het algeheel verbod op het verlenen van

belastingadvies door een trustkantoor Wij vragen ons echteraf of een dergeiijk
verbod proportioneel is mede doordat andere private partijen nog steeds wei

belastingadvies zouden kunnen aanbieden Deze wensen houden geen verband

met het onderhavige SEO onderzoek We streven er naar deze analyse voor de

zomer af te ronden

Een radicale optie zou zijn om het verlenen van trustdiensten verdergaand te

verbieden Trustdiensten zijn bijvoorbeeld het zijn van bestuurder in opdracht
van een andere rechts persoon het leveren van een postadres in combinatie

met andere diensten of het verkopen of bemiddelen bij de verkoop van

rechtspersonen Daarmee is het bestaan van deze diensten van toegevoegde
waarde voor de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat Een verbod van

dienstverlening door de overtieid moet gerechtvaardigd en proportioneel zijn Een

van de aspecten die van belang is in deze afwezig is of een verbod een bijdrage
levert aan het mitigeren van integriteitsrisico in de praktijk Bovendien is de

vraag hoe een verder verbod zich verhoudt totde dienstenrichtlijn vrije verkeer

van diensten

Op dit moment hebben we geen andere wettelijke maatregelen in het vizier die

een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het verder mitigeren van

integriteitsrisico s Mogelijke effectieve maatregelen kunnen volgen uit een

vervroegde wetsevaluatie

Zoals het verbod op het aanbieden van doorstroomvennootschappen aan clienten dat in het wetsvoorstel

plan van aanpak wibwassen is opgenomen
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1 FM IBI ^ 10 2 e I@mintin nl1

@seo nl]

10 2 eTo

Cc 10 2 e

From

Sent

Subject Re Concepteindrapport opmerkingen FIN

Mon 4 26 2021 4 36 26 PM

10 2 e

Mon 4 26 2021 4 36 19 PM

Received

Hoi I 10 2 e ^

Geen probleem Goed om te horen dat het rapport richting openbaarmaking gaat We kijken ernaar uit Ik ga in de

tussentijd zorgen dat er een evaluatieformulier jullie kant op komt We houden contact

Groeten

10 2 e

FM IBI

Verzonden woensdag 21 april 2021 11 36

Aan

10 2 eVan

10 2 e

CC [ 10 2 S

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

HoijO 2 ^
Excuus voor de radiostilte Rond de verkiezingen hebben we inderdaad wat minder gelegenheid gehad om stukken aan de minister voor te leggen maar de

eerlijkheidgebiedt me te schrijven dat we ookwat aan het zoeken zijngeweest naarde lijn in onze reactie Ik denk dat we er nu bijna zijn en het doel is om het

rapport en onze begeleidende brief uiterilijk aan het einde van deze maand bij de ministerte hebben zodat het richting TK kan We zorgen ervoor dat Jullie tijdig

jeinformeerd worden f buiten verzoek

J En prima om mij het evaluatieformulier te sturenlbuiten verzoek

Groet

10 2 e I

Van [
Verzonden donderdag 15 april 2021 14 09

Aan

CC C
Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi I I0 2 e~

Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat we elkaar spraken in het kader van ons onderzoek naar de illegale trustmarkt Ik hoop

dat alles goed metje gaat

Met betrekking tot het project over illegale trustaanbieders heb ik twee vragen waarover ik Je mail

Rond de afronding van het onderzoek heeft| lQ 2 e | aangegeven dat openbaarmaking van het rapport ergens na de

verkiezingen zou zijn Ik vroeg me af of daar inmiddels concretere tijdslijnen voor zijn Heb jij hier toevallig zicht op

Ikga onze interne projectadministratie afsiuiten Als onderdeel daarvan stuurt ons secretariaat vaak een

projectevaluatieformulier naar de opdrachtgever Zou ikjou als contactpersoon daarvoor mogen opgeven

10 2 e ]

]{FM IBI10 2 e

10 2 e

buiten verzoek

buiten verzoek

Groeten

10 2 e|
Van [ ~^seo nl10 2 e

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 16 25

Aan FM IBI I0 2 e pminfin nl

Onderwerp Re Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi| I
In de bijiage een nieuwe versiel

Groeten

10 2 e

10 2 e

FM IBI 10 2 e |@minfin nl

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 11 32

10 2 eVan

1107104 00033



1gseQ nlAan 10 2 e

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

Geen probleem ik zie het tegemoet ©

Van [S seo iil10 2 8

Verzonden vrijdag 29 jauuari 2021 11 29

] FM IBI 1 10 2 l@inmfm iil

Onderwerp Re Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi I 10 2 ^ L
Excuiis Ik lieb ons seaetariaat om hulp gevraagd typisch dit wea Je krijgt z s m een nieuwe versie

10 2 el

10 2 eAan

] FM IBI 1 10 2 e l@nimfin nl

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 11 08

[Sseo nl

^

FM IBI 10 2 e

0 2 ^ FM IBI ] 10 2 e [SmiiiFin nl

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

Ha |l0 2 4
Ben ik toch weer Ik zie net dat in de laatste versie iets mis is gegaau met de verwijzingen naar tabellen en figureu Daar staat nu

steeds ‘Font Verwijzingsbron niet gevonden
’

Zou je me een nieuwe versie toe widen sturen

Greet

10 2 8

Van 10 2 e

10 2 8Aan

CC J@minfin nl [ 1@ seo nl10 2 8 10 2 810 2 8

]@ seo nlVan 10 2 8

Verzonden dinsdag 26 anuari 2021 16 25

Aan FM IBI 1 10 2 6 |@miiifm nl

I FM IBI 10 2 e

ffiminfill nl

10 2 8

]@minfin nl [ ^seo nl 10 2 8CC 10 2 8 10 2 8

FM IBI

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

10 2 8

Hoi I I0 2 e L
Zoals netbesproken inbijlage
10 2 e|

] FM IBI 1 10 2 8 teminfin nl

Verzonden Tuesday 26 January 2021 15 35

Aan

Van 10 2 8

1@seo ul10 2 8

J@minfin nl 10 2 8CC I fm ibi j 10 2 8

0 2 ^ FM IBI 1Q 2 e 1@minfin nl

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

Ha |10 2

Heel fijn dank

Toch nog een nu echt laatste verzoek Ik sprak zojuist met het AMLC en zij gaven aan dat ze nu in het onderzoek genoemd staan

als toezichthouder en dat feitelijk niet zijn
Het gaat om p 51 ‘DNB houdt toezicht op de kantoren onder de Wtt en andere toezichthouders met name op de Wwft e g BWwft BFT

AMLC of generiek strafrechtelijk toezicht FIOD Politic OM

Is het nog mogelijk hier AMLC weg te halen

Groet
10 2 8

1@seo nl10 2 8 10 2 8

Van 10 2 8 ®seanl

Verzonden dinsdag 26 januari 2021 15 26

Aan

CC f

FM IBI j 10 2 8 |@nimfm nl

^ FM IBI

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi I 1P 2 8

Uiteraard — zie in de bijlage Wij wachten dan mstig op de heads up dat’t naar de kamer gaat
Groeten

10 2 e|

10 2 8

]@minfni nl 1@seo nl10 2 810 2 8 10 2 8

] FM IBI 1 10 2 8 temmfm nl

Verzonden Monday 25 January 2021 15 22

Aan

CC

Van 10 2 8

1@seo ul10 2 8

|@minfin nl 1@seo nlFM IBI

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN
1107104

10 2 8 10 2 810 2 8

00033



Ha |l0 2 j
Nogmaals dank voor de eindversie het is een mooi rapport geworden
We zijn nog bezig met de beleidsreactie en ik zal het jullie laten weten wauneer we het naar de Tweede Kamer sturen

Nog een laatste vraag op het titelblad staat als datum december 2020 Kan dit aangepast worden naar januari 2021

Ikhoorhetgraag
Gioet

I0 2 e

^■seo iilVan 10 2 e

Verzonden vrijdag 22 januari 2021 17 11

Aan

CC

FM IBn l 10 2 6 |@mmfm iiL

^ FM IBI

Onderwerp Re Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi I 10 2 6 L
Ell daar is ie dan weer retoui’ Wat ons beheft is dit de eindveisie maar mocht er toch nog een punt verschoven moeten

worden dan horen we t zoals altijd graag Nogmaals dank voor de prettige samenwerking en al jullie input Mochten we

nog wat kunnen betekenen in jullie afrondmgsproces dan weet je ons te vinden

Groeten

10 2 S

10 2 e

ffi minfm iil10 2 6 gjseo iiL10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 fj seo ulVan

Verzonden woensdag 20 januari 2021 12 24

Aan

CC

CFM IBl 1 10 2 9 l@mhifm iiL

b FM IBI

Onderwerp Re Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi I 10 2 e b
Bedankt voor het doorzetten van deze laatste pun^es Die pakken we ook gewoon mee

Groeten

10 2 6

l ®minfm nl [ ] 110 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 @seo nl

10 2 6

] FM IBI 1 10 2 e ^nimfm nl

Verzonden woensdag 20 januari 2021 09 16

Aan

CC

Van 10 2 6

]Sseo iil10 2 6

]@minFm nl [] FM IBI

Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

HQi|l0 2 4

10 2 6 10 2 6 ^seo nl10 2 6

Dank voor je reactie En ik meende me ook te herinneren dat BFT bij de workshop was dus ik was al verbaasd dat ze nog niet

zouden hebben meegelezen
In elk geval kreeg ik nog deze opmerkingen van BFT m b t p 14 en 15

circa 55 duizend instellingen ons voorstel circa 50 duizend instellingen Dit conform gezien de onderzoeksperiode ons

jaarverslag 2019 pag 27

met evenveel toezichthouders Het gaat dan om 9 toezichthouders DNB De afdeling BFT Wwft beschikt over 12

toezichthouders zie ook jaarverslag BFT 2019 pag 57 13 FTE 1 FTE analist

de laatste zin een steekproef bij kleine administratiekantoren en belastingkantoren

Groet

10 2 6

5iseo nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdag 19 januari 2021 09 30

Aan FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

| FM IBI |
Onderwerp RE Concepteindrapport opmerkingen FIN

Hoi| 10 2 e I
Hartelijk dank We gaan er weer goed naar kijken We zorgen dat jullie uiterlijk vrijdag weer wat van ons krijgen
Met betrekking tot BFT nog het volgende De vorige versie van het rapport is wel aan BFT voorgelegd en dat heeft geleid tot

slechts beperkt tot geen commentaar van BFT en in elk geval geen schriftelijk commentaar Dit laat overigens onverlet dat het

natuurlijkgeen probleem is om BFT nog enkele specifieke alinea s voorte leggen We kijken uit naar hun reactie

Groeten

10 2 e|

10 2 6

10 2 6 10 2 6 ^minfin nl 10 2 6 aseo nlCC

10 2 6

Economist
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iimstci ddm cotiomic£

Phone[
Webwww seQ nl I Email 10 2 6 KSseo nl

Roetersstraat 29 1D18 WB Amsterdam

10 2 6

®o
{FM IBI 10 2 6 | aminfin nl

Verzonden Monday 18 January 2021 13 31

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 @seo nl

FM IBI

Onderwerp Concepteindrapport opmerkingen FIN

Ha|l0 2 4
BIjgevoegd het rapport met onze laatste opmerkingen

Zoals we vorige week al zeiden het is een goed onderbouwd en gebalanceerd rapport geworden

Nog een laatste punt 10 2 e sprak eind vorige week met BFT Dit rapport kwam ook ter sprake en BFTgaf aan nog graag te

willen kijken naar de alinea die ingaat op hun capaciteit p 14 en 15 en samenvatting voordat het rapport wordt gepubliceerd Ik

begrijp uit dit verzoek dat zij nog niet hebben meegelezen dus het lijkt me goed ze dat stuk nog even te laten checken ik zal het ze

voorleggen en vragen hier uiteriijk morgen einde dag op terug te komen Hopeiijk is dat voor juiiie geen probleem

Mocht je n a v de opmerkingen nog vragen hebben dan weet je me te vinden

Groet

10 2 6 10 2 6 5iminfin nlCC

10 2 6

10 2 6

Afdeling Institutioneel Beleid Betalingsverkeer en Integriteit

Ministerie van Finanden

Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

M06| 10 2 6 I
E|10 2 elPminfin nl

Dit bericht kan irrformatie bevatten die nielvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden wordt u venocht dat aan de afzenderte

melden en het bericbtte verwijderen De Staat aanvaardtgeenaansprakelijkheidvoorschade van welke aard ook die verband houdt met risico sverbonden aan het eiektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that isnot intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake youare requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De inhoud van deze e mail inclusief eventuele bijiqgen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde indien u niet de beoogde

geadresseerde bent en dit bericht per ongeluk aan u is verzonden vraagt SEO Economisch Onderzoek u dat aan de afzender te melden deze e mail te verwijderen en eventuele

bijlagen niette openen

The content of this e mail including any attachments may contain confidential infcmiation and is exclusively intended for the addressee Ifyou are not the intended addressee and this

message has been sent to you by mistake SEO Amsterdam Economics asks you to report this to the sender to delete this e mail and not to open any attachments

1107104 00033



10 2 e l@minfin nll 1@mintin nl1

1 FM IBIMno 2 e |@mintin nn

1 FM IBI

1 FM IBI ^ 10 2 6 I@mintin nl110 2 6 10 2 6To

Cc 10 2 6

10 2 6From

Sent

Subject RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening
Wed 4 28 2021 7 52 00 AM

Wed 4 28 2021 7 52 50 AM

Received

Dankj0 2 ^ Ik denk dat alle elementen hierin zitten maar in mijn ogen moeten we nog wat schuiven in de volgorde en kunnen we

een deel laten vervallen zie mijn opmerkingen Vender is het goed om toch een aangepaste brief toe te voegen zodat de

minister kan tekenen als hij instemt en we niet nog een keer door digidoc hoeven We kunnen er ook nog even over bellen

Greet

I 10 2 6 I

]@minfin nl

Verzonden maandag 26 april 2021 11 2S

Aan

^0 2 4 FM Ib1 7
Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening

ik heb nog wat aanpassingen gedaan en de vorige notitie toegevoegd Het leek me

goed om niet de vorige kamerbrief toe te voegen ik dacht dat verwart alleen maar Hoor graag

wat je vindt Mvg |io 2 e

Van [ 10 2 6

] FM [ ] FM IBI 10 2 6 FM IBI FM FS | 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

]{FM ME10 2 6

Hi 10 2 6

Er is een taak binnengekomen in je inbox FM IBI Paraferen

Klik op FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening om de taak te openen

Voor Digidoc Online klik op FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening

□it bericht kan infermatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ef dit bericht abusievelijk aan u is toegezenden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard eek die verband hendt met risice s verbenden aan het

elektrenisch verzenden van berichten

This message may centain infbrmatien that is not intended for you If yon are net the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to infonn the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107100 00034



Ministerie van Financien

Directie Financiele

MarktenTER BESLISSING

Aan

Inlichtingen
de minister

Direct contact

] lo z en

10 2 eM

Datum

29 april 2G21

notitie
Notitienummer

2Q21 DQQ0082502

Beieidsopties en beieidsreactie iiiegaie

trustdienstverlening
Auteur

10 2 6

Van

Institutioneel Beleid en

Integriteit

Aanleiding
• Naar aanleiding van de aanvullende strengere maatregelen die u begin 2020

aankondigde voor de legale trustsector heeft u onderzoek laten uitvoeren naar

de illegale trustsector Het doel was om in beeld te krijgen of de eerder

ingevoerde strengere eisen van de Wtt 2018 en de hiervoor aangekondigde
nieuwe maatregelen uit begin 2020 leiden tot verplaatsing naar de illegaliteit

• SEO heeft dit onderzoek uitgevoerd en begin 2021 afgerond SEO constateert op

basis van openbare gegevens dat de omvang van de in potentie illegale
trustdienst en domicilieverlening substantieel is

■ In de vorige notitie over het SEO rapport stelden we u voor om in de

beieidsreactie verschillende maatregelen op te nemen die zien op toezicht en

handhaving Zo worden door intensievere samenwerking tussen DNB ROD en

OM illegale tmstdienstverleners aangepakt en ontstaat er na de schatting van

SEO op basis van alleen openbare gegevens een beter beeld van de problematiek
• U verzocht vervolgens om nadere beieidsopties in kaart te brengen om de

sector harder aan te pakken op te spfitsen onderdelen te verbieden etc

Bijiage
1 Kamerbrief over illegale
trustdienstverlening
2 SEO Rapport illegale
trustdl e nstverieni ng
3 Vorige notibe nav rapport
SEO

Beslispunten
• N a v uw verzoek hebben we verschillende aanvullende beieidsopties in kaart

gebracht om illegale activiteiten te bestrijden De beieidsopties zijn

1 Meer capaciteit voor handhaving en opsporing

2 Vervroegen van de evaluatie van de Wtt 2018

3 Verdere regulering legale trustsector vormen van dienstverlening door

legale trustkantoren verbieden zoals belastingadvies of trustdiensten als

het leveren van een bestuurderof postadres
• Wij adviseren u optie 2 de evaluatie van de Wtt 2018 vervroegen

evaluatie na 3 jaar i p v 5 jaar Van de drie opties sluit het vervroegen van de

evaiuatie het best aan op de conciusies van het SEO rapport Optie 1 is deeis al

gerealiseerd en nog meer toezicht en handhaving leidt tot hogere kosten voorde

legale sector met het risico op nog meer verschuiving naar de illegaliteit Optie 3

ziet niet op de illegale sector en verdere regulering van de legate sector lijkt meer

voor de hand te liggen nadat de Wtt 2018 is geevalueerd en de eerder door u

aangekondigde aanvullende maatregelen ook tot wetgeving zijn verheven

• Als u akkoord bent met het vervroegen van de evaluatie van de Wtt 2018 en de

nieuwe versie van de beieidsreactie van het rapport zoals u vindt in bijiage 1

adviseren wij u de Kamerbrief in bijiage 1 te tekenen

Pagina 1 van 3
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Toelichting aanvullende beleidsopties
Meer capaciteit voor handhaving en opsporing

DNB het OM en de ROD werken sinds kort samen aan de strafrechtelijke

vervolging van illegale tmstaanbieders Dit kondigt u in de brief aan

In het recent afgesproken kostenkader van DNB voor de komendejaren is een

beperkte uitbreiding van 1 2 naar 2 FTE voor het optreden tegen illegale

partijen opgenomen

De kosten van het DNB toezIcht en daarmee voor handhaving tegen illegale

partijen wordt betaald door legale trustkantoren Ult het SEO onderzoek blijkt
dat deze kosten nu al fors zijn en gedeeltelijk worden ervaren als prikkel om

illegaal vender te gaan Gelet hierop adviseren wij u niet in te zetten op

uitbreiding van toezichtdoor DNB

Uitbreiding van de capaciteit in het strafrecht is aan de minister van JenV die

vermoedelijk eerst de resultaten zal afvi^achten van het traject dat nu loopt
Daarnaast is inzet van meer capaciteit op dit gebied eerder aan een volgend
kabinet

1

Evaluatie Wtt 2018

In de Wtt is opgenomen dat deze wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding zal

worden geevalueerd te weten uiterlijk januari 2024 Een beleidsoptie is om deze

evaluatie naar voren te halen gelet op de aanhoudende zorgen over het

verandertempo en overde integriteit binnen de legale sector en vanwege de

relatie met de illegaliteit Start van de evaluatie in 2022 lijkt ons reeel

Dit onderzoek naar de doeltreffendheld en de effecten van de wet In de praktijk
zal dan aanknopingspunten kunnen bieden om integriteitsrisico s binnen de sector

verder te mitigeren Ook kan in dat onderzoek worden bezien wat consequenties

kunnen zijn van verdere regulering

2

Verdere regulering van trustkantoren

SEO concludeert op basis van openbare bronnen dat er in potentie een

substantiele illegale trustsector is Aanvullende beleidsopties zien logischerwijs
daarom vooral op die illegaliteit Verdere regulering van de legale sector lijkt
meer voor de hand te liggen nadat de Wtt 2018 is geevalueerd en de eerder door

u aangekondigde aanvullende maatregelen ook tot wetgeving zijn verheven deze

maatregelen zijn onderdeel van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat

naar verwachting rond de zomer richting Tweede Kamer zal gaan

Wei loopt overleg met DNB over een aantal wensen om de Wtt aan te passen die

mogelijk kunnen leiden tot wetswijzigingen Deze wetgevingswensen van DNB

zijn gericht op het vergemakkelijken van toezicht of opiossen van praktische

problemen Een openstaande wetgevingswens van DNB betreft het algeheel
verbod op het verlenen van belastingadvies door een trustkantoor Wij vragen

ons echter af of een dergelijk verbod proportioneel is mede doordat andere

partijen wel belastingadvies zouden kunnen aanbieden Het SEO onderzoek biedt

geen onderbouwing voor deze wensen

Een radicale optie zou zijn om het verlenen van trustdiensten verdergaand te

verbieden
^
Trustdiensten zijn bijvoorbeeld het zijn van bestuurder in opdracht

van een andere rechts persoon het leveren van een postadres in combinatie

met andere diensten of het verkopen of bemiddelen bij de verkoop van

rechtspersonen Een verbod van dienstverlening doorde overheid moet

gerechtvaardigd en proportioneel zijn Een van de aspecten die van belang is in

deze afweging Is of een verbod een bijdrage levert aan het mitigeren van

integriteitsrisico s Bovendien is de vraag hoe een verder verbod zich verhoudt tot

de dienstenrichtlijn vrije verkeer van diensten

3

^
Zoals het verbod op het aanbieden van doorstroomvennootschappen aan clienten dat in het wetsvoorstel

plan van aanpak witwassen is opgenomen Paging 2 van 3
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Toelichting

Overige maatregelen aanbiedingsbnef
■ In de aanbiedingsbrief van het rapport aan de TK licht u toe dat naast het

vervroegen van de evaluatie opvolging wfordt gegeven aan dit onderzoek door het

volgende
o Het Anti Money Laundering Centre AMLC doet een onderzoek wfaartnee

mogelijk illegale activiteiten in kaart worden gebracht In samenyiferking met

o a de FIOD en de toezichthoudens viforden de bevindinqen gebruikt om

partiien aan te pakken In tegenstelling tot SEO kan AMLC als onderdeel van

de Fiod ook toezichts vertrou\welijke informatie gebruiken en dus een beter

beeld krijgen
o In FEC verband wferken DNB hetOM en de ROD samen aan de

strafrechteliike vervolaina van illegale trustaanbieders Dit zal gepaard gaan

met voldoende media aandacht om zo ook een preventief effect te bereiken

o In het kostenkader van DNB is voor de komende jaren een intensivering van

het integriteitstoezicht meegenomen Hieronder valt ook uitbreiding van de

capaciteit voor het optreden tegen illegale partiien

o Uit het onderzoek blijkt ook dat er onduidelijkheid bestaat over de definitie

van tmstdienst in de Wtt m b t het criterium in opdracht van We zijn in

gesprek met DNB om te zien of en hoe dit verduidelijkt kan worden zodat

constructies die tegen de geest van de Wtt ziin fbilvoorbeeld door te werken

met een schijnbare arbeidsovereenkomstl beter kunnen worden aangepakt

o U qeeft aan dat het AMLC FEC en DNB terugkoppelen aan u en dat u voor het

eind van het 1aar een teruakoppelina stuurt aan de TK

Aanleiding onderzoek illegale trustdienstverlening
• In 2019 trad de aangescherpte Wet toezicht trustkantoren 2018 Wtt in werking

en steeg het aantal meldingen van de illegaliteit in de trustsector terwiji het

aantal vergunningen bij DNB afnam

■ Eind 2019 bent u geinformeerd over aanvullende potentiele maatregelen bij het

uitblijven van verbeteringen in de trustsector met daarbij de kanttekening dat

verdere regulering ervoor kan zorgen dat bepaalde vomnen van

trustdienstverlening alsnog op een andere manier plaatsvinden in de illegaliteit

verdwijnen en of een waterbedeffect naar andere landen kan optreden Naar

aanleiding daarvan heeft u de Tweede Kamer laten weten dat er onderzoek

gedaan zou worden naar illegale trustdienstverlening en zijn in het wetsvoorstel

plan van aanpak witwassen twee aanvullende maatregelen opgenomen om

integriteitsrisico s in de trustsector verder te mitigeren
^

■ In de ZBO begroting van DNB voor 2021 stand dat het aantal trustkantoren in NL

nog steeds afneemt^ Zoals ook SEO concludeert is de vraag naar trustdiensten

gedaald wat mede komt door aanpassingen in fiscale wet en regelgeving

bijvoorbeeld door stengere substance eisen en bronbelasting DNB heeft het

toezicht op trustkantoren de afgelopen jaren geintensiveerd wat samen met het

afnemende aantal trustkantoren de toezichtkosten per instelling heeft doen

toenemen

■ DNB ziet dat een aanzienlljk gedeelte van de trustkantoren nog niet in staat is de

rol als poortwachter adequaat in te vullen Belangrijk aandachtpunt voor DNB in

2021 is daarom de verdere professionalisering ten aanzien van de naleving van

de Wtt 2018 door de sector Ook illegale dienstverlening is een aandachtspunt
voor DNB in 2021

■ De vraag naar trustdiensten houdt mede verband met fiscale prikkels In dit

kader Is het onderzoek van Commissie Ter Haar 2 relevant Hierin zal de

problematiek rondom doorstroomvennootschappen centraal staan waarbij ook

trustkantoren betrokken zijn

^ Verbod op het aanbieden van doorstroomvennootschappen aan cl lenten en verbod voor trustkantoren om

diensten te verlenen aan 1 clienten die gevestigd zijn in 1 derde hoog risico landen volgens de lijst van de EC

en 2} landen die staan op de non cooperatleve landen op beiastinggebied van de EU
® Er zijn nu 164 vergunninghoudende trustkantoren in Nederland Dit aantal neemt al geleidelijk af sinds 2011

boen er ruim 300 waren Dit komt o a door strengere regulering intensivering toezicht en consolidafe binnen

de sector Paging 3 van 3

1107065 00035



1 FM IBI || 10 2 6 I@minfin nl1

| FM IBI

To 10 2 e

From

Sent Thur 4 29 2021 6 58 14 PM

Subject FW Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening
Received

10 2 6

Thur 4 29 2021 6 58 00 PM

Ik ben hier niet meer aan toegekomen Stuk was in mijn ogen te lang dacht 4 pagina s en de drie beleidsopties kwamen wat

mil betreft te laat aan bod Moet volgens mij mogelijk zijn om in de kern duidelijk te maken hoe we ze die hebben gewogen Heb

10 2 ^daarnaast gevraagd om ook meteen een aangepast brief toe te voegen zodat de minister kan tekenen als hij positief is over

onze opiossing
Van [

Verzonden donderdag 29 april 2021 14 51

^ FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening
Hi I 10 2 e I ik heb er naar gekeken en een nieuwe versie in Digidoc gezet Laat maar weten wat je er van vindt

]{FM IBI10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 6CC

0 2 ^
Van 10 2 6 @minfin nl 10 2 6 @minfin nl

Verzonden woensdag 28 april 2021 08 53

Aan FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening

Zie mijn mail en tracks in de notitie

10 2 8

Er is een taak binnengekomen in je inbox 10 2 8

Klik op FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening om de taak te openen

Voor Digidoc Online klik op FM 82502 Beleidsopties illegale trustdienstverlening

□it bericht kan infcrmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107144 00036



10 2 |@mintin nr[| 10 2 6 |@mintin nl1

] FM IBI

To

From

Sent

Subject RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Kamerbrief beleidsreactie en aanvullende beleidsopties illegale

trustdienstverlening
Received

10 2 e

Tue 6 15 2021 4 31 36 PM

Tue 6 15 2021 4 31 00 PM

Zou je de trustbrief ook met[l0 2 ^ willen delen Kan zijn dat ik haarvraag om te kijken omdatzij bij laatste overleg was

Van | 10 2 e |@minfin nl

Verzonden dinsdag 15 juni 2021 15 08

{FM IBI

Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 82502 Kamerbrief beleidsreactie en aanvullende beleidsopties illegale

trustdienstverlening

I0 2 eAan

ik heb een serie van aanpassingen in de handhaving alinea van de brief voorgestled
om een manier ik zit er bovenop gevoel te creeren Na bespreking met ervoor gekozen om
niet cie venootscappen te benoemen licht ik graag toe Mvg W2J

Hi 10 2 e

Er is een taak binnengekomen in je inbox

Klik op FM 82502 Kamerbrief beleidsreactie en aanvullende beleidsopties illegale

trustdienstverlening om de taak te openen

Voor Digidoc Online klik op FM 82502 Kamerbrief beleidsreactie en aanvullende beleidsopties

illegale trustdienstverlening

10 2 e

□it bericht kan intemiatie bevatten die niet veer u is hestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband heudt met risice s verbenden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107099 00038



I

BOA adviseur Toelichting

10 2 e De minister vroeg bij een eerdere notitie over dit rapport om

beleidsopdes voor een hardere aanpak van de legale sector het

rapport gaat echter over de illeaale sector dit is dus niet de brief

om dat te kunnen agenderen De notitie sluit dus niet een op een

aan bij verzoek minister maar op dit moment hebben we geen

grondslag om de legale trustsector vender aan te pakken en

dergelijk nieuwe wetgeving zou ook niet helemaal passen in een

demissionaire periode
Voor de aanwas van de illegale sector geldt dat de striktheid

richting de legale sector mensen nchting de illegallteit duwt Dit

aanzuigingseffect willen ze met de voorgesteld evaluatie vender

onderzoeken om te bezien of op dat vlak stappen gezet dienen te

worden

De trustsector is altijd een gevoelig onderwerp dus dit zal zowel

politiek as publicitair de nodige aandacht krijgen

Notitienummer

82502

Datum

24]uni 2021

Regulier

Advies bestuurlijk adviseur

E Zelf lezen voordat het wordt voorgelegd

□ Later kermis van nemen

□ Ongezien doorzetten

SG bij overleg aanwezig□

J000391107122



FM IBDI I02 e ^minfin nl]To 10 2 e

From

Sent Wed 12 22 2021 12 56 53 PM

Subject FW Voorbereiding gesprek minister

Received

10 2 e

Wed 12 22 2021 12 56 54 PM

FM IBI OMi®I]@niinfin nl

Verzonden maandag 28 juni 2021 15 32

I FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Voorbereiding gesprek minister

10 2 eVan

10 2 e 10 2 e FM iBI
~

10 2 e10 2 6 @minfin nl

@minfin nl

^minfin nlAan

10 2 6 10 2 6CC

Ha I 10 2 6 I

Ik heb hieronder een paar kleine dingen aangepast vender prima Mail maar naar |l0 2 e|

Groet

FM IBI10 2 6 10 2 6 @minfin nlVan

Verzonden maandag 28 juni 2021 15 28

Aan FM IBI 1 10 2 6 |giminfin nl

I FM IBI [
Onderwerp RE Voorbereiding gesprek minister

10 2 6 10 2 6 FM IBI ^ 10 2 e @minfin nl

10 2 6 10 2 6 @minfin nlCC

Hoi

Zie hiettii input voor het gesprek met de minister

@10 2 6 datlaatste punt artikel 55 informatie uitwisseling doelvennootschappen is al opgelost volgens DNB middels artikel 58a

wtt Dus dat heb Ik emit gehaald
Indien jij akkoord bent met de inhoud deel ik dit maiitje ook met |10 2 6|
Groet

I 10 2 6

1 Capaciteit proiecten

AMLC No shelter

Het project No shelter is een project dat in de breedte zietop illegale dienstverlening
Kanttekening

10 2 d

10 2 d

FEC Project Illegale Trustdienstverlening

] Nu start de volgende fase10 2 d

waarin zaken worden opgepakt

10 2 d

De zaken komen in de openbaarheid als DNB een sanctie opiegt of als de zaak voor de rechter komt

2 De belanorirkste openstaande fmateriele’i wetoevinoswensen

A Verduidelijking van In opdracht van in de definitie van trustdienst ivrr Illegale trustdienstverlening en het

probleem bij handhaving

Definitie luidt nu trustdienst a

hetzijn van bestuurder van een rechtspersoon of vennoot van een vennootschap in opdracht van een natuurlijke

persoon rechtspersoon of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als degene die bestuurder of

vennoot is

Definitie luidt nu trustdienst b

het in opdracht van een niet tot dezelfde groep behorende natuurlijke persoon rechtspersoon of

vennootschap ter beschikking stellen van een postadres of bezoekadres als bedoeld in de artikelen 11

eerste lid onderdeel c en 14 eerste lid onderdeel c van de Handelsregisterwet 2007 aan een andere

1107069 00040



rechtspersoon of vennootschap

Toelichtina probleem DNB constateert dat bij zaken waarin wordt opgetreden tegen overtreders van de

vergunningplicht handhaving illegalen door die partijen steeds vaker wordt betoogd dat geen sprake is van

een opdracht omdat de bestuurstaken in het kader van een arbeidsovereenkomst in ioondienst worden

verricht En zonder die opdracht is er volgens hen geen sprake van een trustdienst

Inzet

We zijn hie rover met DNB in gesprek Mocht uit dit verdere overieg komen dat het toch mogeiijk en nodig is om definities

aan te passen dan staan we daar voor open We kunnen in opdracht van echter niet zomaar schrappen omdat zonder

dit eiement veei meer personen die bestuurder zijn van vennootschappen een trustdienst verienen Dat is onwenseiijk Het

zijn van bestuurder moet kwaiificeren ais een trustdienst ais deze wordt verricht in een driehoeksreiatie tussen

trustkantoor doeivennootschap en ciient We gaan na hoe we dit kunnen verduideiijken

B Artikei 17 Verbod op corrbinatie trustdiensten en belastingadvies Nu iastig handhaafbaar voigens DNB

Daarom verzoek tot aigeheei verbod

Toeiichtinq

Een aigeheei verbod gaat best ver Om een aigemeen verbod te kunnen rechtvaardigen en proportioneei te achten

zouden er reeie integriteitsrisico s moeten zijn die gemitigeerd worden door een aigemeen verbod Daarbij wordt het Iastig

om aan te geven waarom een advocaat of fiscaiist bij een Big 4 kantoor of advocatenkantoor wei fiscaai advies mag geven

over structuren en een fiscaiist werkzaam bij een trustkantoor dat dan niet ianger mag

Inzet

Wij denken mee met DNB of het probieem anderszins opgeiost kan worden Bijvoorbeeid naderetoeiichting op afkomst

belastingadvies is clientendossiers

1107069 00040



1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

iHFM IBn

10 2 eTo

10 2 eFrom

Sent Wed 12 22 2021 12 56 42 PM

Subject FW Voorbereiding gesprek minister

Received Wed 12 22 2021 12 56 43 PM

buiten verzoek

10 2 6 {FM IBI 10 2 6 @minfin n1Van

Verzonden maandag 28 juni 2021 15 18

Aan {FM IBI q 10 2 6 @minfin nl

{FM IBI

Onderwerp RE Voorbereiding gesprek minister

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 {FM IBI 1 10 2 e@minfin nl @minfin nlCC

Antwoord vraag 1 ja
De weegploeg gaat binnenkort starten om zaken te kiezen

Antwoord vraag 2 Eindrapporten worden tot op heden niet pro actief openbaar gemaakt Dat zou wellicht wel kunnen bij mijn
weten is daar nog nooit over nagedacht maar dan zal de gevoelige informatie er uiteraard uitgefilterd worden

{FM IBI 10 2 6 ^minfin nl

Verzonden maandag 28 juni 2021 15 10

H FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Voorbereiding gesprek minister

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6FM IBI5 minfin nl 5 minfin nlAan

10 2 6 10 2 6 5iminfin nl

Deze zaken starten dus nu ongeveer en wordt openbaar wanneer sancties is opgelegd of voor de rechter wordt gebracht En het

eindrapport is dat vertrouwelijk of wordt het ook openbaar gemaakt

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nlVan

Verzonden maandag 28 juni 2021 15 06

I {FM IBI10 2 6 10 2 6 5 minfin nl 10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl 10 2 6Aan

{ 10 2 6 I FM IBI

Onderwerp RE Voorbereiding gesprek minister

10 2 6 @minfin nl

Zoals reeds mondeling besproken
1 De capaciteit van het OM zit reeds opgenomen in de 5 8 fte ten behoeve van de 5 strafrechtzaken

2 Verdeling capaciteit 5 strafrecht zaken en 5 bestuursrechtzaken strafrecht 5 fte bestuursrecht 0 8 fte

FM IBI

Verzonden maandag 28 juni 2021 13 55

Aan

^0 2hFM IBiy
Onderwerp Voorbereiding gesprek minister

Van 10 2 6 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 FM IBI q
10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 FM IBI 10 2 6 10 2 6@minfin nl

10 2 6 @minfin nl

Hoi

Zie hierbij input voor het gesprek met de minister @10 2 6 kan jij FEC cijfers nog bevestigen

1 Capaciteit proiecten

AMLC No shelter

Het project No shelter is een project dat in de breedte zietop illegale dienstverlening Op dit project zitten 2 fte

Kanttekening deze 2ft zijn voor een klein deel bezig op illegale trustdienstverlening

FEC Project Illegale Trustdienstverlening
In totaal heeft het project tot en met het eindrapport ca 1 8 fte gekost In totaal zal het uitvoeren van 5 strafrechtelijk
en 5 bestuursrechtelijke zaken de komende tijd ca 5 8 fte kosten

Inschatting capaciteit OM

Periode tot en met eindrapport 0 2 fte

Afhandeling zaken in de nabije toekomst 1 2 fte

1107070 00041



2 De belanariikste openstaande fmaterielel wetaevinaswensen

V Verduidelijking van In opdracht van in de definitie van trustdienst ivm Illegale trustdienstverlening en het

probleenn bij handhaving

Artikel 17 Verbod op combinatie trustdiensten en belastingadvies Nu niet handhaafbaar op dit moment

Daarom verzoek tot algeheel verbod

V

DNB verzoektom de wetgeving zo aan te passen zodat DNB informatie over doelvennootschappen indien

beschikbaar bij DNB wel mag delen met opsporingsdiensten en toezichthouders Dit komtde gehele keten

van toezichten opsporing ten goede

V

1107070 00041



_

FM IBI [[
FM IBI

]@minfin nl] 1 FM IBI [| I0 2 e I@minnn nl110 2 e 10 2 eTo 10 2 e

From

Sent

Subject RE Wetgevingswensen DNB ikv trust

Received

RE Wetaevingswensen DNB ikv trust

I0 2 e

Mon 6 28 2021 10 46 50 AM

Mon 6 28 2021 10 46 00 AM

Hoi I 10 2 e I
Ik stuurde je eerder bijgevoegd bericht met als bijiage een analyse van 10 2 e van de wetgevingswensen Had je die al bekeken

Minister schrijft op pi Vind ik te mager Ik wil in ieder geval 1 en 2 en bespreken 3 Dat 1 vooral via J V loopt snap ik a u b

ook bespreken En op p 2 Bespreken wellicht vervolgens ook met J V

Groet

Van [ ]{FM IBI

Verzonden maandag 28 juni 2021 11 22

FM IBI [
Onderwerp RE Wetgevingswensen DNB ikv trust

10 2 e

] FM IBI10 2 9Aan 10 2 9

Hoi DNB gebeld en we krijgen voor 15uur een lijstje met openstaande wetgevingswensen Ik ga nu AMLC bellen Ik kan

overigens de aantekeningen van de minister niet goed lezen dus als ik nog iets anders moet uitzoeken boor ik bet graag Groet

Van FM IBI

Verzonden maandag 28 juni 2021 11 05

FM IBI
_

Onderwerp FW Wetgevingswensen DNB ikv trust

10 2 9

10 2 9 FM IBI 10 2 9 |@minfin nl@minfin nl 10 2 9Aan 10 2 9

Hoi voor mijn verlof stuurde ik onderstaand bericbt Ik beb nog geen update gebad zal ik met DNB bellen of kan ik|10 2 e|al
benaderen Groet I JP 9 |

Van FM IBI

Verzonden woensdag 9 Juni 2021 12 19

FM IBI 1 10 2 9 |@minfin nl

FM IBI 10 2 9 | aminfin nl

Onderwerp FW Wetgevingswensen DNB ikv trust

10 2 9

10 2 9Aan

CC 10 2 9

Hoi

Zie hieronder Wat is bandig om te doen

Groet

10 2 9

FM IBI

Verzonden woensdag 9 Juni 2021 11 52

FM IBI

Onderwerp RE Wetgevingswensen DNB ikv trust

Hi I 10 2 9 I
Ik beb ecbt belaas geen overzicbt ik beb wel gebolpen bij individuele wetgevingswensen zoals bijgevoegd Sorry dat ikje niet

vender kan belpen DNB bad wel gevraagd naareen update ik belde met

eigenlijk helemaal niet scberp wat de buidige stavaza is Kunnen we|10 2 ^niet vragen want ze werkt toch een paar uur per dag
Excuus ik beb gewoon mijn focus ergens anders gebad

10 2 9 @minfin nlVan 10 2 9

10 2 9 ^minfin nlAan 10 2 9

10 2 9 om een afspraak te verzetten maar ik beb

m
FM IBI 10 2 9 @minfin nlVan 10 2 9

Verzonden woensdag 9 Juni 2021 11 35

] FM IBI 1 10 2 1pminfin nl

Onderwerp FW Wetgevingswensen DNB ikv trust

Ha ^
Zie hieronder en bijiage Kan je mij een update geven of deed |lQ 2 e|dit ecbt alleen

Ik boor bet graag

Groet

Van

Aan 10 2 9

FM IBI 10 2 9 ^minfin nl10 2 0

Verzonden dinsdag 8 juni 2021 09 24

FM IBI 10 2 9Aan 10 2 9 @minfin nl

] FM IBI 1 10 2 9 | aminfin nl

Onderwerp RE Wetgevingswensen DNB ikv trust

Hoi I 10 2 9 | ik vond bijgevoegde mail met daarbij een analyse van 10 2 9 Heb je bet daar wel over gebad mefjo 2 ^ Lijkt erop dat

er deels nog werk voor ons ligt en er deels nog vragen voor DNB zijn Kan me voorstellen dat je bet stuk doorneemt om te

kijken of je de analyse kunt volgen bij 0 2 ^checkt of bij weet of dit al met DNB is gedeeld en je dat anders in gang zet checkt

bij DNB of zij al bezig zijn We kunnen er gerust ook nog even over bellen

CC 10 2 9

1107131 00042



I0 2 e 10 2 e

10 2 e|l0 2 6 10 2 e I
10 2 e 10 2 S

DUbbelmetlD 1107131

10 2 6 I

10 2 6 I

FM IBI10 2 6 10 2 e @minfin nlVan

Verzonden maandag 7 juni 2021 17 39

Aan {FM IBI 10 2 6 n@minfin nl

Onderwerp Wetgevingswensen DNB ikv trust

10 2 6

Floi 10 2 6 I
•jo 2 iikon mij niet echt een update geven van de stavaza van de w etgevingsv ensen van DNB ikv trust

Floe kan er nu het beste achter komen wat er nog moet gebeuren Zal ik even schakelen met DNB

Ik boor graag van je
Groet

I 10 2 6

1107575 00043



iFM lBI C^a2 eI^@minfin nl]

3 FM IBI ll io 2 e I@minfin nl1

FM IBI

10 2 eTo

10 2 eCc

10 2 eFrom

Sent Thur 2 18 2021 11 47 13 AM

Subject openstaande wetgevingswensen DNB

Thur 2 18 2021 11 47 14 AMReceived

Wetaevinaswensen DNB FIN stand feb 2021 docx

Ha f^

Ik heb de lijst met openstaande wetgevingswensen bijgewerkt Bijgaand de laatste stand van zaken Ik heb 8 punten in het

vizier

Op 3 punten nr 1 6 en 7 kunnen we zelf nog voorbereidend werk doen voordat we de lijst delen met DNB voorafgaand aan

ons volgende overleg op 11 maart Ten aanzien van de andere punten stel ik voor dat we eenst DNB verzoeken om een reactie

op onze eerder gestelde vragen voordat we hier mee verder gaan die punten heb ik geel gearceerd in de tekst

Punt 1 gaat over het criterium in opdracht van Daar kunnen we over na blijven denken en komen we wellicht tot

voortschrijdend inzicht en hebben in de reactie op wetgevingsbrief ook al aan DNB gevraagd mee te denken overde gewenste

verduidelijking Zal ook nog aan| 10 2^^ vragen of hij een keer met ons wil sparren hierover

Punt 6 gaat over een vrijstelling ivm samenloop aifmd richtlijn Ik stel voor dat ik hier naar kijk aangezien ik me bij ME een tijd
met aifmd bezig heb gehouden Kun jij dan naar punt 7 kijken

Zullen we dat komende week doen zodat we tijdig voor het overleg een stuk kunnen delen met DNB

Groet |l0 2 e

1107906 00044



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI]

To 10 2 e

From

Sent

Subject FW outline acties trustbrief

Received

outline acties trustbrief docx

I0 2 e

Wed 12 22 2021 12 57 55 PM

Wed 12 22 2021 12 57 56 PM

{FM IBI 10 2 6 @minfin nlVan 10 2 e

Verzonden dinsdag29 juni 2021 21 38

Aan 10 2 6 FM | 10 2 6 |giminfin nl

| FM iBI 4
FM IBI 10 2 6 |g minfin nl

10 2 6 FM IBI 1 IQ 2 610 2 6 @minfin nl 10 2 6 @minfin nlCC

10 2 6

Onderwerp outline acties trustbrief

Ha

Hierbij zoals besproken de outline die je met JenV kunt delen We zullen morgenochtend op werkvloer ook met 10 2 e delen

maar dat was vandaag niet echt een constructieve gesprekspartner

Groet

1107083 00046



Trustsector in de breedtd

Acties Toelichting
1 Onderzoek naar het bestaansrecht van

de trustsector

Uit het onderzoek blijkt dat aanscherpingen van de regelgeving voor

trustkantoren als neveneffect lijken te hebben dat de illegale trustsector juist
is gegroeid Tegelijkertijd is het beeld van DNB uit de zbo rapportage dat de

trustsector nog steeds niet voldoet aan de regelgeving Dit feitencomplex
roept de vraag op of we in Nederland een dergelijke sector met deze

integriteitsrisico s willen Daarom ga ik onafhankelijk onderzoek laten doen

naar wenselijkheid en bestaansrecht van de trustsector in Nederland

2 Aanscherping wetgeving om risico s te

mitigeren en toezicht op trustsector te

verbeteren

Aanscherpingen regels voor trustkantoren in wetsvoorstel plan van

aanpak witwassen worden binnenkort ingediend bij TK

Verdere aanscherpingen regelgeving trustkantoren om

handhaafbaarheid te verbeteren Dit betreft

Verduidelijking van het criterium in opdracht van in de definitie van

trustdienst in de Wtt Uit het onderzoek blijkt dat dit een route is die

vaak wordt gebruikt om de regels te ontgaan

DNB geeft aan dat het bij de handhaving in de trustsector moeilijk is

om te toetsen of geen belastingadvies aan dezelfde klant wordt

gegeven Daarom wordt een algeheel verbod op de combinatie

belastingadvies en trustdienstverlening voorbereid

I Illegaliteit Trustdienstverlenirig

Acties Toelichting

1 Prioritering illegale trustdienstverlening

bij DNB OM FIOD en de politie

Minister Grapperhaus en ik hebben DNB Fiod en OM opgeroepen om in

zowel de bestuursrechtelijke hand having als de strafrechtelijke opsporing en

vervolging prioriteit te neven aan de aannak van illenale

trustdienstverlening 10 2 d

10 2 d

2 Verhogen strafmaat illegale
trustd ienstverleners

DNB kan een bestuurlijke boete tot€ 5 miljoen opieggen als zonder

vergunning trustdlensten worden verleend

Bij strafrechtelijke vervolging voor zonder vergunning trustdiensten verlenen

is de maximale straf
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Bij een misdrijf gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren taakstraf of

geldboete van de vierde categorie max € 21 750

Bij een overtreding hechtenis van ten hoogste zes maanden taakstraf of

geldboete van de vierde categorie max € 21 750

Deze straffen worden verhooad naar

Misdrijf Kan worden opgehoogd naar met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren taakstraf of geldboete van de vijfde categorie max € 87 000

Overtreding zou kunnen worden opgehoogd met

Met een hechtenis van ten hoogste een jaar taakstraf of geldboete van de

vierde categorie max € 21 750

Verder wordt aan de hand van de zaken die worden opgepakt onderzocht of

de strafmaat die geldt bij onderliggende delicten passend is

Ik heb DNB gevraagd meer fte in te zetten op de aanpak van illegale

trustdienstverlening

2 DNB gaat meer capaciteit inzetten op

hetaanpakken van illegale

trustdienstverlening
PM gevolgen kostenkader bespreken met DNB en FEZ
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn10 2 eTo

From

Sent

Subject FW lijnen illegairteit
Received

10 2 6

WeaTZ7Z272DZTTZy57TtrFl ’M

Wed 12 22 2021 12 57 08 PM

FM IBI 10 2 6 g minfin nl10 2 6Van

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 13 28

FM IBI10 2 6 10 2 6 @mlnfin nlAan

Onderwerp lijnen illegalitelt

Fla I 10 2 6 I

Zonder de bevindingen te hebben gezlen zijn er in de basis een paar lijnen als het gaat om illegalitelt

1 Wettelijk kader volgens mij is dit duidelijk als je naar artikel 3 Wtt kijkt in combinatie met die opknipbepaling Flier lijkt
geen aanscherping nodig

2 Strafmaat bestuursrechtelijk en WED lijkt streng voldoende

3 Flandhaving meer inzet toezichthouder Extra capaciteit of verschuiven prioriteit
4 Opsporing meer inzet opsporing politie FIOD OM

5 Verbeteren signalen aan toezichthouder en opsporing
Informatie uitwisseling over mogelijke illegalitelt tussen toezicht domicilieverleners en trustkantoren

Beter in beeld en meer toezicht op domicilieverlening meer capaciteit prioriteit bij toezichthouder domicilieverlening

Acties op 3 4 en 5 zie ik eigenlijk alleen voor me

Ik ben morgen overigens op kantoor jij ook zag ik in het overzicht Heb vanaf 11 30 gesprekken maar daarvoor kunnen we ook

nog even vender sparren

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6

Ministerie van Financier

Generale Thesaurie

□iredie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T| 10 2 6

M

E| 10 2 6 minfin nl

www mjntin n
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI]

To 10 2 e

From

Sent Wed 12 22 2021 12 57 32 PM

Subject FW aanpak illegairteit in brief trust

Wed 12 22 2021 12 57 33 PM

10 2 e

Received

FM IBI 10 2 e @tninfin nlVan 10 2 e

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 14 46

Aan ^ FM IBI

]{FM IBI I0 2 e |g minfin nl r

10 2 e @minfin nl10 2 e

]{FM IBI [ ]@minfin nlCC [
Onderwerp RE aanpak illegaliteitin brief trust

10 2 e10 2 e 10 2 e

3a en dan nu dus alleen over 1 en om aan te kondigen dat | 10 2 e | of ik hierover nog met I0 2 e bellen maar wel goed om

niet over te slaan zodat ze vast over na kunnen denken

FM IBI 10 2 e @minfin nlVan

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 14 45

Aan

Onderwerp RE aanpak illegaliteit in brief trust

10 2 e

]{FM IBI 10 2 s |@minfin nl10 2 e

Floi doel je dnb collega op werkvioerniveau Dan bel ik| 10 2 e jzo Groet | lQ 2 e

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Verzonden dinsdag 29 Juni 2021 14 42
~

FM IBI

] FM IBI

Onderwerp aanpak illegaliteit in brief trust

Van 10 2 6

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 |^minfin nl^minfin nlAan

CC [

10 2 6 10 2 6

10 2 6 g minfin nl10 2 6

Ha

I 10 2 6 en ik bespraken net dat we ookacties op het terrain van capadteit DNB moeten toevoegen Dat komt dan neer op

1 meer capadteit inzetten zo concreet mogelijk op aanpakken illegalen binnen kostenkader

2 aanpassen kostenkader voor uitbreiding capadteit

Voor 1 moeten we DNB bellen ik denk handigst dat will I0 2 e ^bellen Willen jullie daarvoor nog jullie contactpersonen
informeren Bij 2 denk ik eerst bespreken met FEZ hoe zij tegenover zouden staan g| I0 2 e^ zou jij dat willen doen

Groet

1107160 00049



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

l FM IBn

To 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Wed 12 22 2021 12 59 18 PM

Subject FW label met acties ikv illegale trustdienstverlening
Received Wed 12 22 2021 12 59 19 PM

FM IBI 10 2 e @minfin nlVan 10 2 e

Verzonden woensdag 30 juni 2021 08 58

Aan {FM IBI q 10 2 e |@minfin nl

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE label met acties ikv illegaie trustdienstveriening

10 2 6 10 2 e FM iBI 10 2 6 @minfin ni

10 2 0CC

Fla I 10 2 6 I en [10 2 4

Zie hieronder wat in het onderzoek staat over intensiveren van toezicht op domiciiieverleners BtWwft In het onderzoek staat

dat het niet voor de hand iigt de regeis voor deze partijen gelijk te stellen met trustkantoren maar wel om het toezicht te

intensiveren Ik heb in de eerdere brief gekeken Daar staat wei iets over het toezicht maar dat is een soort beschrijving en in

ieder geval geen actie Het roept ook een beetje een beeld van verspiintering in toezicht op Hier is nog wei een actie aan te

koppeien

Wat mij vender op valt is dat in de brief eigenlijk niet staat dat deze iliegale activiteiten vaiien in de hoogste boetecategorie en

dus zwaar bestraft kunnen worden Dit iaatste moet m i als signaai wel opgenomen worden en kunnen we volgens mij prima
aanzetten

In het onderzoek staat over het toezicht op domiciiieverleners

Verdere gelijkschakeling tussen de Wtt en Wwft lijkt hiermee geen voor de hand liggende beleidsoptie
Wat resteeit is het bieden van ‘tegeudruk’ voor arbitrage Twee routes hiervoor zijn i algehele
intensivei ing van het Wwft toezicht en of ii het aanscherpen van de opsporing van illegale
aanbieders door bijvoorbeeld meer samenwerkii^ tussen toezichthouders en actieve opsporing van

toezichtontduikers door DNB De detectie van illegale aanbieders kan mogelijk versterkt worden

door het introduceren van een meldplicht voor marktpaitijen van vennoeden van illegaal aanbod

gebruik van kwantitatieve analyses zoals gehanteerd in dit onderzoek om risicogroepen in kaait te

brengen of door actieve inzet van samenwerkii^ met het OM om de Lnzet van bijzondere opsporingsmiddelen
waar nodig mogelijk te maken

Wwfi

BiJ toezichthouders en in de markt bestaan vragen bij de afbakening van ‘domicilieverlening’ In de

praktijk zou gewerkt worden met wat aanbieders zelf ‘huurovereenkomsten’ noemen terwijl volgens
toezichthouders en of concurrerende aanbieders feitelijk sprake zou zijn van domicilieverlenii^
Toezichthouders zien zich hiermee beperkt in hun ruimte om marktpaitijen aan te spreken
als zijnde ‘domiciiieverleners’ en sommige marktpaitijen maken zich ZOTgen om een ongelijk speelveld
omdat andere marktpaitijen zichzelf onbewust niet als domicilieverlener zien Nadere specificerii^
van het begrip domicilieverlenii^ als zijnde dat de feitelijk geleverde dienst hetterbeschikkii^
stellen van een adres is aangevuld met toelichting met objectieve kenmerken die kunnen

duiden op domicilieverlenii^ kan duidelijkheid scheppen

Uit de brief

Handhaving

Doordat partijen in verschillende gedaanten illegaal trustdiensten kunnen aanbieden hebben meerdere toezichthouders een rol bij

het signaleren en het aanpakken van ditfenomeen DNB houdt toezicht op legale trustkantoren terwijl Bureau Financieel Toezicht

BFT toeziet op de naleving van de Wwft door aan trustdiensten gereiateerde beroepsgroepen zoais notarissen en

administratiekantoren in aanvuliing daarop houdt het Bureau Toezicht Wwft BTWwft toezicht op domiciiieverleners De

toezichthouders werken samen en hebben regulier overleg en wisselen op ad hoc basis signalen uit over elkaars toezichtdomeinen

Met het opieggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kunnen zij tegen illegale aanbieders optreden

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Verzonden dinsdag 29 Juni 2021 22 27

Aan

10 2 6Van

FM IBI 1 10 2 6 |pminfin nl

^ FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Tabel met acties ikv illegale trustdienstverlening

1107071

10 2 6 FM IBI 10 2 6 ^minfin nl10 2 0

10 2 6CC

00050



Top ik dacht dat we eerder bang waren dat onze sancties niet stevig genoeg zouden zijn maar had uitkomst niet scherp Hierbij
het onderzoek lukte me niet meer om de werkmap te delen dus voeg de vorige versie van de brief die dus de verkeerde toon

en te weinig acties had] en de notitie ook toe Dank voor je hulp

Groet

FM IBI 10 2 6 ^minfin nlVan 10 2 e

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 22 20

Aan FM iBi 10 2 6 |@minfin ni

FM IBI 10 2 e 5iminfln nl

Onderwerp RE label met acties Ikv lllegale trustdienstverlening

10 2 e FM IBI 10 2 e10 2 e @minfin nl

10 2 eCC

Oke zullen morgen even contact leggen Bij mijn weten heeft FATF alleen een punt rood sancties op de BES Wwft BES onze

sancties in Europees deel worden als dissuasive afschrikwekkend gezien©

Ik heb dat onderzoek niet direct bij de hand kan een van jullie die nog aan mij sturen Op zich wel fijn om acties aan

bevindingen te kunnen koppelen

Groeten

10 2 e I

FM IBI 10 2 6 |^minfin nl

Verzonden dinsdag 29 Juni 2021 22 14

Aan

10 2 eVan

FM IBI | 10 2 6 |^minfin nl

FM IBI 10 2 e @minfin nl

Onderwerp RE label met acties ikv lllegale trustdienstverlening

10 2 e 10 2 e FM IBI 10 2 e S minfin nl

10 2 eCC

Ha I 10 2 6 |

Strafmaat was een uitdrukkelijke wens van de minister waarbij we ook nog hebben aangegeven dat we denken dat lastig is ook

met JenV We moeten dus sowieso daar verkennen wat mogelijk is en in de notitie goed schetsen wat de strafmaat al is ook bij

gecombineerde delicten en dat we geen beeld hebben van problemen door de strafmaat vroeg me daar nog wel af of we daar

nog een poteritiele aanbeveling van FATF krijgen dan kunnen we dat moeilijk zeggen zouden jullie dat nog kunnen checken bij
10 2 6 |of|l0 2 e| ] Goede uitweg leek me daar wel onderzoek doen naar de strafmaat van de onderliggende delicten uit de zaken

die dan opgepakt worden

We zoeken vooral acties dus meer capaciteit voor BtWwft vind ik ook een prima voorstel Ik dacht wel dat er in het onderzoek

juist een passage stood waarin staat dat er wel een groot verschil in capaciteit is tussen DNB trust en BtWwft domicilie maar dat

dat proportioneel is gezien de verschillen in risico moeten dan dus wel even kijken hoe we uitleggen maar past wel als we bij
DNB ook voor uitbreiding gaan

Optie van voor het onderzoek aansluiten bij ter haar heb ik genoemd in de bespreking maar was minister niet echt enthousiast

over Op zich wel handig denk ik om even bij|l0 2 e^e toetsen hoe hij ziet willen jullie dat morgen doen Minister zag vooral ook

als een onderzoek ter voorbereiding voor een nieuw kabinet dus we kunnen de onderzoeksvragen altijd verbreden maar moet

nog wel enigszins te doen zijn] maar het element willen we deze sector in Nederland moet er voor hem wel echt in zitten

FM IBI 10 2 6 aminfin nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 21 59

Aan | FM IBI | 10 2 e |@minfin nl

FM IBI | 10 2 6 | 5 minfin nl

Onderwerp RE Tabel met acties ikv lllegale trustdienstverlening

FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl10 2 6 10 2 6

10 2 6CC

Ha

Zag net je mail en was toevallig net zelf in de pen gekropen

Ik heb mijn hoofd hier ook nog even over zitten breken Die strafmaat vind ik echt een lastige Gaat het om de strafmaat op het

illegaal verlenen van trustdiensten of om witwassen Los van de vraag of verhogen van de strafmaat een opiossing is voorde

illegaliteit zijn de sancties in het bestuursrecht al zeer hoog max 5 miljoen] en loopt deze in de WED gelijk op met bijvoorbeeld
illegaal aanbieden van cryptodiensten het nalaten van clientenonderzoek of het niet melden van ongebruikelijke transacties door

Wwft instellingen Daamaast zijn er ook combinaties Als er en illegaal trustdiensten worden verleend en er wordt witgewassen
heb je meerdere misdrijven en dus hogere straffen Daarbij zijn ook nog andere delicten denkbaar in die gevallen Enkel voor

illegaal verlenen trustdiensten zes jaar gevangenisstraf vind ik lastig uit te leggen Bovendien lijkt het me logischer om in een

dergelijke casus een bestuurlijke boete op te leggen die veel hoger is

1107071 00050



Mijn gevoel is dat het meer misgaat met het ontvangen van signaler en ontdekken van illegaliteit Hier speelt denk ik BtWwft

een rol als toezichthouder op de domicilieverleners Volgens mij is hun inzet op die instellingen beperkt en is er zeker geen

overzicht van de dienstverleners Zouden we niet meer moeten inzetten op het toezicht op die partijen en de samenwerking met

DNB om partijen die diensten opknippen op te sporen

Onderzoek naar wenselijkheid en bestaansrecht moeten we morgen ook nog even bespreken Wat zou de onderzoeksvraag zijn
Het onderzoek van de commissie Ter Haar zal ook het nodige gaan zeggen over trustkantoren waarbij er uiteraard een relatie is

met de fiscaliteit Zou dat onderzoek sowieso niet afgewacht moeten worden Ook negeren we hiermee eigenlijk de verschillende

oproepen om juist naar de bronnen te kijken en die aan te pakken

Groeten

I 10 2 e I

j FM IBI

Verzonden dinsdag 29 Juni 2021 16 14

Aan

10 2 6 @minfin nlVan 10 2 6

{FM IBI | 10 2 6 | aiminfin nl FM q 10 2 6 pminfin nl 10 2 6 FM IBI10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minfin nl

FM IBI

Onderwerp RE label met acties ikv illegale trustdienstverlening

10 2 6 10 2 6 5 minfin nlCC

Ha I10 2 4
Dat is goed Zie ook hieronder in het rood en de bijiage Groet | 10 2 6 |

FM IBI 10 2 6 |pminfin nl

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 15 32

FM IBI

5 minfin nl

FM IBI

Onderwerp RE label met acties ikv illegale trustdienstverlening

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM 1 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6@minfin nlAan

j 10 2 6 I FM IBI 10 2 6

10 2 610 2 6 @minfin nlCC

Ha I 10 2 6 |

Hierbij mijn eerste reactie laten we zo ook nog even bespreken |lQ 2 e| zou met| I0 2 ^volgens mij moeten bespreken

ziet JenV ruimte voor een aankondiging oproep richting Fiod en OM om meer te doen dan de 5 strafzaken die volgen uit FEC

pilot | 10 2T]zei van niet dus idd niveau hoger bespreken
minister wil verhoging strafmaat toezeggen kan in WED t 10 2 e van hoeveel naar hoeveel staat JenV open voor

toezegging om te onderzoeken

Groet

5^

FM IBI10 2 6 10 2 6 5 minfin nlVan

Verzonden dinsdag 29 juni 2021 15 06

Aan FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl FM j 10 2 6 |@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI

10 2 6 @minfin nl

FM IBI 1 10 2 6 Pminfin nl

Onderwerp Tabel met acties ikv illegale trustdienstverlening

10 2 6CC

Hoi

Zie bijiage voor een tabel met acties glO 2 6 wil je nog even overleggen
Groet

I 10 2 6
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI

10 2 eTo

10 2 eFrom

Sent Wed 12 22 2021 1 00 20 PM

Subject FW Passage voor brief trusts

Received

tk inrichtina en doorontwikkelina multidisciplinair interventieteam mit pdf

Wed 12 22 2021 1 00 21 PM

FM IBI j 10 2 e @minfin nl

Verzonden woensdag 30 juni 2021 17 41

FM IBI

CC | 10 2 e [ FM IBI 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp Passage voor brief trusts

Van 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e FM IBI 10 2 e@minfin nl @minfin nlAan

Hoi I 10 2 e I en | 10 2 e |

|10 2 e| had contact met J V en daar rolt de volgende passage uit over het Multidisciplinair Interventie Team die we kunnen

gebruiken in de trustbrief

Uit de gesprekken die de minister van J V en ik met het MIT hadden komt naar voren dat het gezien de doelstelling die het MIT

heeft om PM verwijzing brief 11 mei het voor de hand ligt dat in MIT verband ook naarde trustsector gekeken wordt

Ik stuur de brief als bijiage mee Qua doelstelling is dit denk ik een mooie zin uit die brief het blootleggen en duurzaam

verstoren van criminele structuren bedrijfsprocessen en verdienmodellen die verweven zijn met of

misbruik maken van legale structuren en de legale economie hoewel wel wat langi

Groet

10 2 e I
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

l FM IBn

To 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Subject FW Passage voor brief trusts

Received

Kamerbrief n a v Rapport van SEP Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening docx

Wed 12 22 2021 2 47 44 PM

Wed 12 22 2021 2 47 45 PM

FM IBI 10 2 6 @minfin nlVan

Verzonden woensdag 30 juni 2021 22 08

|fm ibi

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE Passage voor brief trusts

10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 6@minfin nl @minfin nlAan

10 2 6CC

Ha I 10 2 6 I en | 10 2 6 |

Ik heb naar de brief gekeken en enkele aanvullingen gedaan Ik heb ook de passage van overieg met JenV toegevoegd Mijn

belangrijkste punten
1 Ik heb her en der wat meer context gegeven ook om te iaten zien wat er al is

2 Ik heb het deel over aanscherpen \wetgeving wrat gecomprimeerd en tot de essentie beperkt nl kijken naar aanscherping
om ontduiking van de wet te voorkomen en dat we dit in overleg met DNB gaan doen

3 Het onderzoek naar wenseiijkheid heb ik wat meer in context verleden gepiaatst met de vraag of bij deze dienstverlening
adequate vervulling van de poortwachtersfunctie mogelijk is Ook toegevoegd dat voor en nadelen van verbod vs

reguiering onderzocht zullen worden en de uitkomsten uit de Commissie door^troomvennootschappen betrokken zullen

worden

4 Actie toegevoegd die ziet op beter in beeld krijgen van domiciiieverieners die feitelijk trustdiensten verlenen en daarvoor

in overieg treden met DNB en BtWwft om te bezien wat hiervoor nodig is hoe dit toezicht en de samenwerking tussen

toezichthouders geintensiveerd kan worden en of hier extra capaciteit voor nodig is

5 Ik heb de aparte uitwerking van acties tegen reguiiere trustkantoren geschrapt onderzoek en mogelijke aanscherpingen
wet komen ai voldoende naar voren en verdere uitwerking wordt ai snel heei technisch terwiji de uitkomst van overieg
met DNB nog onzeker is

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6|i0 2 ^ 10 2 6

10 2 6 I I 10 2 6

|l0 2 e|

Dubb6l iri6t ID 1107079

10 2 6 I
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

10 2 eTo

From

Sent Wed 12 22 2021 12 59 38 PM

Subject FW Capaciteit DNB FEC project en illegale trustkantoren

Wed 12 22 2021 12 59 39 PM

10 2 e

Received

FM IBI 10 2 e @minfin nlVan 10 2 e

Verzonden woensdag 30 juni 2021 13 31

Aan I FM 1 10 2 a |@minfin nl

Hfm ibi

@minfin nl

Onderwerp Capaciteit DNB FEC project en iilegaie trustkantoren

10 2 e

10 2 e ] FM iBi | 10 2 |g minfin ni

@minfin nl

10 2 e@minfin niCC 10 2 e 10 2 e

10 2 e FM IBI 10 2 6 ] FM IBi
_

10 2 610 2 6

HQi|l0 2 e|

Ik sprak vanochtend met | 10 2 e van DNB over onze trustbrief Vraag was wat DNB qua capaciteit zou kunnen doen Zie hier

in het kort met daaronder nog een voorstei voor jou

10 2 d

We spraken verder over de FEC piiot over iliegale trustkantoren die we al in de brief hadden staan Kort gezegd levert

DNB in dit project signaien aan op basis waarvan het OM reiatief simpele strafzaken gaat draaien over de vraag of een

partij iilegaal bezig is of niet

10 2 6 ^verteide dat DNB het OM best wel heeft moeten overtuigen om mee te doen omdat OM meer interesse heeft in

complexere feiten dus de clienten of structuren die partijen bedienen

We bespraken dat het denkbaar is dat we in de brief opnemen dat het project langer doorgaat zodat er meer signaien
20 ipv 10 kunnen worden opgepakt

DNB hecht er dan wei aan dat er tussentijds een moment is waarop wordt bekeken of het inderdaad een goed idee is om

het project voort te zetten Een soort tussenevaiuatie met het voomemen om door te gaan

Flier speelt wei mee dat FIOD Belastingdienst en OM ook aan het project deeinemen en dat het idee van een

verienging uitbreiding niet eerder aan de orde is geweest

Voorstei omdat we op korte temnijn iets in een brief wiiien opnemen over een FEC project en we daarin verder wilier gaan dan

tot nu toe in FEC afgesproken denk ik dat het verstandig is als jij contact opneemt met[
helper om naast DNB ook FIOD belastingdienst en OM warm te maker voor een groter project op trustkantoren Ik denk dat er

dan 2 opties zijn voor wat we in de brief zouden willen opnemen

1 Zij kan zo mogelijk ook10 2 6

1 De minister gaat het FEC vragen om het FEC project over illegale trustkantoren uitte breiden te verlengen zodat meer

signaien worden opgevoigd
2 De minister heeft met het FEC afaesproken dat het FEC project over illegale trustkantoren wordt uitgebreid verlengd

zodat meer signaien liefst inclusief precieze aantallen worden opgevoigd

Floe kijkjij hiernaar

Groet

10 2 6 I
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI]

To 10 2 e

From

Sent Wed 12 22 2021 12 59 46 PM

Subject FW Brief illegale trust

Received

outline acties trustbrief docx

10 2 e

Wed 12 22 2021 12 59 47 PM

] FM IBI I0 2 e |@minfin nlVan [
Verzonden woensdag 30 juni 2021 14 30

10 2 e

| FM IBI [
]{FM IBI 1 10 2 6 |g minfin nl

]@ minfin nlAan

CC [
Onderwerp RE Brief illegale trust

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Hoi I 10 2 e | ik spraak |l0 2 e| even nadat hij contact had metJ V Heb ik verwerkt in de bijiage Ik bel je zo bulten verzoeK ]
buiten verzoek

Groet

10 2 e

{FM IBIVan 10 2 e 10 2 6 @minfin nl

Verzonden woensdag 30 juni 2021 08 23

Aan FM IBI 10 2 e 1^minfin nl10 2 e

Onderwerp Brief illegale trust

Goedemorgen 10 2 6 |
Ik begreep van [l0 2 6|~dat jij vandaag met DNB zou bellen en dat JV terug op de lijn zou komen

Kan je mij terugkoppeling geven van de gesprekken zodat ik dat in de brief kan verwerken

Ik kan overigens ook meenbellen

Ik hoor graag van je
Groet

I 10 2 6
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Trustsector in de breedtd

Acties Toelichting
1 Onderzoek naar het bestaansrecht van

de trustsector

Uit het onderzoek blijkt dat aanscherpingen van de regelgeving voor

trustkantoren als neveneffect lijken te hebben dat de illegale trustsector juist
is gegroeid Tegelijkertijd is het beeld van DNB uit de zbo rapportage dat de

trustsector nog steeds niet voldoet aan de regelgeving Dit feitencomplex
roept de vraag op of we in Nederland een dergelijke sector met deze

integriteitsrisico s willen Daarom ga ik onafhankelijk onderzoek laten doen

naar wenselijkheid en bestaansrecht van de trustsector in Nederland

2 Aanscherping wetgeving om risico s te

mitigeren en toezicht op trustsector te

verbeteren

Aanscherpingen regels voor trustkantoren in wetsvoorstel plan van

aanpak witwassen worden binnenkort ingediend bij TK

Verdere aanscherpingen regelgeving trustkantoren om

handhaafbaarheid te verbeteren Dit betreft

Verduidelijking van het criterium in opdracht van in de definitie van

trustdienst in de Wtt Uit het onderzoek blijkt dat dit een route is die

vaak wordt gebruikt om de regels te ontgaan

DNB geeft aan dat het bij de handhaving in de trustsector moeilijk is

om te toetsen of geen belastingadvies aan dezelfde klant wordt

gegeven Daarom wordt een algeheel verbod op de combinatie

belastingadvies en trustdienstverlening voorbereid

I Illegaliteit Trustdienstverlenirig

Acties Toelichting

1 Prioritering illegale trustdienstverlening

bij DNB OM FIOD en de politie

Minister Grapperhaus en ik hebben DNB Fiod en OM opgeroepen om in

zowel de bestuursrechtelijke hand having als de strafrechtelijke opsporing en

vervolging prioriteit te geven aan de aanpak van illegale
trustdienstverlening Afgesproken is dat zij de komende tijd minstens 10

zaken bestuursrechtelijk zullen sanctioneren en minstens 10 zaken

strafrechtelijk zullen aanpakken

Veel te snel

Hebben FEC gevraagd om dit na verlenging

5 en 5

Heb met FEC afgesproken
MIT

Overwegen dat we kostenkader verhogen
FEZ onderzoeken of het nodig is kostenkader
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te verhogen

1 Verhogen strafmaat illegale
tnistd ienstverleners

DNB kan een bestuurlijke boete tot€ 5 miljoen opieggen als zonder

vergunning trustdiensten worden verleend

Bij strafrechtelijke vervolging voor zonder vergunning trustdiensten verlenen

is de maximaie straf

Bij een misdrijf gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren taakstraf of

geidboete van de vierde categorie max € 21 750

Bij een overtreding hechtenis van ten hoogste zes maanden taakstraf of

geld boete van de vierde categorie max € 21 750

Deze straffen worden verhoogd naar

Misdrijf Kan worden opgehoogd naar met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren taakstraf of geld boete van de vijfde categorie max € 87 000

Overtreding zou kunnen worden opgehoogd met

Met een hechtenis van ten hoogste een jaar taakstraf of geldboete van de

vierde categorie max € 21 750

Verder wordt aan de hand van de zaken die worden opgepakt onderzocht of

de strafmaat die geldt bij onderliggende delicten passend is

Ik heb DNB gevraagd meer fte in te zetten op de aanpak van illegale
trustdienstverlening

2 DNB gaat meer capaciteit inzetten op

hetaanpakken van illegale

trustdienstverlening
PM gevolgen kostenkader bespreken met DNB en FEZ
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1 FM IBI] 10 2 6 ^minfin nll

FM IBI

To 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Thur 7 1 2021 1 20 22 PM

Subject FW zin in brief over trustsector

Received Thur 7 1 2021 1 20 22 PM

Veizondeii met BlackBeny Work
www blackbeiiy com

FM 1 10 2 6

Datum donderdas 01 Jul 2021 2 17 FM

FM IBI

OndeiTverp FW zin in brief over trustsector

Van 10 2 e

]@miiifm nl FM EBI 10 2 e @miiifiii DlAan 10 2 e 10 2 e10 2 e

BD DGOVan 10 2 e

Verzonden donderdag 1 Juli 2021 13 48

Aan FM10 2 6

BD DRC FOcc 10 2 6

Onderwerp FW zin in brief over trustsector

Dag|10 2 e|
De zinssnede over het MIT is in overleg met het MIT lets aangepast en wat algemener gehouden Risico dat het MIT zag is dat we inzicht

geven in de groepen die het MIT op de korrel heeft gaat krijgen
Daarom wordt ie als voIgt

Op dit moment wordt het Multidisciplinair Interventieteam MIT ingericht een samenwerkingsverband van Douane Belastingdienst Fiscale

Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD KMar Defensie politie en OM Doelstelling van het MIT is het blootleggen en

duurzaam verstoren van criminele structuren bedrijfsprocessen en verdienmodellen die verweven zijn met of misbruik

maken van legale structuren en de legale economie^ Uit ge^Wkl^^Wt het MITkori^^H

^and ligt dat erin MIT verband aandacht isvoor dejinanciele diensWedemn^Jegaa^rOMegaal^
^Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 29 911 nr 308

Groeten

I 10 2 6 I

I vui tri 1 udL I ltd L gtz 2 itrii uitz uut iz Ltz

10 2 6 a politie nlVan 10 2 6

Verzonden donderdag 1 juli 2021 13 24

Aan BD DGO {
Onderwerp RE zin in brief over trustsector

Hoi| 10 2 e~

Zo zou hetvolgens mij prima zijn
Met vriendelijke groet

Mevr Mrf

10 2 6 5 minienv nl10 2 6

10 2 6

10 2 6

Multidisiplinair Interventie Team MIT

Willem de Vries Robbeweg 2 | 4206 AL | Gorinchem
4 4

10 2 6

10 2 oolitie nl

M][T
Van io 2 e taminienv nl mailto 10 2 6 ^minjenv nll

Verzonden donderdag 1 juli 2021 11 20

Aan

Onderwerp zin in brief over trustsector

Dag| 10 2 e~
Na ons telefoongesprek kom ik op de volgende zin

Op dit moment wordt het Multidisciplinair Interventieteam MIT ingericht een samenwerkingsverband van Douane Belastingdienst Fiscale

^ politie nl10 2 6 10 2 6
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Inlichtingen en Opsporingsdienst {FIOD KMar Defensie politie en OM Doelstelling van het MIT is het blootleggen en

duurzaam verstoren van criminele structuren bedrijfsprocessen en verdienmodellen die verweven zijn met of misbruik

maken van legale structuren en de legale economie^ Uit gesprekken met het MITkomt near voren dat het gezien die doelstelling voor de

hand ligt dat erin MIT verband aandacht is voor de finandele dienstverlening legaal en illegaal

Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 29 911 nr 308

10 2 e

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

10 B

10 2 6 @min ienv nl

www hiksoverheid nl ienv

Afspraken via| 10 2 6

10 2 6 J
1 10 2 6 CTminienv nl

Voor eenveilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die

van de geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan

De informatie in dit e mailbericht en bijlagen} kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereikvan een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijkte informeren en het

e mailbericht en bijlagen te vernietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en

phishing en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt

De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld

The information sent in this E mail message including any attachments is exclusively intended for the individual s to

whom it is addressed and for the individual s who has have had permission from the recipient s to read this message

Access by others is not permitted
The information in this E mail message including any attachments may be of a confidential nature and may form part of

the duty of confidentiality and or the right of non disclosure

If you have received this E mail message in error please notify the sender without delay and delete the E mail message

including any attachments

In conformity with the security policy of the Police E mails from and to the Police are checked for viruses spam and

phishing and this E mail must meet the standards of the government imposed E mail security as set by the
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standardization Forum

Any E mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient
The recipient concerned will not be notified

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

l FM IBn

10 2 eTo

10 2 eFrom

Sent Wed 12 22 2021 2 48 05 PM

Subject FW resume afspraken brief trustsector

Received Wed 12 22 2021 2 48 06 PM

10 2 e FM IBI 10 2 e @minfin nlVan

Verzonden donderdag 1 juli 2021 11 12

Aan FM | 10 2 a |@minfin nl

| FM IBI
_

10 2 e | FM IBI] | I0 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE resume afspraken brief trustsector

10 2 9

10 2 e FM IBI q 10 2 e |@minfin nl | 10 2 e [10 2 e @minfin nl 10 2 eCC

Floi |l0 2 e| dit is inderdaad ons beeld

Los van de aanpassing n a v je contact met 10 2 e over FEC kun je bij 4 aangeven dat we ook kijken naar toezichthouder

BTWwft we bespraken met hen vanochtend dat we denken aan een aankondiging om een registratieplicht in te voeren voor

domicilieverleners en daarbij ook kijken of de capadteit nog wel passend is Dat speelt zich allemaal af in het bestuurlijk toezicht

en BTWwft valt onder FIN raaktdus niet direct J V

FM 1 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden donderdag 1 Juli 2021 11 06
^

FM IBI

Onderwerp FW resume afspraken brief trustsector

10 2 eVan

10 2 0 10 2 e @minfin nlAan

BD DGO 10 2 010 2 0 @min|env nlVan

Verzonden donderdag 1 Juli 2021 10 44

Aan FM 1 10 2 0 Pminfin nl

^BD DRC FO {
Onderwerp resume afspraken brief trustsector

10 2 0

10 2 010 2 0 @minienv nlCC

Ha |1O 2 0|

Om de afstemming overde brief vandaag snel te kunnen doen hier mijn resume van wat we gisteren hebben afgesproken
Check ajb even of we hetzelfde beeld hebben dan kunnen de dossierhouders er daarna mee door

1 Legale trustsector volgorde in de brief wordt de ophandenzijnde verdere regulering en dan pas onderzoek naar

wenselijkheid bestaansrecht sector

2 Illegale trustdienstverlening onderzoek naar strafmaat wat is een effectieve strafmaat ] Kan evt gecombineerd met

bestaansrecht onderzoek maar kan ook los 11 1

11 1

3 Illegale trustdienstverlening FEC proJect noemen als illustratie dat politie FIOD OM hier prio aan geven 11 1

11 1

[ NB FEC afstemming loopt via11 1

RN

4 Illegale trustdienstvetlening inzetten op extra toezicht en handhaving door toezichthouder DNB {NB afstemming via

RN

5 Illegale trustdienstverlening zin in brief opnemen over MIT {NB afgestemd door JenV DGO met MIT

Op dit moment wordt het Multidisciplinair Interventieteam MIT ingericht een samenwerkingsverband van Douane

Belastingdienst Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD KMar Defensie politie en OM Doelstelling van het MIT is

het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren bedrijfsprocessen en verdienmodellen die verweven zijn

met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie^ Uit gesprekken met het MIT komt naar voren dat

het gezien die doelstelling voor de hand ligt dat in MIT verband ook naar de trustsector gekeken wordt

^Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 29 911 nr 308
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Groeten

10 2 e

10 2 e

10 2 0

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

10 2 0

I 10 2 0 ^minienv nl

www riiksoverheid nl ienv

Afspraken viaf
10 2 0 T

10 2 6

l@mlnienv nl10 2 0

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kaii Lnfomiatie bevatteii die niet voor u is bestenid Iiidieii u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aaid ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information tlrat is not intended for you If you are not tire addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State aceepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Mitristry of Justice aird Security
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FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 e

From

Sent Wed 12 22 2021 2 48 30 PM

Subject FW RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Wed 12 22 2021 2 48 31 PM

10 2 6

Received

Van 10 2 e |@dnb nl | 10 2 6 |@dnb nl

Verzonden donderdag 1 juli 2021 21 26

Aan [FM IBI] 1 10 2 6 |g minfin nl 10 2 6 |@dnb nl 10 2 6 |@belastingdienst nl

@minjenv nl

FM IBI
_

10 2 6 | FM IBI] 1 10 2 6 |@mlnfin nl

Onderwerp [ MOGELIJK SPAM ] RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

10 2 610 2 6

|ToI ^bd drc fo 10 2 6

10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@minfin nl 110 2 6^@minfin nl 10 2 6CC

Ha 10 2 6

Dank voor je mail Wij komen morgen inhoudelijk terug op de brief Alvast daaraan voorafgaand een

afstemmingsvraag hebben jullie contact met de FEC eenheid over de alinea die het FEC aangaat en met de

personen die voor OM en FIOD meedoen aan dat FEC project Wij leggen vanuit DNB een lijntje maar ik kan me

voorstellen dat er ook iets vanuit jullie komt

Laat maar even weten

Groet

10 2 6

FM IBI 10 2 6 @minfin nl10 2 6Van

Verzonden donderdag 1 juli 2021 17 26

Aan 10 2 6 THI_TFC1 1 10 2 6 pdnb nl 10 2 6 pbelastingdienst nl 10 2 6 BD DRC FO

10 2 6 @min|env nl

|@minfin nl
^

FM IBI 1

10 2 6 ^FM IBI 1 10 2 6 |famlnfin nl

Onderwerp Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 6 g minfin nl 10 2 eCC

] THI TFCl 10 2 6 | adnb nl10 2 6

10 2 6Hoi

Met dank aan 10 2 e | en | 10 2 6 | stuur ik jullie In de bijiage een nieuwe versle van onze brief in reactie op het trustonderzoek

10 2 e| had al even contact met over verschillende passages die J V raken en met

overw at kan woraen opgenomen over het FEC Graag ontvang ik jullie tekstsuggesties voor 12u morgen

zodat we daarna richting de minister kunnen

10 2 610 2 6

10 2 6

Dank en groet

I 10 2 6 I

□it hericht kan infcrmatie bevatten die niet veer u is hestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit hericht abusievelijk aan u is toegezenden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en bet bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkbeid veer scbade van welke aard ook die verhand houdt met risico s verbonden aan het

elektreniscb verzonden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages

De informatie verzonden met dlt e mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u

verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mailbericht of het document de classificatie DNB PUBLIC’ bevat kan de informatie vrij verspreid worden BiJ de overige classificades DNB

UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDEIVTIAL of DNB SECRET behandel deze informatie vertrouweiijk Verdere verspreiding van deze

Informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden ziijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan aanwezigheid van malware

zoals virussen ednter niet geheel uitsluiten
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The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee If you have received this email but are not the intended recipient

please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised use disclosure dissemination or distribution of

information is prohibited by law and may entail liability

If this email is classified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the information However the information must always be treated as confidential

if this email is classified as DMB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDEMTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted only
after obtaining the sender s consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken reasonable

standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of malware such

as viruses cannot be ruled out
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FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 6

From

Sent

10 2 6

Wed 12 22 2021 2 47 58 PM

Subject FW Betr Betr Brief illegale trustdienst en domicilieverleners

Received Wed 12 22 2021 2 47 59 PM

Van 10 2 6 |@belastingdienst nl | I0 2 e |@ibela5tingdien5t nl

Verzonden donderdag 1 Juli 2021 09 34

FM IBI

FM IBI

10 2 6 10 2 6 @minfin nl

@minfin nl

Aan

] FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6CC

10 2 6 10 2 6@belastingdlenst nl

Onderwerp Betr Betr Brief Illegale trustdienst en domicilieverleners

@ belastingdienst nl

Hoi

Nog even een aanvulling

Aangezien er een reactie naar de Kamer gaat zal dit ook via Uitvoerings en HandhavingsbelekJ UHB moeten lopen en via de interne

lijn van de directie Grote Ondernemingen waar BTWwftondervalt

Wellicht goed daarom om voor straks even een Webex te organiseren met iemand van UHB

Zouden jullie naast het rapport ook de eerste reactie waar de Minister op heeft gereageerd naar ons kunnen sturen

10 2 6 en mijzelf

Hartelijke groeten

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst GO

Unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving
Bureau Toezicht Wwft en Bureau Economische Handhaving

Bezoekadres Kingsfordweg 1 1043 GN Amsterdam

Postadres Postbus 58944 1040 EE Amsterdam

10 2 6T

I 10 2 6 [^elast nadienst nl

Woensdagmiddag vrij

01 07 2021 09 18 17—Hoi I | Dank voorje mail prima om rond 10 30 even te bellen10 2 6

Van P
Aan T

go bld

n FM IBI 1 10 2 6 ^®minfin nl

□ CFM lBl ^ 10 2 6 l@minfin nl •[

10 2 6

10 2 6

] FM IBI 4 10 2 6 l@minfin nl [ 10 2 6 ]@BelastingdienstCc ’[ 10 2 6 10 2 6

Datum 01 07 2021 09 18

Onderwerp Betr Brief illegale trustdienst en domicilieverieners

Hoi I 10 2 6 I

Dank voor je mail prima om rond 10 30 even te bellen

We hebben overigens input geleverd nav het eerste concept alleen het definitieve rapport nooit gezien
Zouden wij die ook mogen ontvangen

Hartelijke groeten

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst GO

Unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving
Bureau Toezicht Wwft en Bureau Economische Handhaving

Bezoekadres Kingsfordweg 1 1043 GN Amsterdam

Postadres Postbus 58944 1040 EE Amsterdam
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T | 10 2 6

I io 2 e l@belastinadienst nl

Woensdagmiddag vrij

] FM—30 06 2021 21 22 03—Hoi| lO S e Ik probeerde je vandaag aan heteindvan de middag te bellenI0 2 e

maar kreeg je niet te pakken

Van
’

Aan
’

10 2 e|@belastinQdienst nl |10 2 e|@belestingdienst nl

Cc ’T
Datum 30 06 2021 2122

Onderwerp Bnefillegale trustdienst en domicilleverieners

] FM IBI | 10 2 6 l@minfin_nl10 2 e

| FM IBI M 10 2 e 1@minfin nl 110 2 6 10 2 6 ] FM IBI 10 2 6 l@mlnfin nl

Hoi 10 2 6

Ik probeerde je vandaag aan het eind van de middag te bellen maar kreeg je niet te pakken
daarom even per mail Als ik het goed heb zijn jullie eerder geinformeerd over het onderzoek

van SEO over illegale trustdienstverleners en domicilieverleners Wij hadden een reactie voor de

Kamer gereed maar de minister vraagt ons om stevigere maatregelen We werken nu aan een

nieuwe versie die maandag al in de tas moet zitten en ik wilde even met je sparren over of

jullie mogelijkheden zien ideeen hebben ten aanzien van jullie toezicht Zou je morgen ergens

tussen 10 en ll SOu gelegenheid hebben

Dank en groet

10 2 6

10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

M 06 10 2 6

E Q minfin nl10 2 6

□it hericht kan inidrmatie bevatten die niet veer u is hestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit hericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en bet bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkbeid voorscbade van welke aard ook die verhand houdt met risico s verbonden aan het

elektreniscb verzenden van berichten

This message may contain Information that is not Intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages

De Belastmgdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschiiften verzoeken klaehten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infonneren

1107171 00059



The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filitigs reqnests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for tire addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

1107171 00059



1 FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

□ FM IBI

To 10 2 6

From

Sent

10 2 6

Thur 7 1 2021 3 25 28 PM

Subject RE Bijiage 1 Kamerbrief n a v Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening
Received

Biilage 1 Kamerbrief n a v Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening docx

Thur 7 1 2021 3 25 00 PM

Laatste versie 2 zinnen aangepast

Van FM IBI

Verzonden donderdag 1 juli 2021 16 14

FM IBI

Onderwerp Bijiage 1 Kamerbrief n a v Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening
Nieuwe versie

10 2 6

10 2 6Aan

1107110 00060



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI

To 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Wed 12 22 2021 2 48 46 PM

Subject FW lllegale Trust

Received Wed 12 22 2021 2 48 47 PM

FM IBI 10 2 eVan 10 2 e @minfin nl

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 08 43

Aan 10 2 e FM IBI | 10 2 e

{FM IBI j 10 2 6 @minfin nl

@minfin nl

10 2 eCC

Onderwerp FW lllegale Trust

In aanvulling op wat we net bespraken denk dat onderstaande suggestie van| 10 2 e |voor de laatste zin mooi is

Siafm nlVan[ 10 2 e

Verzonden donderdag 1 juli 2021 22 10

Aan

CC nO 2 6 | Sdnb nl

Onderwerp RE lllegale Trust

10 2 e FM 10 2 6 @minfin nl

FM IBI 10 2 e10 2 e @minfinj2i

Dank voor toezending De laatste zin leest wel straf wmb Altematief zou zijn

Ik heb bet FEC bovendien meegegeven dat ik van mening ben dat deze sector aandacht blijft verdienen in

2022

Dit noopt lets minder tot perse een heel nieuw traject en biedt lig ruimte dat de min nog mlddelen weet te

vinden cq wij daar om kunnen vragen Nu leest het als vind je ruimte in je jaarplan lees bestaande mlddelen

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberry com

FM
’ 10 2 g |@inmfin iilVan

Verzonden ljul 2021 21 34

NaarjJ

10 2 e

1@afm nlI0 2 e

Cc 1 10 2 6 [@diib iil
’ io 2 e |@dnb iil

Onderwerp RE lUegale Trust

FM IBI @miiifiii iil10 2 S 10 2 e

Hoi| 10 2 e|

Dank voor je mail

Zie hieronder de tekst over het FEC uit de brief die we hopen morgen in de tas te kunnen doen

Groeten

|10 2 e|

3 Frioriteiiiig aaiipak iUegale trustdieiistveiieiiiiig

In het sameiiwerkingsverbaiid Financieel Expertise CentLimi FEC bundelen de verschillende autoriteiten biimeii de

ftnanciele sector bun krachten om de integriteit van de ftnanciele sector te bewaken en te versteiken Het gaat onder

andere om DNB de FIOD en het Openbaar Ministerie In reactie op de uitkomsten van onderliavig onderzoek start een

project dat specifiek gericht is op bustdienstveiieners die zicb doelbewust aan het toezicht van DNB onttrekken Doel is

om deze partijen op basis van signalen van DNB waar mogelijk sbafrechtelijk te vervolgen De minister van Justitie en

Veiligheid en ik hebben het FEC gevraagd om de zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek te bebekken bij het

bepalen van de prioiiteit van dit project en de toewijzing van de capaciteit Ik beb het FEC bovendien meegegeven dat ik

van menuig ben dat deze sector prioiiteit verdient in de vaststelbng van haai jaaiplan voor 2022

@afrruTlVan 10 2 e

Verzonden donderdag 1 juli 2021 13 44

Aan

1107088

] FM | 10 2 |@minfin nl10 2 6

00061



CC | 10 2e l@dnb nl | 10 2 e |@dnb nl

Onderwerp lllegale Trust

Hoi

Ondeistaand de info vanio 2 e

Mijn beeld zou zijii dat muustei het lopende ondeizoek best kan aanprijzen als reactie op SEO Want je weet wat er aan

komt en daar heb je dan al op geieageerd zou ik deiiken

Ik ben blijf graag in the loop tav de tekst want luisteit natuuilijk nauw Voor overige vragen is I0 2 ^e ineest efficiente

aanlegplek

Succes

10 2 6

• Het onderzoek lllegale Trust staat in ons jaarplan 2021 {op de website met als planning dat dit in 2021 wordt uitgevoerd

ikverwacht dat de vervolging nog doorloopt in 2022 De beoogde planning in het projectplan heb ik hieronder opgenomen

met daarin mijn aantekeningen waar het nu staat komt er op neer dat het iets is vertraagd nu de opsporing derde fase] in het

rajaar aan de slag gaat

Pas in deze derde fase is in externe communicatie voorzien ik kan mi] voorstellen dat Je in het Jaarverslag vermeldt dat dit

project succesvol verloopt en dat we hiervan effectieve resultaten verwachten maar dat je pas na de opsporing met echt

rieuws naar buiten kan Binnen het FEC kan je overigens dus eerder opnieuw starten {want ruimte in fase 1 ] met een

verglijkbaar project

Deliverables

April 2021 • Overzicht gereed met 10 lllegale trustdienstaanbieders Het overzicht

bevat

o bevindifigen van DNBtav de illegaal aangeboden diensten

o vooronderzoek van FIOD in samenwerking met BD of in de

signalen van DNB sprake Is van een redelijk vermoeden

overeenkomstig 27 Sv

Mei juni 2021 • Besluit van de Weegploeg om 5 van de 10 lllegale trustdienstaanbieders

strafrechtelijkte onderzoeken VOORSELECTIE PREWEEG VOOR DIT

bESLUIT LOOPT NU BESLUIT VOLGT IN SEPTEMBER

• Vervoigplanning voor het project NA BESLUIT S W PLOEG IN SEPTEMBER

H2 2021

START llT|
HET NAIA^

• Resultaten Opsporingsonderzoek FIOD

• Vervolgingsbeslissing OM

• iBestuursrechtelijke handhaving van de dienstverleners die niet wordqjt

P rvolgd {met uitloop naar 2022

• Uitvoer communicatiestrategie over resultaten Project
• Eindrapport en decharge project door FEC Raad

Verzondeu met BlackBeii’y Work

www blackbeny com

1107088 00061



Tills e mail and any attaclunents may contain confidential and privileged infonnation If you are not tlie intended recipient
please notify tlie sender iimnediately by retmii e mail delete tliis e mail and destroy any copies Any dissemmation or use

of this infoimation by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal

□it bericht kan inform0tie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1107088 00061



1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI]

10 2 eTo

From

Sent

10 2 e

Wed 12 22 2021 2 49 27 PM

Subject FW Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Wed 12 22 2021 2 49 29 PMReceived

Van 10 2 e [gidnb nl | 10 2 e |@dnb nl

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 11 51

Aan l[FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e @minfin nl

@minfin ni10 2 e FM iBI \ 10 2 e |@minfin niCC 10 2 e 10 2 e

Dag iQ 2 e | ik heb met I0 2 e overleg gehad de tekst die vanmorgen werd doorgestuurd is nog erg dwingend
Onderstaande tekst is binnen de projectgroep afgestemd dus niet op FEC raad niveau De tekst zoals die wordt

voorgesteld zie hieronder past bij de werkwijze van het FEC waardoor ik mij kan voorstelien dat dit ook bij de

FEC raad geen bezwaren oproept

In het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum FEC bundelen de verschillende autoriteiten binnen de

financiele sector hun krachten om de integriteit van de financiele sector te bewaken en te versterken Het gaat
onder andere om DNB de FIOD en het OM In het kader van het FEC is in januari 2021 door DNB FIOD OM en

Belastingdienst een project gestart dat specifiek gericht is op trustdienstverleners die zich doelbewust aan het

toezicht van DNB onttrekken Doe is om gezamenlijk deze partijen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk aan te

pakken De minister van Justitie en Veiligheid en ik hebben de betrokken FEC partners gevraagd om de

zorg\A ekkende uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij een vervolg op het project

Hartelijke groet

10 2 6

10 2 6

d
T

Financieel 10 2 6

MExpertise
Cemrum Zorg goed voor elkaar 10 2 6 jSdnb nl

Resuitaatgericht samenwerken als een overheid ter voorkomen en bestrijden van financieel

economische criminaliteit en niet integer gedrag in definanciele sector

FM IBI10 2 6 10 2 e Sminfin nlVan

Verzonden vrijdag 2 Juii 2021 11 10

Aan [
Onderwerp FW Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

]{FEC_FEC 1 10 2 6 | adnb ni10 2 e

Ha |0 2 ^ ik krijg net onderstaande van DNB Lijkt erop dat FEC partners al hebben ingestemd Groet 110 2 e

Van 10 2 6 53dnb ni 10 2 6 5 dnb nl

Verzonden vrijdag 2 Juii 2021 10 06

Aan

10 2^BD DRC FO

10 2 6 FM IBI 10 2 e

@min|enyjTl

@minfin nl 10 2 e l@dnb nl 10 2 e |@belastingdienst nl 10 2 6

10 2 6

FM IBI

10 2 6 |fM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 FM IBI j 10 2 6 |^minfin nl 110 2 6^^minfin nlCC 10 2 6

1107149 00062



Ha 10 2 e

Dank voor de brief Wij hebben hem gelezen en van wat tekstsuggesties voorzien In opmerkingen zijn de

tekstsuggesties toegelicht
De tekst suggesties die gaan over het FEC project hebben we met de partners in het project OM FIOD

Belastingdienst afgestemd Die tekst heeft ookde instemming van de FEC eenheid

Ik denk dat dit alias redelijk voor zich spreekt door de bijgevoegde opmerkingen

We horen graag of jullie deze tekstsuggesties overnemen en hebben graag nog even contact aisje wil besluiten om

dat op onderdelen niet te doen

Groet

10 2 e

{THLTFCl
Verzonden donderdag 1 juli 2021 21 26

IFM IBI J 10 2 e

Van 10 2 e

5 minfin nl [ ]{THLTFCl 10 2 e 5 dnb nl10 2 610 2 6Aan

BD DRC FO j 10 2 e10 2 610 2 6 abelastingdienst nl @minienyjTl

]{FM IBI 1 10 2e |@minfin nl | 10 2e [{FM IBI
_

10 2 6 {FM IBI 1 10 2 6 | amlnfin nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS]

10 2 610 2 6 @minfin nlCC 10 2 6

Ha 10 2 6

Dank voor je mail Wij komen morgen inhoudelijk terug op de brief Alvast daaraan voorafgaand een

afstemmingsvraag hebben jullie contact met de FEC eenheid over de alinea die het FEC aangaat en met de

personen die voor OM en FIOD meedoen aan dat FEC project Wij leggen vanuit DNB een lijntje maar ik kan me

voorstellen dat er ook iets vanuit jullie komt

Laat maar even weten

Groet

10 2 6

FM IBI10 2 6 10 2 6 ^minfin nlVan

Verzonden donderdag 1 Juli 2021 17 26

Aan ] THI_TFC1 1 10 2 6 | 5 dnb nl 10 2 6 | 5 belastingdienst nl [ ] BD DRC FO10 2 6 10 2 6

10 2 6 aminienv nl

{FM IBI
_

10 2 6 [FM IBI | 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI i 10 2 6 |@minfin nl 110 2 6^@minfin nlCC

THLTFCl j 10 2 6 |@dnb nl10 2 6

Hoi[ 10 2 6

Met dank aan | 10 2 6 | en | 10 2 6 stuur ik jullie in de bijiage een nieuwe versie van onze brief in reactie op het trustonderzoek

10 2 6| had al even contact metl Jover verschillende passages die J V raken en met|
over wat kan worden opgenomen over het FEC Graag ontvang ik jullie tekstsuggesties voor 12u morgen

zodat we daarna richting de minister kunnen

10 2 610 2 6

10 2 6

Dank en groet

I 10 2 6 I

Dit bericht kan infermatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband heudt met risice s verbenden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If yon are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u

1107149 00062



verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mail bericht of het document de ciassificatie DNB PUBLIC bevat kan de informatie vrij verspreid worden Bij de overige classificaties [DNB
UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL of DNB SECRET behandel deze informatie vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze

informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisdn verzenden van berichten De e mails en

eventueei bijgevoegde bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroieerd op computervirussen Deze controie kan aanwezigheid van malware

zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee If you have received this email but are not the intended recipient

please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised use disclosure dissemination or distribution of

information is prohibited by law and may entail liability

If this email Is classified as DNB PUBLIC the recipient is free bo distribute the information Elowever the information must always be treated as confidential

if this email is classified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted only
after obtaining the sender s consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken reasonable

standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of malware such

as viruses cannot be ruled out

1107149 00062



1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

^FM IBI]

10 2 eTo

From

Sent

10 2 S

Wed 12 22 2021 2 50 01 PM

Subject FW Brief trustonderzoek

Received Wed 12 22 2021 2 50 02 PM

] BD DRC FO | 10 2 e ^@minjenv nlVan [ 10 2 S

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 13 54

Aan 10 2 e {FM IBI q 10 2 e |@minfin nl

^ 10 2 9 FM IBI 1 10 2 e |@minfin nl

CC | I0 2 e I BD DGO^ lP 2 e |@iminjenv nl

BD DGO 1 10 2 6 ^@minjenv nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek

] FM IBI 10 2 e 10 2 6@minfin nl10 2 6

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nl 10 2 6

Besten

Met| 10 2 6 besproken dat uitdoen mede namens JenV niet noodzakelijk is zolang de aangeleverde tekst die nnet

de MIT partner is opgesteld en afgestemd ook zo wordt overgenorren alsook de passage over strafmaat | io 2 e

heeft over die tekst vandaag nogmaals met |io 2 6|gecommuniceerd

Met vriendelijke groet I0 2 e

Dubbel met ID 1107153

1107150 00063



1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI]

10 2 eTo

From

Sent

10 2 e

Wed 12 22 2021 2 49 49 PM

Subject FW Brief trustonderzoek

Received Wed 12 22 2021 2 49 51 PM

Van | 10 2 e BD D60 | 10 2 6 |g minjenv nl

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 13 24

Aan

10 2 e BD DRC FO jl0^
{FM IBI j 10 2 e |@minfin nl

@minjenv nl |

{FM IBI 10 2 6 @minfin nl10 2 e 10 2 6 10 2 6

] FM IBI 10 2 6 @minfin nl10 2 6

FM IBI
_

Onderwerp RE Brief trustonderzoek

10 2 6 10 2 6 @minfin nlCC

Ik dacht dat| 10 2 6 al gereageerd had rraar wat ons betreft is mede namens niet nodig Immers het MIT is oak

door jullie minister opgericht en zolang de tekst die we met het MIT hebben afgestemd integraal overgenomen

wordt is het niet nodig om expliciet de betrokkenheid van JenV te vermelden Jullie minister kan dit met een gerust
hart in een brief opschrijven zeker als hij verwijst naar de eerdere Kamerbrief

Praktisch gezien wordt mede namens in elk geval heel lastig de tassen zijn gesloten en als we nu nog een brief

zouden voorleggen als dat al kan moet daar een hele dilemma nota bij die we nog niet hebben dus dan kost

dat in elk geval wat dagen doorlooptijd

Dus aangezien het niet strikt noodzakelijk is zou ik het in dit geval niet doen

Groeten

10 2 6

FM IBI 10 2 e ^minfin nlVan 10 2 6

Verzonden vrijdag 2 Juli 2021 13 10

Aan ] FM IBI

FM IBI 10 2 e | aminfin nl

] BD DGO | 10 2 6 |@minienv nl

10 2 6 10 2 6 BD DRC FO 10 2 6@minfin nl 10 2 6 @minienv nl

10 2 6

FM IBI 1 10 2 6 |g minfin nlCC [
Onderwerp RE Brief trustonderzoek

10 2 610 2 6

Lijkt mij wel wenselijk gezien onderwerpen zoals MIT om ook mede namens te doen

Greet

FM IBI 10 2 6 5 minfin nlVan 10 2 6

Verzonden vrijdag 2 Juli 2021 13 09

Aan [ ] BD DRC FO 10 2 6 minjenv nl

CC | 10 2 6 | BD DGO | 10 2 6 |@minienv nl |
FM IBI 10 2 6 | aminfin nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek

1 FM IBI r 10 2 6 n@minfin nl10 2 6 10 2 6

] FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl 10 2 610 2 6

Fla I 10 2 6 I
Zijn jullie er al uit of de brief mede namens uit moet

Greet

10 2 6

10 2 6 BD DRC FO 10 2 6 5 minienv nlVan

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 10 07

Aan 1 fm ibiH 1@minfin nl10 2 6 10 2 6

■

BD DGO 10 2 6

pminienv nl r

I FM IBI 1 10 2 6 |^minfin nl []

10 2 61 FM IBI

FM IBI 1 10 2 6 |^minfin nl

5 minfin nlCC 10 2 610 2 6

10 2 610 2 6

Onderwerp RE Brief trustonderzoek

1107153 00064



Hi 10 2 0

Zoals reeds met io 2 e besproken hierbij ons commentaar op de concept brief Dit is reeds afgestemd metfo 2 4
110 2 61
Goed om te weten dat de concrete tekstaanpassingen over MIT en strafmaat voortvioeien uit tussen| io 2 e ^en

gisteren gemaakte afspraken10 2 6

We bezien nog of deze brief mede namens minister JenV uit moet

Ik geef aivast mee dat in praktische zin accordering van Grapperhaus lastig wordt de tassen voor versturen brieven

voor bet zomerreces zijn bij JenV namelijk af gesloten

Met vriendelijke groetJ io 2 e

10 2 610 2 0

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

Dubbel met document ID 1107149

10 2 6 I I 10 2 6

|10 2 e|

10 2 6 I

Dit bericht kan infermatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ef dit bericht abusievelijk aan u is teegezenden werdt u verzecht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard eek die verband heudt met risice s verbenden aan het

elektrenisch verzenden van berichten

This message may centain info mi alien that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard 00k die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektiomsch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain mfomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tins message was sent

to you by mistake you are requested to infomi tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electionic transmission of messages

Mimsti’y of Justice and Security

Dit bericht kan intormatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake irau are requested to infomi the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan mfoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aai’d ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid
1107153 00064



This message may contain mfoimation that is not intended for you If you are not tlie addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

1107153 00064



n FM IBI [[
FM IBI

]@minfin nl]10 2 eTo 10 2 e

From

Sent

10 2 e

Fri 7 2 2021 7 37 16 AM

Subject FW lllegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Fri 7 2 2021 7 37 00 AMReceived

FM10 2 eVan

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 08 31

FM IBI10 2 eAan

FM IBI

Onderwerp RE lllegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Moot

Verzonden met BlackBen^y Work

fwww blackbeiiy com

Van

Datum vrijdag 02 jul 2021 8 29 AM

Aan

10 2 eCC

10 2 e FM IBI 10 2 e f5jmiiifiii nl

FM | 10 2 e |@miiifui iil

3 FM IBI j 10 2 e | f5 minfiii iit

10 2 e

10 2 eKopie
Ondeiwerp RE lllegale Tmst [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Ja ik heb DNB laten weten dat jij met|lQ 2 ^contact had over het FEC project We nemen contact op met DNB en ook nog wel

even met|0 2 6van FEC om zeker te stellen dat zij ROD en Belastingdienst als andere partners in het project aan boord heeft

Groet

10 2 6 I
10 2 8 FM 10 2 6 faminfin nlVan

Verzonden donderdag 1 juli 2021 22 34

10 2 8FM IBI

FM IBI 1 10 2 8 | aminfin nl

Onderwerp FW lllegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Hoi I 10 2 8 I
Zie hieronder Ik vind dit een beetje suf Jij had toch met DNB besproken dat ik hierover met| 10 2 ^zou schakelen

Wil jij aan DNB vragen om alleen aan ons haar eigen tekstsuggesties te sturen en af te spreken dat wij de afstemming met FEC

doen

10 2 6 @minfin nlAan

10 2 8CC

FM10 2 8Van

Verzonden donderdag 1 juli 2021 22 32

Aan [
Onderwerp RE lllegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Dank voor doorsturen Wij pakken wel even op met DNB

Van |
Verzonden donderdag 1 juli 2021 22 31

Aan

Onderwerp FW lllegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

ten overvloed nog reactie van DNB

Ik ben nu even zoekend hoe de afstemming verloopt Want ik ga er vanuit dat jullie v j zelf de meest

betrokken clubs aanhaken

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberry com

1@afm nl10 2 8

^afm nl10 2 6

FM 1 10 2 6 Pminfin nl10 2 8

Van 10 2 8 [@cUib iil

Verzonden 1 jul 2021 22 20

Aan [
Onderwerp FW lllegale Trust [Decrypted using DNB TLS][Enciypted using DNB TLS]

1 f afm iiL10 2 e

Ha 110 2 8 vanuit DNB willen ze deze passage als voIgt aanpassen zie hieronder is rri meer in lijn met de realiteit

3 Prioritering aanpak illegale trustdienstverlening
In het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum FEC bundelen de verschillende autoriteiten binnen de

financiele sector hun krachten om de integriteit van de financiele sector te bewaken en te versterken Hetgaat
onder andere om DNB de FIOD en het Openbaar Ministerie In het kader van het FEC is in [maand en jaar] reactie

op de uitkomsten van onderhavig onderzoek een project gestart dat specifiek gericht is op trustdienstverleners die

zich doelbewust aan het toezicht van DNB onttrekken Doel is om deze partijen op basis van signalen van DNB

1107086 00065



waar mogelijk strafrechtelijk of bestuursrechtelijk aan te pakkenvervolgen De minister van Justitie en Veiligheid en

ik hebben de betrokken het FEC partners gevraagd om de zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek te

betrekken bij het projectbepaien van de prioriteit van dit project en de toewijzing van de capaciteit

Hartelijke groet

10 2 e

10 2 e

© W
T

Fin»ncie«I 10 2 e

M
Expertise
Corttfum Zorg goed voor elkaar I0 2 e Sdnb n

Resultaatgericht samenwerken als een overheld ter voorkomen en bestrijden van financieel

economische cnmlnaHtelt en niet integer gedrag In de flnanciele sector

@afm nlVan

Verzonden donderdag 1 juli 2021 22 10

1^minfin nl

FEC FEC ^ 10 2 e l@dnb ni

10 2 0

10 2 0Aan

10 2 010 2 0

Onderwerp RE lllegaie Trust [Decrypted using DNBTLS]

Dank voor toezending De laatste zin leest wel straf wmb Altematief zou zijn
Ik heb het FEC bovendien meegegeven dat ik van mening ben dat deze sector aandacht blijft verdienen in

2022

Dit noopt iets minder tot perse een heel nieuw traject en biedt iig ruimte dat de min nog middelen weet te

vinden cq wij daar om kunnen vragen Nu leest het als vind je ruimte in je jaarplan lees bestaande middelen

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberrv com

@minfin niCC

FM j 10 2 0 |@minfin niVan

Verzonden 1 jul 2021 21 34

Naar [

10 2 0

1^afm nl10 2 0

10 2 010 2 0 l@dnb nl i 10 2 0 | 5 dnb ni

Onderwerp RE lllegaie Trust

FM IBI 10 2 0 @minfin nlCc

Hoi| 10 2 0

Dank voor je mail

Zie hieronder de tekst over het FEC uit de brief die we hopen morgen in de tas te kunnen doen

Groeten

|1O 2 0|
3 Frioiiteiiiig aaiipak illegale trustdieiistverleiiiiig

In het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centuin FEC bundelen de verscliillende autoriteiten bimien de

financiele sector bun kiachten om de integriteit van de financiele sector te bewaken en te versteiken Het gaat onder

andere om DNB de FIOD en het Openbaar Ministerie In reactie op de uitkomsten van onderliavig onderzoek start een

project dat specifiek gericht is op bustdienstveiieners die zicb doelbewust aan het toezicht van DNB onttrekken Doel is

om deze partijen op basis van signalen van DNB waar mogelijk sbafrechtelijk te veivolgen De mimster van Justitie en

Veiligheid en ik hebben het FEC gevraagd om de zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij het

bepaleu van de prioiiteit van dit project en de toewijzing van de capaciteit Ik heb het FEC bovendien meegegeven dat ik

van meniug ben dat deze sector prioriteit verdient in de vaststelling van haai jaaiplan voor 2022

Vanf
Verzonden donderdag 1 Juli 2021 13 44

Aan

CC 10 2 0 l@dnb nl | 10 2 0 |@dnb nl

Onderwerp Illegale Trust

Hoi

Onderstaand de info van io 2 4

Mijn beeld zou zijn dat ministei het lopende ondeizoek best kan aanprijzen als reactie op SEO Want je weet wat er aan

komt en daar heb je dan al op gei’eageerd zou ik denken

Ik ben blijf graag in tlie loop tav de tekst want luistert natuui’lijk nauw Voor overige vragen is o z nde meest efficiente

gafm nl10 2 0

10 2 0 FM 1 10 2 0 If5imlnfln nl

1107086 00065



aaiilegplek
Succes

10 2 6

• Het onderzoek Illegals Trust staat in ons jaarplan 2021 {op de website] met als planning dat dit in 2021 wordt uitgevoerd

ikverwacht dat de vervolging nog doorloopt in 2022 De beoogde planning in het projectplan heb ik hieronder opgenomen

met daarin mijn aantekeningen waar het nu staat komt er op neer dat het lets is vertraagd nu de opsporing derde fase] in het

najaar aan de slag gaat

Pas in deze derde fase is in externe communicatie voorzien ik kan mij voorstellen dat je in het Jaarverslag vermeldt dat dit

project succesvol verloopt en dat we hiervan effectieve resultaten verwachten maar dat Je pas na de opsporing met echt

rieuws naar buiten kan Binnen het FEC kan Je overigens dus eerder opnieuw starten {want ruimte in fase 1 met een

verglijkbaar project

10 2 d

Verzonden met BlackBeny Work

fwww blackbeiiv com

This e mail and any attachments may contam confidential and privileged mfomiation If you are not the intended recipient
please notify die sender iiimiediately by return e mail delete tliis e mail and destroy any copies Any dissemmatioii or use

of diis mfomiation by a person otlier tlian die intended recipient is unaudiorized and may be illegal

□it bericht kan infarmatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u

verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mailbericht of het document de classificatie DNB PUBLIC bevat kan de informatie vrij verspreid worden Bij de overige classificaties [DNB
UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB COrJEIDEWTIAL of DNB SECRET behandel deze informatie vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze

informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan aanwezigheld van malware

zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee If you have received this email but are not the intended recipient

1107086 00065



please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised use disclosure dissemination or distribution of

information is prohibited by law and may entail liability

If this email is classified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the information However the information must always be treated as confidentiai

if this email is classified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted only
after obtaining the sender s consent

The sender cannot be held iiabie for any damage or loss in connection with risks inherent in eiectronic message transfer The sender has taken reasonable

standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of malware such

as viruses cannot be ruled out

1107086 00065



| FM IBI ri
kFM IBDll iO ^@minfin nn

| FM IBI

]@minfin nl]To 10 2 e

Cc 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Fri 7 2 2021 10 52 26 AM

Subject RE Brief trustonderzoek

Fri 7 2 2021 10 52 00 AMReceived

Biilaae 1 Kamerbrief n a v Rapport van SEP Economisch Onderzoek over illeaale trustdienstverlenina 0031 DNB docx

Biilage 1 Kamerbrief n a v Rapport van SEP Econotnisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening opm JV docx

Hoi I 10 2 6 I ben hetvrijwel overal metje eens bij de keuzes wel niet ovememen Ik heb het in de bijiagen per opmerking
aangegeven wil je die nog even langsiopen
Groet

]{FM IBIVan

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 11 23

FM iBI

10 2 e

10 2 6Aan

FM IBI

Onderwerp RE Brief trustonderzoek

Hoi

Aangepaste brief hangt in digidoc inci opm |10 2 9| JV en DNB DNB had ook al met FEC afgestemd Zie bijiage wat ik wei niet

heb overgenomen Ik ga nu verder met notitie Ik ben nog niet volledig door brief heen gelopen typo s omdat afronden NO nu

prio heeft Gr | 10^^ |
Van

10 2 eCC

FM iBi 10 2 e10 2 6 @minfin nl

Verzonden vrijdag 2 Juli 2021 08 31

Aan FM iBiK
FM IBI j 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp FW Brief trustonderzoek

10 2 6 1@minfin nl10 2 6

10 2 6CC

Hoi I 10 2 6 | we zijn er bijna met de trustbrief Zie in de bijiage een aantal suggesties van |lQ 2 e| wil jij die in digidoc verwerken

Ik bei je nog even

Groet

mu
FM 1 10 2 6 |@minfin ni

Verzonden donderdag 1 juii 2021 21 38

FM iBI j 10 2 6 ^@minfin ni

Van 10 2 6

10 2 6Aan

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek

Hoi I 10 2 6 |
Goede brief

Zie paar kieine dingen
Groeten

10 2 6CC

FM B ^
Verzonden donderdag 1 juii 2021 17 27

FM 1 10 2 6 | S minfin nl

] 5 minfin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2 6Aan

Onderwerp FW Brief trustonderzoek

Hoi |10 2 9| zie hieronderen in de bijiage Denkdatjij de FEC tekst met 110 2 e]wil delen

Groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 I 10 2 6 I
10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Dubbel m6ldocum6nt ID 1107149

10 2 6 I I 10 2 6

|ia^

10 2 6 I

1107107 00066



KFM IBI ^ 10 2 e

SEMMOMZ]®min fin n I]
| FM IBI

]@minfin nl]To 10 2 e

Cc 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Fri 7 2 2021 10 53 06 AM

Subject RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Fri 7 2 2021 10 53 00 AMReceived

Prima tekst en wat mij betreft is de afstemming met FEC daarmee rond

Van | 10 2 S |@dnb nl

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 11 51

Aan |{FM IBI

FM IBI

10 2 e

10 2 e FM IBI

Onderwerp RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Dag I iQ 2 e | ik heb met loverlea gehad de tekst die vanmorgen werd doorgestuurd is nog erg dwingend
Onderstaande tekst is binnen de projectgroep afgestemd dus niet op FEC raad niveau De tekst zoals die wordt

voorgesteld zie hieronder past bij de werkwijze van het FEC waardoor ik mij kan voorstellen dat dit ook bij de

FEC raad geen bezwaren oproept
In het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum FEC bundelen de verschillende autoriteiten binnen de

financiele sector hun krachten om de integriteit van de Financiele sector te bewaken en te versterken Het gaat
onder andere om DNB de FIOD en het OM In het kader van het FEC is in januari 2021 door DNB FIOD OM en

Belastingdienst een project gestart dat specifiek gericht is op trustdienstverleners die zich doelbewust aan het

toezicht van DNB onttrekken Doe is om gezamenlijk deze partijen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk aan te

pakken De minister van Justitie en Veiligheid en ik hebben de betrokken FEC partners gevraagd om de

zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij een vervolg op het project

Hartelijke groet

10 2 eCC

10 2 e

10 2 e

10 2 0
Financieel

10 2 eM
Expertise
Centrum Zorg goed voor elkaar 10 2 0 Sdnb n

Resultaatgericht samenwerken als een overheid ter voorkomen en bestrijden van financieel

economische criminaliteit en niet integer gedrag in definanciele sector

FM IBI 10 2 010 2 0 @minfin nlVan

Verzonden vrijdag 2 Juli 2021 11 10

Aan | lQ 2 e | FEC_FEC | 10 2 e | 5 dnb nl

Onderwerp FW Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
Fla 0 2 ^ ik krijg net onderstaande van DNB Lijkt erop dat FEC pattners al hebben ingestemd Groet | IQ g g

Van 10 2 e l@dnb nl | 10 2 e |@dnb nl

Verzonden vrijdag 2 Juli 2021 10 06

Aan

1pl0BD DRC FO |

10 2 010 2 0 FM IBI 10 2 0

@min|env nl

^minfin nl 10 2 0 5idnb nl 10 2 e ^belastingdienst nl

10 2 0 10 2 0 FM IBI 10 2 0 | 5 minfin nl 110 2 0 tFM IBI
_

10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 | 5 minfin nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

5 minfin nl 10 2 0CC

Ha 10 2 0

Dank voor de brief Wij hebben hem gelezen en van wat tekstsuggesties voorzien In opmerkingen zijn de

tekstsuggesties toegelicht
De tekst F suggesties die gaan over het FEC project hebben we met de partners in het project OM FIOD

Belastingdienst afgestemd Die tekst heeft ookde instemming van de FEC eenheid

Ik denk dat dit alles redelijk voor zich spreekt door de bijgevoegde opmerkingen
We horen graag of jullie deze tekstsuggesties overnemen en hebben graag nog even contact als je wil besluiten om

dat op onderdelen niet te doen

Groet

10 2 0

THI_TFC1

Verzonden donderdag 1 Juli 2021 21 26

1107108

10 2 0Van

00067



10 2 0 FM IBI | 10 2 6 {THI_TFC1 | 10 2 0 |@dnb nlgminfin nl 10 2 0Aan

10 2 0 | 5 belastingdienst nl 10 2 0 BD DRC FO ^0 2 0 | 5 minienv nl

^minfin nl{FM IBI

FM IBI 1 10 2 0 |@minfin nl

Onderwerp RE Brief trustonderzoek [Decrypted using DNBTLS]

10 2 0 10 2 0 10 2 0 FM IBI 10 2 0 |^mlnfin nl |lO 2 eLCC

Ha 10 2 0
r

Dank voor je mail Wij komen morgen inhoudelijk terug op de brief Alvast daaraan voorafgaand een

afstemmingsvraag hebben juiiie contact met de FEC eenheid over de aiinea die het FEC aangaat en met de

personen die voor OM en FIOD meedoen aan dat FEC project Wij ieggen vanuit DNB een iijntje maar Ik kan me

voorstellen dat er ook iets vanuit jullie komt

Laat maar even weten

Groet

10 2 0

10 2 010 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 010 2 0

Dubbel m0t document ID 1107149

10 2 0 I I 10 2 0

|10 2 e|

10 2 0 I

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheld voorschade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not Intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are requested to infonn the

sender and delete the message The State accepts no liability fordam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De informatie verzonden met dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u

verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mailbericht of het document de dassifrcatie DNB PUBLIC’ bevat kan de informatie vrij verspreid worden Bij de overige classificaties {DNB
UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL of DNB SECRET behandel deze Informatie vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze

informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden ziijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan aanwezigheid van malware

zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or attached to this email is intended solely for the addressee If you have received this email but are not the intended recipient

please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised use disclosure dissemination or distribution of

information is prohibited by law and may entail liability

If this email is classified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the information However the information must always be treated as confidential

if this email is classified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted only
after obtaining the sender s consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken reasonable

standard precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of malware such

as viruses cannot be ruled out

1107108 00067



~1 FEZ EA [| I0 2e |@minfin nn

]FEZ EA [1 i0 2 e |@minfin nn

| FM IBI

1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

FEZ EA lli02^@minfin nn

To 10 2 e 10 2 e

10 2 8Cc 10 2 e

10 2 8From

Sent

Subject RE vragen capaciteit trustkantoren

Received

Fri 7 2 2021 11 14 02 AM

Fri 7 2 2021 11 13 00 AM

DankI helder We hopen wat meer en bewegingsruimte tijd te krijgen voor het vender uitvwerken van deze opties door in de

brief meer in het algemeen op te nemen dat we gaan kijken naar betere samenwerking en mogelijk ook capaciteit van DNB en

BTWwft de andere toezichthouder op dit vlak De passage is nu als voIgt
■ Intensivering toezicht en samenwerking DNB en BTWwft

Uit het onderzoek komt naar voren dat partijen manieren zoeken om onder het regime van de Wet toezicht trustkantoren 2018 uit

te komen en zich te gedragen als domicilieverleners die onder het lichtere regime van de Wwft vallen Het is van groot belang om

scherp in beeld te hebben welke partijen daadwerkelijk enkel een adres aanbieden en welke partijen feitelijk {al dan niet door

middel van afspraken met andere partijen trustdiensten verlenen Daarom ga ik met DNB als toezichthouder op de trustkantoren

en Bureau Toezicht Wwft als toezichthouder op domicilieverleners in gesprek hoe deze illegale partijen beter in beeld kunnen

komen of het toezicht en de samenwerking beter kan en of hier aanvullende capaciteit voor benodigd is Met deze

toezichthouders zal ik in ieder geval bezien of een registratieplicht voor domicilieverleners hierbij behuipzaam kan zijn
10 2 d

dezelfde omvang gaan Als we een akkoord van de minister hebben dan moeten we dat beter in kaart brengen en bekijken of we

inderdaad lets metfte s van DNB willen

Greet

dus extra capaciteit zou hoogstens om

FEZ EA

Verzonden vrijdag 2 juli 2021 11 47

Van 10 2 e

10 2 8 FM IBI ] FM IBIAan 10 2 e

]FEZ EAFEZ EA

Onderwerp RE vragen capaciteit trustkantoren

Ha I 10 2 e I
Bij afwezigheid van 10 2 6 het antwoord aan jou gericht

Heb jij inzicht in om hoeveel extra fte het gaat In de begroting 2021 is het aantal fte voor trustkantoren al een stijging van 3 fte

t o v 2020 opgenomen Aantal fte 2021 staat nu op 21 en stijging in kosten hiervoor is €0 5 min

Zoals 10 2 6 ook al aangeeft als medewerkers nu nog moeten worden geworven gaat het voor 2021 dan nog steeds om 0 5 tot 1

min of wordt dit een lager bedrag

Hieronder de opties

De onderschrijding voor het zbo deel van DNB begroting 2021 werd in mei geschat op€1 9 min Wellicht is er een optie om de

intensivering in toezicht op trustkantoren hiermee te dekken

Er kan ook gekozen worden om in overleg met DNB een andere taak te deprioriteren en zo de capaciteit voor toezicht op

trustkantoren vrij te spelen Dan hoeft er geen aanspraak op de post onvoorzien te worden gedaan

Als dit geen opties zijn dan zal er aanspraak moeten worden gedaan op de post onvoorzien voor 2021 en verder Hierover zou

de RvC een uitspraak moeten doen en vervolgens moeten hier bestuurlijke afspraken over worden gemaakt DNB kan pas

een verzoekdoen op de post onvoorzien als zij de impact van de onvoorziene en incidentele gebeurtenis niet kan

opvangen binnen de begroting Indien dit leidt tot aanpassing van de begroting van DNB is opnieuw goedkeuring nodig van

FIN en SZW Intensivering dient DNB in beginsel zelf in te passen in lijn met het uitgangspunt van het huidige kostenkader

Dit zou wel betekenen dat de begroting hoger wordt en de sector meer moet betalen zo lang het binnen de post

onvoorzien blijft wordt het kostenkader niet overschreden De minister zou dit dan ook niet te hoeven melden aan de

Kamer Deze vraag kan worden meegenomen in het begrotingsoverleg voor 2022 vindt dit najaar plaats

Hoor het graag als er nog onduidelijkheden zijn en als er nog vragen zijn

Groet

10 2 8CC 10 2 8

I 10 2 8

FM IBI 10 2 8 ^minfin nlVan 10 2 8

Verzonden donderdag 1 juli 2021 14 09

Aan FEZ EA j 10 2 6 | aminfin nl10 2 6

Onderwerp vragen capaciteit trustkantoren

Ha 110 2 8

Minister heeft gevraagd naar extra capaciteit DNB voor toezicht trustkantoren DNB heeft aangegeven niet tussen taken te willen

en kunnen schuiven zou dus extra geld moeten zijn Onze vragen zijn
1 Wat is de ruimte in het kostenkader om diit toezicht te intensiveren Denk dan vooral aan post onvoorzien maar

misschien zien jullie nog andere mogelijkheden
2 Hoe kijken jullie aan tegen een ophoging van het kostenkader op dit punt Zal hoogst waarschijnlijk gaan om 0 5 tot 1

miljoen
Groeten

1107143 00068



10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie

□irectie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T|| 10 2 e

M I 06 | I0 2 e

E 11 10 2 e |@min11n nl

WWW m infill n

1107143 00068



_

FM IBI [[
FM IBI

]@minfin nl] FM IBI [| I0 2 e I@minnn nl110 2 eTo 10 2 e 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Fri 7 2 2021 4 34 51 PM

Subject FW Betr Fw Brief trustonderzoek

Fri 7 2 2021 4 34 51 PM

Biilage 1 Kamerbrief n a v Rapport van SEP Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening f0031 DNB2 docx

Received

Zie liieronder weet met waar we zijn met de lijn en anders kmuieii we bij verzeiidiiig verbeteren

Veizondeiimet BlackBeiiy Work
www blackbeiiy com

Van 10 2 e @belastii^dLenst nl j 10 2 e |@belastingdieiist iil

Datum vnidag 02 jul 2021 3 54 PM

Aan

Kopie

OndeiTverp Betr Fw Bnet thistonderzoek

CFM IBI i 10 2 6 |fa miiifm nl

^FM IBI 1 10 2 6 |@niiiitin iil 10 2 e ~|@belastingdieiist iil ] 10 2 e |@belastiugdieiist iil

10 2 0

10 2 0

10 2 0Dag

Wellicht kunnen jullie nog wel even op onze naamgeving letten Bureau Toezicht Wwft BTWwft

Heb het in de tekst aangepast
Verder kunnen we ons vinden in het commentaar van DNB watbetreft de passages die ook op domicilieveriening van toepassing zijn

Hartelijke goeten
10 2 0

See attachedfile Bijlage 1 Kamerbriefn a v Rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening
003 DNB2 docx

10 2 010 2 0 02 07 2021 10 05 57—Ha We zijn akkoord met de passage over het BTwwft

}go bldVon

Ann [ 10 2 0 l@minfin nl

Cc 10 2 0 l@minfin nlj 10 2 e

Datum 02 07 2021 10 05

Onderwerp Fw Brief trustonderzoek

10 2 0

]@Belastingdienst10 2 0

Ha 10 2 0

We zijn akkoord met de passage over het BTwwft

Met vriendeiijke groet

10 2 0

Belastingdienst Grote Ondernemingen

Croeseiaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 18500 I 3501 CM | Utrecht

I 10 2 0 ~l@belastiogdienst nl M 10 2 0

10 2 0

Dubb0l met document ID 1107149

10 2 0

110715 00069



6caoq react e
^

reces

UCoT

Ministerie van Financien

Directie FinanciSle

MarktenTER BESLISSING

Aan

Inlichtinsen

10 2 e I
de minister

notitie

T [ iu 2 e

F 10 2 e I
1U 2 e ^Bminfin nl

www minfin nl

Direct contact

10 2 e

10 2 eM
Kamerbrief acties illegaie trustdienstverlening

Datum

5 juli 2021

Notitienummer

2021 0000130374
Aanleiding
• Afgelopen week spraken we met u over de reactie op het onderzoek van SEO

naar illegaie trustkantoren 0ns advies was om als additionele maatregel de

evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren te vervroegen

• U vroeg om meer acties waarmee deze partijen kunnen worden aangepakt
• Na afstemming met J V OM het FEC DNB en Bureau Toezicht Wwft hebben

wij deze acties verwerkt in bijgevoegde Kamerbrief

Auteur

10 2 e 1

Van

Kopie aan

Beslispunt

Als u akkoord bent met bijgevoegde Kamerbief bijiage 1 vragen wij u deze te

ondertekenen

Kern

• In de brief schrijft u dat u in het plan van aanpak witwassen aangaf de

ontwikkelingen in de trustsector te zullen monitoren

• U wijst op het DNB toezichtbeeld over 2019 waaruit bleek dat trustkantoren

de nieuwe wetgeving nog niet volledig hebben gemcorporeerd en dat er een

flink aantal formele maatregelen was opgelegd Daarom besloot u tot extra

maatregelen 1 een verbod om trustkantoren te gebruiken als

doorstroomvennootschappen 2 een verbod voor trustkantoren om zaken te

doen die in relatie staan met rislcovolle landen en 3 een onderzoek naar

illegaie trustkantoren

• De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het mogelijke aandeel van de

illegaliteit in de trustsector substantieel is U beoordeelt dit als verontrustend

en hoogst onwenselijk
• Daarom kondiot u maatregelen aan het aanscherpen van de wetoevina om

ontduiking van de vergunningsplicht tegen te gaan versterkinq van het

toezicht onderzoek naar de effectiviteit van de strafmaat en een intensievere

Qezamenliike aanoak van illegaie trustdienstverlening
• Ook kondigt u een breder onderzoek naar de toekomst van de trustsector

aan vanwege twijfels over de toegevoegde waarde van een sector die een

zeer hoog integriteitsrisico oplevert en grote moeite heeft om de wetgeving
na te leven

• De inhoud van de brief is afgestemd met ambtelijk JenV zij geven aan dat

praktisch gezien het voorleggen van de brief aan de minister van JenV voor

het reces niet zal lukken In overleg met ambtelijk JenV is daarom gekozen
voor het gebruik van bestaande teksten voor passages die JenV raken en

daarmee kan u de brief zelfstandig afdoen
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Toelichting acties

1 Aanscherpinq wetaevina

U gaat met de toezichthouder DNB in overleg over hoe ontwijking van de wet het

best voorkomen kan worden en zal waar nodig met voorstellen voor aanpassing
van wetgeving komen Dit moet voorkomen dat illegale partijen hun diensten 20

organiseren dat zij buiten de reikwijdte van de Wtt 2018 blijven terwiji materieel

sprake is van trustdtensten

Overweg ngen

• Het gaat hier om een eerder ingediende wetgevingswens van DNB die

tegemoetkomt aan de problematiek zoals in het rapport beschreven partijen

knippen diensten op en schermen met contracten om aan te tonen dat zij
niet in opdracht handelen en geen trustdiensten verlenen

• Volgens onze eerste inschatting zal het niet eenvoudig zijn om hiervoor een

wettelijke opiossing te vinden zonder dat dit gevolgen heeft voor het

aanbieden van legitieme bestuurdersdiensten Een terugvaloptie voor

wetgeving zou een beieidsmatige toelichting van DNB op het critertum in

opdracht van kunnen zijn of jurisprudentie naar aanleiding van een door

DNB opgelegde maatregel of boete

2 Intensivering toezicht en samenwerkino DNB en BTWwft

U gaat in gesprek met beide toezichthouders om na te gaan weike verbeteringen

mogeiijk zijn in de samenwerking en of daar aanvullende capaciteit mogelijk is

Ook kijkt u naar een registratieplicht voor domicilieverleners omdat BTWwft

daardoor partijen beter in zicht krijgt en niet geregistreerde partijen sneller kan

aanpakken

Overweg ngen

• Uit het onderzoek komt naar voren dat partijen manieren zoeken om onder

het regime van de Wtt 2018 uit te komen en zich te gedragen als

domicilieverleners die onder het regime van de Wwft vallen

• Wij denken dat er voor de twee betrokken toezichthouders mogelijkheden zijn
om deze partijen beter in beeld te krijgen bijvoorbeeld door zelf analyses te

verrichten zoals SEO dat heeft gedaan
• Een registratieplicht voor domicilieverleners kan helpen in de handhaving op

illegale trustdienstverleners maar wij hebben de haalbaarheid daarvan nog

niet voldoende in beeid Als een registratieplicht wordt ingevoerd dan zal er

vermoedelijk meer capaciteit nodig zijn bij de toezichthouders In het geval
van DNB zal rekening moeten worden gehouden met het meerjarig
kostenkader waarin voor de komende jaren in beginsel een plafond voor de

toezichtkosten is vastgesteld

3 FEC pro1ect

U noemt het FEC project dat in januari 2021 is gestart door DNB FIOD OM en de

Belastingdienst dat specifiek gericht is op iliegale trustdienstverleners U geeft
verder aan dat u met de minister van lustitie en Veiligheid het FEC heeft

gevraagd om de zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij
een vervolg op het project Daarbij geeft u aan dat u het FEC heeft meegegeven

dat deze sector prioriteit verdient in de vaststelling van haar jaarplan voor 2022

Overweg ngen

• Aangezien er ai een FEC project is gestart gericht op illegale trustkantoren is

het logisch dat de uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij een

vervolg op het project
• Gevolg hiervan kan zijn dat er meer zaken gegenereerd zullen worden en er

meer capaciteit wordt ingezet om de zaken bestuursrechtelijk of

strafrechtelijk op te pakken
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4 Aandacht voor finandele dienstverlenina vanuit het Multidisciplinair Interventie

Team fMm

Het MIT is een nieuw samenwerkingsverband gericht op de aanpak van

ondermijning J V geeft aan dat uit gesprekken met het MIT voIgt dat voor de

hand ligt dat er in MIT verband aandacht is voor de financieie dienstverlening
zowel in de legale als lllegale context

Overwegingen

Het MIT houdt zich bezig het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele

structuren bedrijfsprocessen en verdienmodellen die verweven zijn met of

misbruik maken van legaie structuren en de legale economie Door ] V zal het

rapport onder de aandacht van het MIT worden gebracht J V geeft aan dat deze

passage is afgestemd met het MIT en nlet concreter gemaakt kan worden De

minister van J V informeert de Kamer verder over het MIT

5 Onderzoek naar efFectiviteit strafmaat iileqale trustdienstverleners

DNB kan een bestuuriijke boete tot €5 miijoen opieggen als zonder vergunning
trustdiensten worden verleend Daarnaast kwalificeert dit als een economisch

delict waarbij een gevangenisstraf tot twee jaar mogelijk is en een boete van de

vierde categorie U laat met de minister van JenV onderzoeken in hoeverre de

huidige strafmaat effectlef is voor de aanpak van lllegale trustdienstverlening

Overwegingen
• Gezien de uitkomsten van het onderzoek is het goed om te kijken naar de

effectiviteit van de strafmaat van lllegale trustdienstverleners Hierbij is van

belang dat de strafmaat van lllegale trustdienstverleners proportioneel moet

zijn ten opzichte van andere financieie dienstverleners die illegaal handelen

• Wellicht moet als de strafmaat niet effectlef blijkt te zijn breder onderzoek

gedaan worden naar de strafmaat van financieie dienstverleners die illegaal
handelen

6 Onderzoek naar de toekomst van de trustsector

De incidenten uit het verleden de verschillende rapportages van DNB en het

beeld dat een deel van de trustdienstverleners zich onttrekt aan regelgeving en

toezicht roepen de vraag op of bij deze dienstverlening de integriteit wel

voldoende te waarborgen is U laat dIt in breder verband onderzoeken en zal

daarbij ook de economische voor en nadelen van het verbieden van de

dienstverlening betrekken Ook betrekt u daarbij de bevindingen van de

Commissie doorstroomvennootschappen die uw Kamer naar verwachting na het

zomerreces ontvangt

Overwegingen
• De uitkomsten van het onderzoek in combinatie met de incidenten uit het

verleden en de verschillende rapportages van DNB kan vragen oproepen over

de wenselijkheid van de sector Het is echter wel lastig om deze vraag te

vatten in een onderzoeksvraag Daarom is het goed om de economische voor

en nadelen van het verbieden van de dienstverlening in kaart te brengen en

dit naast de integriteitsrisico s van de sector te leggen Indien deze aspecten
helder zijn kan er onderbouwd worden nagedacht over de toekomst van de

sector Als trustdienstverlening niet meer gereguleerd wordt zal zich nog

veel meer in de illegaliteit afspelen en zullen partijen helemaal niet meer op

het netviies staan van de toezichthouders Het is dus wel goed om dergelijke

overwegingen ook mee te nemen in het onderzoek of bij de besluitvorming
daarna
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BOA adviseur Toelichting

Zelf lezen

Kamerbrief met aankondigingen maatregelen tegen illegaliteit in de

trustkantoren waarover SEO een onderzoek heeft afgerond
JenV kan niet voor reces ondertekenen mede namens accorderen

Om toch de brief uit te kunnen doen is ambtelijk met JenV

afgestemd dat bestaande teksten gebruikt zullen worden voor delen

in brief die op terrein JenV liggen
De brief is wel afgestemd met J V alsook met het OM het FEC

DNB en Bureau Toezicht Wwft

10 2 6

Notitienummer

FM 130374

Datum

5 juli 2021

Regulier

Advies bestuurlijk adviseur

□ Zelf lezen voordat het wordt voorgelegd

H Later kennis van nemen

□ Ongezien doorzetten

SG bij overleg aanwezig□

J000711107163



FM [| I0 2 e I@mintin nl1

| FM IBI

KFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn10 2 eTo 10 2 e

From

Sent Mon 7 5 2021 8 51 40 AM

Subject RE lllegale Trust

Received

10 2 e

Mon 7 5 2021 8 51 00 AM

Hmm nee ik heb m wel gezien nnaar denk dat die tussen wal en schip is gevallen bij het verwerken Vind het wel een goede zin

biedt inderdaad nneer ruinnte terwijl de boodschap duidelijk is

Van [
Verzonden maandag 5 juli 2021 09 38

FM IBI

] FM10 2 e

10 2 e FM IBI10 2 eAan

Onderwerp FW lllegale Trust

Hoi I 10 2 e I
Had jij deze suggestie van | lQ 2 s]bewust niet overgenomen

Groeten

Jl0 2 e|
10 2 0

10 2 e|l0 2 e| 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

|l0 2 e| □ ubbel met ID 1107088

10 2 e

10 2 e|l0 2 e| 10 2 6

10 2 6 10 2 6

1107094 00072



FM IBI [[
J FM IBI

]@minfin nl]10 2 eTo 10 2 e

From

Sent

Subject Trustbrief

Received

I0 2 e

Mon 7 5 2021 11 15 15 AM

Mon 7 5 2021 11 15 00 AM

Hoi I 10 2 e | de trustbrief is in digidoc langs |l0 2 e|en volgens mij ook delO S jZou jij de iaatste versie willen delen met de partijen
die donderdag en vrijdag input hebben geleverd om hen te bedanken te meiden dat we vrijwel alles hebben overgenomen

aithans dat is mijn beeld en dat de brief onderweg is naar de minister

Dank en greet

I 10 2 e I
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1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

| FM IBI]

10 2 eTo

From

Sent Wed 12 22 2021 2 50 44 PM

Subject FW 130374a pdf
Received

130374a pdf

Biilaae 1 Kamerbrief n a v Raoport van SEP Economisch Onderzoek over illeaale trustdienstverlenina na opmerkinaen min docx

10 2 e

Wed 12 22 2021 2 51 29 PM

FM IBI 10 2 6 @minfin nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdag6juli 2021 18 21

Aan BOA Advies 1 10 2 e @minfin nl

{FM j 102 6 |@inriinfin nl

@minfin nl

10 2 6

{FM IBI j 10 2 e 10 2 6@minfin nlCC 10 2 6 10 2 6

j 10 2 6 I FM IBI

Onderwerp 130374a pdf

10 2 6

Hal I0 2 e|

De minister vroeg of jij nog wilde kijken naar de brief over tnistkantoren We hebben zijn opmerkingen in revisies verwerkt en

ook met JenV gesproken over zijn wens om de passage over het MIT aan te scherpen Zij gaven aan dat ligt het voor de hand

waarschijnlijk wel vervangen kan w orden door is het de verwachting dat maar dat verdergaande opdrachten heel gevoelig
liggen gezien de gezagslijnen binnen het MIT die via het OM of via de toezichtskant lopen en dat ze verder geen niimte zien voor

aanscherping terugvaloptie zou voor hen zijn om die passage te verwijderenj Wiijij kijken of jeje in kunt vinden dan leggen
we morgen nieuwe versie bij de minister

Groet

1107162 00074



1 FM IBI ^ 10 2 e I@mintin nl1

n FM IBI P i0 2e l@minfin nl]

10 2 eTo gseo nl]10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent Thur 7 8 2021 1 57 37 PM

Subject RE Rapport illegale trustdienstverlening
Thur 7 8 2021 1 57 57 PM

10 2 e

Received

Hoi I I0 2 e

Bedankt voor het seintje en leuk dat het rapport openbaar wordt We gaan de brief aandachtig lezen en ik zal het rapport ook op

onze website laten plaatsen

Groeten

10 2 e|

] FM IBI

Verzonden donderdag 8 juli 2021 13 57

Aan

Van 10 2 e

10 2 e10 2 6

FM IBI

Onderwerp Rapport illegale trustdienstverlening

Bestef0 2 ^enpi0 2 e |
Het heeft lang geduurd maar op deze laatste dag voor het zomerreces stuurt de minister zijn reactie op jullie rapport over illegale trustdienstverlening naar de

Kamer De brief en incl het rapport zou later vandaag te vinden moeten zijn via https ww\w riik50verheid nl ministeries mini5terie van

financien documenten

10 2 6CC

Groet

10 2 6 I

Dit bericht kan irrformatie bevatten die nietvooru is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden wordt u venocht dat aan de afzenderte

meiden en hetberiebtte verwijderen De Staat aanvaardtgeenaansprakeiijkheidvoorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektroniseb verzenden

van bericbten

Thismessage may contain infomnation that isnot intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake youare requested to inform the sender and deiete

the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

De inhoud van deze e maii inclusief eventueie bijiagen kan vertrouweiijke informatie bevatten en is uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde Indien u niet de beoogde

geadresseerde bent en dit bericht per ongeiuk aan u is verzonden vraagt SEO Economisch Onderzoek u dat aan de afzender te meiden deze e mail te verwijderen en eventueie

bijiagen niette openen

The content of this e mail including any attachments may contain confidential information and is exclusively intended for the addressee Ifyou are not the intended addressee and

this message has been sent to you by mistake SEO Amsterdam Economics asks you to report this to the sender to delete this e mail and not to open any attachments

1107142 00076



ghollandquaeslQLji
—riFM IBlj

FM IBI

To 10 2 e 10 2 e @hollandquaeslor nl]
10 2 6Cc gminfin nl]

10 2 6From

Sent Thur 7 8 2021 3 44 40 PM

Subject Kamerbrief illegale trustdienstverlening
Thur 7 8 2021 3 44 00 PMReceived

Hoi 10 2 6

Vandaag heeft onze minister zijn reactie op het rapport van SEO over illegale trustdienstverlening naar de Tweede Kamer

gezonden zie Kamerbrief kabinetsreactie SEO Economisch Qnderzoek over illegale trustdienstverlening I Kamerstuk I

Riiksoverheid nl Daarin gaat hij ook breder in op de trustsector Als jullie daar behoefte aan hebben dan zouden we daar even over

kunnen bellen bijvoorbeeld morgen om 10 uur of anders dinsdag 14 uur We kunnen daarbij dan ook de andere punten betrekken

waarover je mailde

Groet

10 2 6

10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

nfin nlE 10 2 6 @m
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 e

From

Sent Wed 12 22 2021 2 31 56 PM

Subject FW lllegale Trust

Received

I0 2 e

Wed 12 22 2021 2 31 57 PM

Van [
Verzonden dinsdag 14 September 2021 11 58

FM IBI

1 FM IBI ^ 10 2 e @minfin nl10 2 e

10 2 e10 2 e @minfin nlAan

Onderwerp FW lllegale Trust

Dit is de mailwisseling over de lllegale trustbrief met I0 2 e

FM 10 2 6 aminfin nlVan

Verzonden maandag 5 juli 2021 09 56

Aan

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @afm nl

CC | 10 2 6 l@dnb nl

Onderwerp RE lllegale Trust

FM IBI 10 2 e10 2 6 @minfin nl

Hoi 10 2 6

Dank nog voor je reactie We hebben je suggestie overgenomen Brief gaatals he goed is vandaag in de laatste tas

Groeten

|l0 2 e|

10 2 6

10 2 e|l0 2 6| 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

□ ubbel met ID 1107088
10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

|i0^

1107117 00078
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