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Voorwoord 
 
Volgens internationale organisaties zoals de OECD (OESO) en FATF, en platforms als 
G20, is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschap-
pen voorbij. Ondanks maatregelen van (samenwerkende) overheden en genoemde inter-
nationale organisaties is er echter geen indicatie dat de toename van offshore vennoot-
schappen en bijbehorende constructies afneemt. Integendeel, statistische kernindicatoren 
laten een ander beeld zien. De offshore wereld ‘bloeit’ als nooit tevoren. 
 
In dit proefschrift staat misbruik van ‘offshore vennootschappen’ centraal. Aard en om-
vang van dat misbruik zijn in kaart gebracht, Hierdoor is een flinke stap voorwaarts ge-
maakt op het gebied van kennis en bewustwording. Ook zijn de relevante ontwikkelingen 
in perspectief geplaatst.  
 
Mijn fascinatie voor dit boeiende onderwerp is begonnen in 1990, toen ik als FIOD-
rechercheur deel uitmaakte van een speciaal geformeerd politieteam dat onderzoek deed 
naar het vermogen van de criminele organisatie van Klaas Bruinsma. Het viel mij toen 
al op hoe gemakkelijk het is om structuren met offshore vennootschappen op te zetten 
en hoe lastig het voor de Belastingdienst en politie is om erachter te komen wie de wer-
kelijke eigenaren hiervan zijn. Mijn fascinatie voor de offshore vennootschappen was 
geboren en zou niet meer verdwijnen. Bij een aantal onderzoeken die in dit proefschrift 
zijn beschreven, ben ik als rechercheur (direct of indirect) betrokken geweest. In mijn 
dienstjaren als FIOD-rechercheur is mij opgevallen dat het gebruik van het verhullings-
instrument ‘de offshore vennootschap’ structureel te weinig aandacht krijgt en de be-
staande kennis onvoldoende wordt gedeeld en geborgd. Het gevolg hiervan is dat het 
‘offshore wiel’ nogal eens opnieuw moet worden uitgevonden. Hierdoor gaat kostbare 
opsporingstijd en capaciteit verloren. 
 
Onderzoek in het kader van een promotie is een solitaire bezigheid. Voor mij was het te 
vergelijken met de eerste marathon die ik heb gelopen. Je bepaalt het doel en begint 
gedisciplineerd en planmatig aan de trainingen om het vastgestelde doel te bereiken. 
Onderweg en tijdens de trainingen ga je regelmatig ‘dood’ en vraag je jezelf vaak af 
waar je het allemaal voor doet. Maar uiteindelijk is daar de finish en is het doel bereikt. 
Een uniek en gelukzalig moment maakt zich van je meester. Met deze discipline en vol-
harding heb ik de marathon van New York gelopen, met dezelfde bezieling heb ik mijn 
proefschrift afgerond.  
 
In de jaren waarin ik mijn onderzoek heb verricht, heb ik veel geleerd en de nodige 
enthousiaste, hulpvaardige mensen ontmoet. De steun van stimulerende mensen in mijn 
directe omgeving was hartverwarmend. Zonder anderen tekort te willen doen, bedank ik 
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enkele personen met name. Allereerst mijn (voormalige) collega’s van de FIOD en de 
Belastingdienst. Mijn dank is groot voor hun meedenken en het delen van onderzoeks-
ervaringen. In het bijzonder noem ik mijn ex-FIOD-collega Peter Sodenkamp, met wie 
ik altijd kon brainstormen over allerlei (economische) aspecten van het onderzoek. Met 
veel plezier denk ik terug aan de inspirerende discussies met André Kesteloo over de 
strafbaarheid van rechtspersonen en de rol van het Openbaar Ministerie hierbij. In Joras 
Ferwerda heb ik een ideale sparringpartner als het gaat over witwassen en het investeren 
van misdaadgeld in de vastgoedsector. Dank ook aan Melis van der Wulp, met wie ik de 
warme belangstelling deel voor trustkantoren en gebruik van (offshore) vennootschap-
pen. Als ‘tegenlezer’ was René Ceulen van groot belang met zijn vaak kritische com-
mentaar. Ankie Vytopil en Charlotte Mestwerdt waren onstuitbaar in hun taal- en tekst-
adviezen. Ten slotte noem ik Robert Makker, die veel tijd heeft besteed aan de grafische 
aspecten, zoals de opmaak van de tabellen en de foto op de cover.  
 Ook bedank ik de leden van de promotiecommissie voor hun bereidheid om in de 
commissie zitting te nemen, hun kritische commentaar en stimulerende onderzoekprik-
kels, en natuurlijk voor hun goedkeuring van mijn proefschrift.  
 In het bijzonder noem ik mijn promotoren, prof. dr. P. van Duyne en prof. mr. M. 
Groenhuijsen. Zij waren voor mij een continue bron van inspiratie. Ze stonden altijd 
klaar om mijn geschriften kritisch te lezen en om te brainstormen over allerlei raakvlak-
ken van mijn onderzoek. Ik kijk vooral met veel plezier terug op de langdurige en inten-
sieve samenwerking met mijn promotor prof. dr. Petrus van Duyne. Hij stond altijd klaar 
om zijn kennis, inzichten en ervaringen met mij te delen. Tot slot bedank ik mijn para-
nimfen Wendy van Koningsveld en Peter van der Horst voor hun ondersteunende acti-
viteiten.   
 Zonder data is het niet mogelijk om onderzoek te doen. Speciale dank gaat dan ook 
uit naar T. Akse van FIU-Nederland, J. Vos van het Kadaster, W. van Dijk en H. de Reus 
van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het ter beschikking stellen 
van relevante data.  
 Graag wil ik nog een speciaal woord van waardering richten aan de twee vrouwen 
die het belangrijkste zijn in mijn leven, mijn echtgenote Lia en mijn dochter Wendy. 
Lieve schatten: onvoorstelbaar veel tijd heb ik jullie als onderzoeker ‘alleen’ moeten 
laten. Ik ga dat de komende tijd zeker goedmaken.  
 Ik besluit dit voorwoord met een wens: Mogen door het lezen van dit boek ook an-
deren besmet raken met het ‘offshore virus’ en hierdoor herhaalonderzoek plaatsvinden, 
zodat we gestaag verder kunnen bouwen aan kennis over dit belangrijke en fascinerende 
onderzoeksgebied.  
 
Almere, 13 augustus 2015 
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1  Inleiding 
 
 
1.1  Algemene inleiding 
 
Eenvoudige uitvindingen kunnen het dagelijkse handelen ingrijpend veranderen. Dit is 
met name het geval geweest bij uitvindingen die er voor hebben gezorgd dat ‘op afstand’ 
kan worden gecommuniceerd, informatie kan worden verspreid en zelfs handel kan wor-
den bedreven. Een voorbeeld is de afstandsbediening, een octrooi van de Amerikaanse 
natuurkundige Robert Adler (1913-2007).1 Dit apparaatje waarmee een toestel vanaf een 
zekere afstand bestuurd, geregeld of bediend kan worden, heeft ons leven aanzienlijk 
veraangenaamd. Hoe gemakkelijk is het niet geworden tv-kanalen af te struinen, met een 
‘app’ op je telefoon betalingen te verrichten, drones te besturen dan wel de verwarming 
op afstand in werking te stellen? Ook op macro-economisch niveau zijn er voorbeelden 
te noemen zoals de komst van het internet.  
 Dergelijke ‘agenten’ zijn er niet alleen in materiële vorm. Ook in immateriële ge-
daante kan een instrument op afstand onze zaken afhandelen en onze belangen dienen. 
Een voorbeeld hiervan is de ‘offshore vennootschap’, kortheidshalve OSV.  
 Dit ‘instrument’, dat later nader omschreven zal worden, is ontstaan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, toen in Nederland nabij werken ernstig bemoeilijkt werd door 
bezetting en oorlogshandelingen. Deze OSV’s werden ingesteld om vanuit bezet gebied 
overzee zaken te kunnen blijven doen. Ze hebben daarbij hun nut ruimschoots bewezen. 
Met name multinationale ondernemingen als Shell en Unilever hebben dergelijke com-
merciële ‘afstandsbedieningen’ met succes gebruikt om hun bedrijf en bedrijvigheid 
draaiende te houden. 
 Inmiddels zijn we meer dan een halve eeuw verder en bloeit het ‘verschijnsel’ van de 
OSV als nooit tevoren. Alleen, wie wat scherper oplet, ontdekt dat dit en verwante in-
strumenten niet zelden verbonden zijn met in opspraak geraakte, schimmige, louche en 
soms zelfs ronduit (staats)gevaarlijke acties en transacties; bijvoorbeeld: belastingont-
duiking, corruptie, georganiseerde misdaad, wapenhandel en volgens sommigen ook de 
financiering van terrorisme. Deze zakelijke afstandsbediening heeft de werking van een 
rookgordijn gekregen ter verhulling van zaken die buiten het zicht van (supra)nationale 
autoriteiten dienen te blijven. In de rechtshandhaving is dit niet geheel onopgemerkt ge-
bleven. Van daaruit is dit bij de politiek onder de aandacht gebracht teneinde door ge-
wijzigde en nieuwe wet- en regelgeving hiertegen op te treden.2 De vraag is of men 

                                                        
1  Tijdschrift Onderwijs Innovatie van de Open Universiteit, maart 2007, p.6; NOS nieuws van 17 

februari 2007, www.nos.nl en nl.wikipedia.org/wiki/Robert Adler. 
2  Kamerstukken II 2003-2004, 29 524, nr. 7, p. 2 (Wijziging van de Wet op de formeel buitenlandse 

vennootschappen); Kamerstukken II 2003-2004, 27 244, nr. 22, p. 2. (Wijziging van de 
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daartoe (reeds) voldoende kennis heeft om daadwerkelijk het kaf (van het misbruik) van 
het rechtmatige koren te scheiden. 
 Vanzelfsprekend hoeft een OSV niet per definitie voor criminele doeleinden gebruikt 
te worden. Elk gebruiksvoorwerp kan immers worden misbruikt om een misdaad te ple-
gen. Dat geldt ook voor bepaalde vennootschappen. Het kan niet zo zijn dat met een 
enkele pennenstreek de OSV verboden wordt, of dat elke juridische verbintenis met een 
OSV per definitie nietig wordt verklaard. Zo’n hardhandige maatregel lost het vraagstuk 
van het misbruik niet op. Zoals zal worden uiteengezet is een OSV immers niets anders 
dan een naar het model van westers rechtspersonenrecht opgezette rechtspersoon in een 
andere soevereine jurisdictie waar het geen eigen bedrijvigheid mag ontplooien. Daarin 
blijkt het een nuttige functie te vervullen. De vraag naar nuttige instrumenten zoals de 
OSV blijft immers bestaan en dus is het voorspelbaar dat na afschaffing snel een nieuwe 
rechtsfiguur zal worden uitgevonden die zich eveneens zal onttrekken aan de jongste 
regelgeving. Het is dan ook te verkiezen maatregelen te bedenken om oneigenlijk ge-
bruik, en vooral misbruik, op zijn minst te ontmoedigen en liefst zelfs te voorkomen. 
Echter, een sluitende en vooral duurzame oplossing voor de genoemde problematiek, te 
weten: misbruik van een bijzondere juridische figuur, bestaat niet. Wat duurzaam lijkt, 
zal door de werkelijkheid al ras achterhaald worden. We kunnen wel zoeken naar bouw-
stenen voor analyse en discussie – los van gedachten over respect voor de soevereiniteit 
van andere landen en jurisdicties, vrijheid van ondernemen of het feit dat veel standaard-
oplossingen haaks staan op deregulatie. De aanpak die zowel legitiem gebruik spaart als 
gebruik met onoorbare oogmerken bestrijdt, zal een hoge graad van vindingrijkheid ver-
eisen. Immers, het hanteren van traditionele methoden door zowel Europese als Ameri-
kaanse overheden om misbruik in te dammen heeft niet tot een afname van misbruik 
geleid.  
 Dit werk zal zich derhalve richten op de verschijningsvormen van misbruik van 
rechtspersonen in de gedaante van OSV’s. Ook zal onderzocht worden of en zo ja op 
welke wijze de omvang van het misbruik van OSV’s benaderd kan worden. Aansluitend 
zullen aanbevelingen worden gedaan voor een doelmatige en werkzame aanpak van dit 
probleem. 
 
1.2  Maatschappelijke aandacht 
 
Hoewel over OSV’s al veel langer gesproken en geschreven wordt, maakte het grote 
publiek in Nederland er kennis mee toen de media uitvoerig gingen berichten over de 
achtergronden van de moord op ‘topcrimineel’ Klaas Bruinsma, die op 27 juni 1991, 
toen 37 jaar oud, in Amsterdam werd geliquideerd. Bruinsma’s organisatie zou zich op 

                                                        
Faillissementswet); Kamerstukken II 2003-2004, 29 041, nr. 5, p. 3. (Toezicht op trustkantoren en 
witwassen) en Kamerstukken II 2004-2005, 29 911, nr. 1, p.7-9 (Bestrijding georganiseerde crimi-
naliteit). 
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grote schaal hebben beziggehouden met de handel in verdovende middelen, geweld en 
afpersing, evenals met het witwassen van de hieruit verkregen opbrengsten.3 Daarvoor 
zette de organisatie financiële en juridische deskundigen in, zoals: advocaten, belasting-
adviseurs, accountants en notarissen.4 Het is tegenwoordig bekend geworden dat derge-
lijke adviseurs nodig zijn om hun met rechtspersonen wat minder vertrouwd zijnde op-
drachtgevers in te wijden in de geheimen van de wondere wereld der ‘bedrijfsvehikels’, 
doorgaans buitenlandse rechtspersonen, die vanuit bekende belastingparadijzen (Kaai-
man Eilanden, Britse Maagdeneilanden, Panama en dergelijke) geld van kleur kunnen 
doen verschieten dan wel te laten ‘verdwijnen’. 
 Het stramien in de misdaadonderneming van Bruinsma, maar ook van andere mis-
daadondernemers, was en is steeds hetzelfde: met schijnleningen verandert op papier de 
herkomst van het geld. Men ‘leent’ zogenaamd van een buitenlandse ‘onafhankelijke 
derde’ en schaft met dit geld vastgoed of andere duurzame (luxe)artikelen aan. Worden 
die vervolgens verkocht, dan heeft het geld dat dit oplevert, vanzelf de schijn van een 
legale herkomst gekregen. Zo ging ook Bruinsma aan de slag. Via twee rechtspersonen 
in Hong Kong verkreeg hij een neplening van 2.525.000 gulden waarmee vastgoed in 
Amsterdam en Florida werd gekocht.5 In de praktijk is het voor onderzoekers erg moei-
lijk de werkelijke toedracht achter dit soort ‘schijn’ leningen vast te stellen. Op zich zijn 
transacties met of via OSV’s niet verboden.  
 Waar weinig ingebracht kan worden tegen het gebruik van OSV’s om ‘op afstand’ 
rechtshandelingen te verrichten, is er vanuit het gezichtspunt van de rechtshandhaving 
redenen voor bezorgdheid: OSV’s werden (en worden) in toenemende mate ingezet voor 
verhulling van strafbare feiten en daarmee samenhangende geldelijk belangen. Construc-
ties met OSV’s maken het immers mogelijk de werkelijkheid naar eigen believen ‘aan 
te passen’. Om misverstanden te voorkomen, het enkele bestaan van de mogelijkheid om 
één of meer rechtspersonen in te zetten, is geen oorzaak van misbruik, evenmin als BV’s 
in Nederland uit zichzelf als ‘plof-bv’s’ voor BTW carrousels hebben kunnen zorgen. 

                                                        
3  Hierbij opgemerkt dat witwassen toen nog geen strafbaar feit was in Nederland.  
4  Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden, ook wel het rapport van de commissie-Van Traa ge-

noemd: 1996, bijlage XI, hoofdstuk 2.4. Van Traa stelt: ‘De gecombineerde aanwezigheid van fi-
nancieel-juridische kennis en van de uitstraling van betrouwbaarheid maakt advocaten, notarissen 
en accountants tot aantrekkelijke potentiële partners voor de georganiseerde misdaad.’ Kamerstuk-
ken II, 1995/96 24 072, nr.19. 

5  Hoe een en ander in zijn werk gaat, is te lezen in het boek ‘De Dominee’ 1992, p. 116-117. Ook: 
Het Parool van 12 februari 2005 waarin men in een voorpagina-artikel kon lezen hoe een Amster-
damse advocaat betrokken zou zijn geweest bij het witwassen voor Bruinsma’s organisatie. Het 
kantooradres van deze Amsterdamse advocaat zou hebben gediend als postadres van een Panamees 
(offshore) bedrijf. Het verhaal bevat voorts alle bestanddelen van een klassieke witwaszaak: de 
misdaadorganisatie, het misdaadgeld en de daarmee verrichte (buitenlandse) schijnhandelingen om 
het geld in vastgoed te kunnen beleggen door eigen geld als schijnlening terug te laten vloeien. 



 
 

15 

Dit misbruik is vaak genoeg onder de aandacht gekomen om te spreken van een ernstig 
maatschappelijk probleem – reden om daar dit onderzoek aan te wijden.  
 
1.3  Keuze van het onderwerp 
 
Er kunnen bedrijfseconomische of juridische redenen zijn die het gebruik van een OSV 
gewenst of noodzakelijk maken. Zo plegen multinationale ondernemingen buitenlandse 
(offshore) rechtspersonen nog wel eens in te zetten om winsten daar te laten vallen waar 
de belastingdruk het laagst is. Het kan ook gaan om civiele kwesties, zoals het buiten 
beeld houden van vermogen dat uit een erfenis is verkregen (wat dan wel weer belas-
tingfraude kan opleveren), of om alimentatieverplichtingen te ontduiken. Of ‘gewoon’, 
omdat men niemand wil laten weten hoeveel geld men bezit: vermogenden worden im-
mers niet zelden belaagd door malafide personen. 
 Er zijn echter ook bekend geworden waarin OSV’s worden gebruikt omwille van de 
twijfelachtige ‘discretie’. Zo ook in de politiek. Bekend geworden zijn de praktijken van 
de voormalige Amerikaanse president Nixon en de oud-dictators Noriega (Panama), 
Abache (Nigeria), kanselier Kohl en Pinochet (Chili).6 Naast corrupte politici en mis-
daadondernemers maken ook vermogende particulieren en (ooit) gerespecteerde topon-
dernemers gebruik van OSV’s, zoals de top van het Italiaanse Parmalat-concern en die 
van het Amerikaanse energieconcern Enron.7  
 Wat Nederland betreft, uit strafzaken zoals de Clickfondszaak, de beleggingsfraude-
zaak Palm Invest en in het onderzoek tegen de vermoorde vastgoedhandelaar Endstra 
bleek duidelijk dat OSV’s een belangrijke rol hebben gespeeld.8 De OSV is kennelijk 
een geschikt instrument om geld- en goederenstromen, alsmede eigendomsverhoudingen 
buiten het blikveld van overheden te houden. Ook uiteenlopende internationale onder-
zoeken hebben dat aan het licht gebracht.9 
 Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de (internationale) aandacht voor het 
gebruik en misbruik van rechtspersonen vanuit een andere invalshoek sterk is 

                                                        
6  Deze zou bij het wegsluizen van (smeer)geld misbruik hebben gemaakt van ten minste elf ‘spook-

bedrijven’ met aandelen aan toonder om te verhinderen dat de identiteit van de eigenaar duidelijk 
zou worden. De Volkskrant, 17 september 2005. 

7  Enron maakte gebruik van ongeveer 2800 offshore-entiteiten, onder meer in de Kaaiman Eilanden, 
op de Turks & Caicos Eilanden, Mauritius en in Bermuda. Barrezeele e.a. 2004, p. 11. Zie ook 
“Offshore leaks”  in 2013; www.icij.org. 

8  Zie hiervoor: de vonnissen in de zaak Holleeder (Hof Amsterdam, 03 juli 2009, LJN:BJ1646), 
Paarlberg (Rechtbank Haarlem, 08 juni 2010, LJN:BM7059) en Palm Invest (Rb Amsterdam, 24 
april 2010, LJN:BM1907/1910). 

9  Rapport: ‘The Use of Offshore Banks and Companies’, Senaatscommissie USA, 1983; Rapport 
commissie-Van Traa, Inzake Opsporing, 1996; Rapport onderzoek Formeel buitenlandse vennoot-
schappen in Nederland, WODC, 1995; OESO rapport ‘Behind the corporate Veil’, 2001; Nota In-
tegriteit Financiële sector en Terrorismebestrijding, 2001, H.3.7.; Rapport Transparency and Mo-
ney Laundering, 2001, in de praktijk ook wel het Savona-rapport genoemd. De Universiteit van 
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toegenomen door de (internationale) boekhoudschandalen en de gebeurtenissen van 11 
september 2001. In het bijzonder de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de G20 en de Financial Action Task Force (FATF) hebben zich 
sterker gericht op het misbruik van OSV’s.10 
 
1.4  Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Sinds het gebruik van (internationale) rechtspersonen een grote vlucht heeft genomen 
bestaat een spanningsveld tussen het verlangen naar transparantie van de kant van de 
overheden en het verlangen naar discretie van individuele personen en ondernemingen.11 
Waar de één bepaalde informatie – om wat voor reden ook – voor zichzelf wenst te 
houden, wil de ander – om wat voor reden ook – volledige openheid van zaken hebben. 
Dat wil zeggen: van andermans zaken. De redenen om niet al te gul te zijn met informatie 
die de eigen positie betreft, zijn even talrijk als begrijpelijk. Individuen, ondernemingen, 
staten en overheden verschillen in dit opzicht niet veel van elkaar. Zo zullen laatstge-
noemde zich met een beroep op de nationale veiligheid verschoond achten van de plicht 
bepaalde zaken, ook van financiële aard, voor het voetlicht te brengen.12 (Semi-)private 
organisaties, al dan niet met winstoogmerk, wensen hun positie evenmin in gevaar te 
brengen door de concurrentie al te wijs te maken. Particulieren vinden het niet nodig 
anderen al te veel ‘aan de neus te hangen’ waar het gaat om ‘privézaken’. Kort gezegd: 
eenieder behoudt zich het recht voor bepaalde informatie voor zich te houden.  
 Dit is het spanningsveld tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte aan doorzich-
tigheid voor overheid en bedrijfsleven, vooral ten aanzien van bestuurders, aandeelhou-
ders en geldstromen, en anderzijds de behoefte van particulieren en/of private partijen 
om allerhande winstgerichte (al dan niet strafbare) feiten met de daarmee gepaard gaande 
(al dan niet wederrechtelijk) verkregen opbrengsten te onttrekken aan het zicht van de 
buitenwereld. Door de gebeurtenissen van 11 september 2001 en de financiering van 

                                                        
Trento heeft dit rapport in samenwerking met de Erasmus Universiteit opgesteld in opdracht van 
de EU. 

10  OESO, Behind the corporate Veil’, (2001); FATF, The Misuse of Corporate Vehicles, 2006. Zie 
ook de aanbevelingen 5, 33 en 34 van de herziene 40 aanbevelingen van de FATF uit 2003. Deze 
rapporten zijn te vinden op de internetwebsite www.fatf-gafi.org. Zie ook de Nota Integriteit Fi-
nanciële sector en Terrorismebestrijding, 2001, Kamerstukken II, 2001/2002, 28 106, nr. 2, p. 28.  

11  Een goed voorbeeld hiervan is het aangenomen voorstel van het Europees Parlement om een ubo-
register in te voeren. Zie persbericht Europees Parlement van 17 december 2014: www.europarl.eu-
ropa.nl. 

12  In dit verband wordt ook verwezen naar de vijf miljoen dollar die de US Department of State via 
het programma ‘Reward for Justice’ aan een anonieme tipgever betaalde die informatie verstrekte 
om de Servische leider Radovan Karazic te kunnen arresteren. Die betaling verliep via een bankre-
kening van een OSV die gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden. Zie: www.nu.nl van 6 au-
gustus 2008 en http://sputniknews.com/world/20080806/115844745.html. 
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terroristische operaties, evenals door de boekhoudschandalen bij grote internationale 
multinationale ondernemingen als Worldcom, Enron, Ahold en Parmalat, is de maat-
schappelijke roep om doorzichtigheid in het bedrijfsleven verder toegenomen. Daar bo-
venop heeft de financiële crisis duidelijk gemaakt dat informatieachterstand en soms 
zelfs misleiding hebben geleid tot te late en/of ontoereikende reacties. Dat heeft er weer 
toe geleid dat men scherper is gaan letten op instrumenten die ingezet zijn om het vereiste 
van transparantie of doorzichtigheid te omzeilen.  
Daarmee zijn we weer terug bij de OSV, het dienstige werktuig bij uitstek om discreet 
(wanneer correct gebruikt), of steels (in geval van laakbare bedoelingen) handel en wan-
del aan het oog te onttrekken. Geregeld kan worden vastgesteld dat voor wetschendingen 
door daders en belastingfraudeurs de OSV wordt ingezet ter verhulling van feiten en 
daders. De eigenaar of uiteindelijk belanghebbende van de OSV-aandelen kan daarbij 
buiten beeld blijven. Zoals zal worden uiteengezet is de OSV namelijk een rechtspersoon 
die wordt bestuurd door een derde, veelal een (rechts) persoon van een trustkantoor, ter-
wijl feitelijk de zeggenschap en controle berusten bij de (onbekende) eigenaar van de 
OSV-aandelen en kan zo allerlei handelingen verrichten zonder naspeurbaar te zijn.  
 De vraag wie OSV’s ‘produceert’, levert snel een duidelijk antwoord op. Rechtsge-
bieden met een betrekkelijk soepele regelgeving – er worden nauwelijks vragen of eisen 
gesteld aan degenen die een OSV willen stichten – leven van de opbrengsten die zij 
behalen met de verkoop en inschrijving van OSV’s. Deze jurisdicties scheppen een kli-
maat waarin de drempel om OSV’s op te richten laag ligt en er (fiscale) voordelen te 
behalen zijn.  
Zonder uitzondering kunnen we die gebieden aanmerken als ‘belastingparadijzen’ waar 
weinig of geen belasting wordt geheven, een streng bankgeheim wordt aangehouden en 
geen strenge eisen worden gesteld aan de achtergronden van oprichters van bedrijven. 
Anonimiteit, discretie en gemak zijn de kernbegrippen die op deze vennootschappelijke 
voorzieningen van toepassing zijn. 
 Over de aard en omvang van het misbruik van buitenlandse rechtspersonen in het 
algemeen en die van OSV’s in het bijzonder circuleren al jaren speculaties, maar con-
crete gegevens ontbreken. Dit is niet geheel onbegrijpelijk, aangezien het in een  ondoor-
zichtig gebied moeilijk zoeken is, een omstandigheid die door alle betrokkenen zoveel 
mogelijk in stand wordt gehouden. Informatie over OSV’s is geografische verspreid en 
lastig te verkrijgen. Er is dus nog maar weinig empirisch onderzoek verricht,13 waardoor 
er verhoudingsgewijs nog weinig stelselmatige kennis over de ‘offshore-wereld’ is op-
gebouwd. Dat is des te opmerkelijker, omdat alom wordt onderschreven dat deze sector 
wezenlijk deel uitmaakt van wereldwijde economische en financiële handelsstromen. 
Deskundigen schatten – maar hun methodologische onderbouwing is niet altijd duidelijk 

                                                        
13  Wel hebben Siemer en Helmig in 1983 enig onderzoek uitgevoerd en heeft A. Klarenbeek in 1995 

een scriptie aan het onderwerp gewijd.  
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– dat het om vele honderden miljarden per jaar gaat. Ook wordt regelmatig een ernstige 
bezorgdheid uitgesproken, blijkens de volgende voorbeelden. 
 
Enige feiten en cijfers uit de offshore-wereld 

§ Het Amerikaanse energiebedrijf Enron, in opspraak geraakt door zijn wel erg creatieve wijze van 
(jaar)verslaggeving, maakte gebruik van 881 offshore vennootschappen waarvan er 692 waren 
gevestigd op de Kaaiman Eilanden, 119 op de Turks & Caicos eilanden, 43 in Mauritius en 8 in 
Bermuda. Door het gebruik hiervan zou het bedrijf vrijwel geen (winst)belastingen hebben be-
taald.14 

§ Volgens een rapport van de Amerikaanse Senaat mist de schatkist daar jaarlijks 100 miljard dol-
lar aan belastinginkomsten door belastingfraude (exclusief belastingontwijking) via offshore-
structuren. Van deze 100 miljard zou ongeveer 70% betrekking hebben op ‘vermogende’ parti-
culieren en 30% op bedrijven.15 

§ Bij het advocatenkantoor Maples & Calder, dat zetelt in het kantoorgebouw Ugland House op de 
Kaaiman Eilanden, zouden 18.857 offshore vennootschappen gevestigd zijn, waaronder de 
hoofdkantoren van enige grote Amerikaanse bedrijven, zoals Coca Cola en Intel. De Ameri-
kaanse president Obama zei hierover heel toepasselijk: ‘Either this is the largest building or the 
largest tax scam in the world.’16 

§ James Henry schat het wereldwijde offshore vermogen tussen de 21.000 en 32.000 miljard 
euro.17 

§ ‘Vast amounts of money are kept offshore and go untaxed to the extent that taxpayers fail to 
comply with tax obligations in their home country’.18 

 
Nederland raakt, mede door omvangrijke internationale geldstromen, ook betrokken bij 
gebruik en misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Een van de redenen om te werken 
via een (besloten) vennootschap, is dat men op die manier een bepaalde mate van aan-
sprakelijkheid op de vennootschap kan afwentelen. Een ondernemer is vrij in zijn keuze 
voor een bepaalde rechtsvorm en kan ook kiezen voor een buitenlandse vennootschap.  
Wanneer deze rechtsvormen van buiten de Europese Unie (EU) en Europees Economi-
sche Ruimte (EER) afkomstig zijn, maar in – bijvoorbeeld – Nederland opereren, worden 
ze ‘formeel buitenlandse vennootschappen’ genoemd: de band met het land van 

                                                        
14  Barrezeele e.a., 2004, p. 11; NY Times, January 18, 2002 en February 13, 2003; SEC rapport  
15  Zie website van Amerikaanse senator Levin: 
 www.levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=269479 en rapport Tax Haven Banks and U.S. 

Compliance, Permanent Subcommittee on Investigations, US Senate, July 17 2008, p.1. 
16  Zie artikel: The 150 Billion Shell game van D. Evans van 4 Augustus 2004 op www.fac-

ulty.law.wayne.edu; Financial Times May 4, 2009 en www.whitehouse.gov.  
17 James S Henry, ‘The Price of Offshore revisted’, te vinden op:  
 http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf. Zie nader 

Hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.2.2. 
18  OESO rapport voor de G-20 bijeenkomst in Sydney van februari 2014. 
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oprichting is gering en bestaat alleen uit een postbus(adres). Het zijn geen Nederlandse 
filialen van ondernemingen die werkelijk in het buitenland werkzaam en gevestigd zijn.  
 Als de enige reden om te kiezen voor een buitenlandse rechtsvorm erin ligt de Ne-
derlandse wet- en regelgeving te ontlopen, spreken we van oneigenlijk gebruik. Toen 
bleek dat steeds meer fraudeurs dergelijke vennootschappen hadden ingezet voor het 
plegen van strafbare feiten – zoals beleggingsfraude, oplichting, belastingontduiking en 
dergelijke – achtte de politiek het tijd geworden regels te stellen aan het gebruik ervan 
om misbruik, zijnde het plegen van strafbare feiten, verder tegen te gaan. Echter, weten-
schappelijk onderzoek naar strafbaar misbruik is schaars: er zijn weinig onderzoekers en 
onvoldoende toegankelijke gegevens. Gelet op deze leemte zal dit onderzoek zich 
daarom richten op misbruik van offshore vennootschappen, waarbij de volgende centrale 
vraagstelling in het middelpunt staat:  

Over de aard en omvang van het misbruik van de offshore vennootschap (OSV) wordt 
al jaren gespeculeerd maar stelselmatige kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbre-
ken. Het is een actueel maar lastig onderwerp omdat het begrip offshore vennootschap 
slecht is gedefinieerd (vraag 1) en lastig omdat er juridische verschillen bestaan tussen 
verschillende typen van offshore vennootschappen (vraag 2). Centraal in dit onderzoek 
staat het misbruik maken van het instrument offshore vennootschap om hier strafbare 
feiten mee te plegen (vraag 3). Om dit misbruik doeltreffend te kunnen bestrijden is het 
noodzakelijk om inzicht te krijgen in aantallen, verschijningsvormen en omvang van het 
misbruik (vraag 4-6). De centrale vraagstelling is verder uitgewerkt in onderstaande 6 
deelvragen. 
 
A. Ten aanzien van de aard van het misbruik 
1.  Wat wordt verstaan onder het begrip OSV?  
2.  Wat zijn de juridische overeenkomsten en verschillen van een viertal voor dit onder-

zoek uitgekozen OSV’s?  
3.  In welke vormen en op welke wijzen worden OSV’s misbruikt en welke omgevings-

factoren spelen daarbij rol?  
 
  

Op welke wijze (aard) en op welke schaal (omvang) vindt misbruik plaats 
van offshore vennootschappen waar Nederlandse (rechts)personen 

bij betrokken zijn betrokken? 
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B. Ten aanzien van de omvang van het misbruik 
4.  Hoeveel OSV’s waren er eind 2013 wereldwijd geregistreerd, hoe zijn deze geogra-

fisch verspreid en wat kan worden vastgesteld van het bijbehorende geldelijk be-
lang? 

5.  Hoeveel OSV’s waren er eind 2013 geregistreerd in Nederland?  
6.  Wat is de bekend geworden omvang van het misbruik van OSV’s die in Nederland 

gebruikt worden?  
 
Het tijdvak waarover gegevens zijn verzameld loopt van 2004 tot bijkans de fase van de 
voltooiing van het manuscript, mei 2015. Oorspronkelijk werd beoogd om de gegevens-
verzamelingsfase tot 2007 te laten lopen. Naderhand bleek dat deze tijdsafbakening te 
beperkt als ook te optimistisch was: het materiaal was vaak weerbarstig, bewerking 
kostte meer tijd en sommige gegevens kwamen later binnen. Daarmee liep het onderzoek 
feitelijk door tot eind 2013. Het onderzoek beperkt zicht tot misbruik van OSV’s waar-
van het economische belang berust bij Nederlandse (rechts)personen. oor dit onderzoek 
wordt onder misbruik verstaan: het plegen van strafbare feiten naar Nederlands recht 
door of met behulp van OSV’s.  
 Ten aanzien van het begrip OSV dient nog het volgende te worden opgemerkt: de 
veelvuldige vermelding in beschouwingen, de media of beleidsstukken betekent niet dat 
zijn inhoud eenduidig is vastgelegd. Zou het daarom een ononderzoekbaar ‘verschijnsel’ 
zijn? Dit gebrek aan inhoudelijke helderheid deelt het begrip OSV met andere begrippen 
op verwante gebieden, zoals georganiseerde misdaad en witwassen. Zo zou met meer 
dan 20 begripsomschrijvingen (Unger en Rawlins, 2007) witwassen ononderzoekbaar 
verklaard kunnen worden. Dat is duidelijk niet het geval. Gelet op deze stand van zaken 
zal daarom eerst aandacht besteed worden aan deze inhoudelijke vraag. 
 Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is eerst het onderzoeksge-
bied van de OSV gekenmerkt en afgebakend. Het misbruik van dergelijke vennootschap-
pen kan niet worden los gezien van de rol van de omgevingsfactoren zoals: belastingpa-
radijzen en trustkantoren. Belastingparadijzen zijn als het ware de ‘kraamkamer’ voor 
de OSV. Trustkantoren zijn als het ware de vroedvrouwen. Die bieden de noodzakelijke 
(financiële) dienstverlening, zoals bij de oprichting, het beheer en het bestuur van 
OSV’s.  
 
  



 
 

21 

1.5  Methodologische verantwoording 
 
1.5.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft de wijze weer waarop de onderzoeksvragen beantwoord zijn.19 
Waar nog zo weinig stelselmatig bekend is, zal het daarvoor uitgevoerde onderzoek deels 
een verkennend en beschrijvend karakter hebben. Het kwalitatieve deel van het onder-
zoek bestaat voornamelijk uit de uitkomsten van vraaggesprekken en dossieronderzoek. 
Daarnaast is kwantitatief onderzoek verricht naar vooral gegevensbestanden en de uit-
komsten van de analyse van enquêtes.20 Hierna volgt een overzicht van de gebruikte 
methodieken en technieken. 
 
1.5.2 Literatuuronderzoek 

Voor dit kwalitatief onderzoek gedeelte is wet- en regelgeving, jurisprudentie en Neder-
landse en buitenlandse vakliteratuur verzameld, geïnventariseerd en geanalyseerd. Daar-
naast is nagegaan wat de bestaande expertise op dit gebied is.  
 De zoektocht naar literatuur, zowel op internet21 als in ‘klassieke’ bibliotheken22 liet 
zien dat er betrekkelijk weinig literatuur bestaat over misbruik van buitenlandse rechts-
personen in het algemeen en over misbruik van OSV’s in het bijzonder. Veel literatuur 
betreft onderwerpen waarin het misbruik van buitenlandse rechtspersonen slechts zijde-
lings wordt aangestipt; bijvoorbeeld in de algemene literatuur over vennootschappen en 
rechtspersonen en in de literatuur over ‘taxplanning’. Ook jurisprudentie over OSV-mis-
bruik blijkt schaars te zijn. De literatuurstudie is gedurende het gehele onderzoek voort-
gegaan.  
 
  

                                                        
19  Voor de opzet en beschrijvingen in dit proefschrift is onder meer gebruik gemaakt van: Lelieveldt 

2007; Lamers 1993, Baarda 2001, Langendijk 2008 en Bijleveld 2009. 
20  Van Engeldorp 2003, p. 19. 
21  Gebruikte trefwoorden: offshore vennootschappen/company/companies; offshore entity; offshore 

vehicle, shell company, corporate vehicles; International Business Company (IBC); Corporate ser-
vices; offshore services, Company formation; company incorporation. 

22  Onder meer de bibliotheek van de Universiteit in Tilburg; Vrije Universiteit in Amsterdam; FIOD 
te Utrecht, de bibliotheek van het ministerie van Financiën te Den Haag, de bibliotheek van de 
Politieacademie te Zutphen en de bibliotheek van het International Bureau of Fiscal Documentation 
(IBFD) te Amsterdam. 
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1.5.3 Het rechtsvergelijkend onderzoek van de vier OSV’s 

Het doel van rechtsvergelijkend onderzoek vanuit de vier gekozen buitenlandse OSV’s 
is om meer inzicht te krijgen in het eigen rechtssysteem en in de overeenkomsten met en 
verschillen tussen vergelijkbare rechtstelsels in andere rechtsgebieden.  
 Over de toegepaste methode van rechtsvergelijking het volgende. De vraag hoe een 
rechtsvergelijkend onderzoek moet worden opgezet, ziet enerzijds op de selectie van de 
te bestuderen rechtsstelsels (zie figuur 2.1.) en anderzijds op de vergelijkbare onderdelen 
daarvan.23 De keuze van de rechtstelsels is in figuur 2.1 weergegeven. Als methode van 
rechtsvergelijking voor dit onderzoek is gekozen voor de functionele methode van 
rechtsvergelijking en niet voor een conceptuele vergelijking.24 In dit vergelijkend onder-
zoek worden een beschrijving en analyse gegeven van overeenkomsten en verschillen 
van (rechtspersonen)wetgeving van de rechtsvormen en rechtsstelsels die in figuur 2.1. 
opgenomen zijn. Het gaat vooral om de oprichtingsprocedure, de daarbij behorende for-
maliteiten en de bijzondere kenmerken en eigenschappen van bepaalde rechtsvormen uit 
de genoemde rechtsgebieden. Het Nederlandse vennootschapsrecht, in het bijzonder de 
rechtsvorm van de besloten vennootschap, is hier als uitgangspunt genomen.  
 Voor het rechtsvergelijkende onderzoek is gekozen voor de volgende rechtsvormen 
en jurisdicties.  
 
Tabel 1.1 Overzicht gekozen rechtsstelsels en rechtsvormen 

Rechtsstelsels Rechtsvorm 
Nederland Besloten Vennootschap (BV) 
Verenigd Koninkrijk Private Limited Company by Shares (Ltd) 
Britse Maagdeneilanden Ltd; International Business Company (IBC) 
Aruba Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (AVV) 
Nederlandse Antillen25 Naamloze Vennootschap (NV) 

 
De Britse Limited is gekozen, omdat deze rechtsvorm zowel in Nederland als in het 
buitenland het meest voorkomt.26 Dit komt onder meer doordat veel belastingparadijzen 
voormalige Britse koloniën en overzeese gebiedsdelen zijn die nog steeds hun vennoot-
schapswetgeving hebben gegrond op het Britse vennootschapsrecht, vastgelegd in de 
Companies Act van 194827. Voorbeelden zijn: Hong Kong (SAR), de Kanaaleilanden 

                                                        
23  De Boer 1994, p. 45. 
24  De Boer 1994, p. 43. 
25  Het land de Nederlandse Antillen is per 10 oktober 2010 opgeheven. Zie Staatsblad 2010, nr. 333 

van 15 september 2010.  
26  In het handelsregister van de Nederlandse Vereniging van Kamers van Koophandels stonden op 1 

januari 2008 in totaal 3.170 Britse Limiteds geregistreerd. Dat is ongeveer 48% van het totaal aantal 
geregistreerde buitenlandse rechtspersonen op dat moment in Nederland. 

27  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1948/38/contents/enacted 
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Jersey en Guernsey, Cyprus, Gibraltar, het eiland Man en de Britse Maagdeneilanden 
(BME).  
 Verder is de International Business Company (IBC) van de Britse Maagdeneilanden 
gekozen, omdat in het Caribische gebied van deze rechtsvorm de meeste nieuwe oprich-
tingen in de laatste tien jaar zijn geregistreerd.28 De rechtspersonen uit de Antillen en 
Aruba zijn uitgekozen vanwege de historische en economische banden met Nederland 
en omdat deze rechtsvormen veel worden gebruikt in het kader van internationale ‘tax 
planning’ en handelstransacties met Nederlandse bedrijven.  
 Onderdelen van de rechtsvergelijking betreffen in het bijzonder de verschillen en 
overeenkomsten in:  
1. de wijze van oprichting,  
2. de juridische (oprichting) kenmerken en 
3. voor- en nadelen van de buitenlandse rechtsvormen ten opzichte van de Nederlandse 

BV. 

1.5.4 Vraaggesprekken 

Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van het misbruik van OSV’s zijn uitgebreide 
vraaggesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen en deskundigen op dit gebied 
in binnen- en buitenland (zie tabel 2.2). Deze gesprekken beoogden een antwoord te 
vinden op vragen die niet vanuit literatuuronderzoek konden worden beantwoord. Ik heb 
vertegenwoordigers van zowel de aanbod- als de vraagzijde van de offshore-markt ge-
vraagd naar hun bevindingen en afhankelijk van hun deskundigheid aanvullende infor-
matie gevraagd. Daarnaast heb ik contact gezocht met ‘kennisdragers’ in de rechtshand-
havingsketen, te weten: medewerkers van opsporingsdiensten, toezichthouders, ministe-
ries, banken en trustkantoren in binnen- en buitenland. Dit zijn geen volledig gestandaar-
diseerde vraaggesprekken geweest: afgezien van een paar standaard-inleidingsvragen 
werden de deskundigen immers benaderd voor de bijzondere kennis en ervaring waar-
over deze of gene op een meestal specialistisch gebied beschikte. Voor een overzicht van 
de gespreksdeelnemers zie tabel 2.2. In totaal heb ik voor deze studie 86 vraaggesprek-
ken gevoerd in de periode van 2004 tot het begin van 2014. Behalve deze gespreksrondes 
heb ik gedurende de gehele onderzoeksperiode ter toetsing van mijn bevindingen regel-
matig informele gesprekken gevoerd met toenmalige collega’s van de FIOD en de politie 
over misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Hierin kwamen allerlei 

                                                        
28  In 2013 zijn er 53.329 nieuwe International Business Companies opgericht. Dat zijn er bijna 5.000 

per maand. The Statistical Bulletin, Q2 2014, Juni 2014.  
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praktijkproblemen en ervaringen aan de orde die als achtergrond voor verder empirisch 
onderzoek dienden. 
 De duur van de vraaggesprekken liep uiteen van twee tot vier uren. Aan de hand van 
vakliteratuur en gesprekken met deskundigen is een vragenlijst opgesteld.29  
Voor de keuze van de deskundigen werd de volgende werkwijze toegepast: 
1. het persoonlijke netwerk (van de auteur) van deskundigen; 
2. schrijvers van vakliteratuur en 
3. de toepassing van de ‘sneeuwbalmethode’ waarmee aan de onder 1 en 2 ge- 

noemde personen is gevraagd of zij anderen kenden die ook deskundig geacht kunnen 
worden op dit terrein. 

 
Deze kwalitatieve onderzoeksmethode vindt zijn rechtvaardiging in de omstandigheid 
dat de kwestie van aard en omvang van OSV-misbruik in de vakliteratuur weliswaar 
regelmatig wordt aangeroerd, maar dat het niet of nauwelijks diepgaand wordt behan-
deld. De kennis is vooral aanwezig bij degenen die in de praktijk ervaring hebben opge-
daan met strafrechtelijke onderzoeken waarin OSV’s betrokken zijn. Echter, dit is zaak 
gebonden kennis met als nadeel sterk gewerkt wordt vanuit de belevingswereld van de 
ondervraagde deskundigen en dat mensen vaak een selectief geheugen hebben.30 Een 
ander nadeel is dat deskundigen in hun kennis moeilijk vergelijkbaar zijn: ieder heeft 
bijgedragen vanuit zijn eigen kennisgebied en werkkring. Het kennisveld is daarmee wel 
verbreed, maar niet gestandaardiseerd. 
 De meeste vraaggesprekken zijn ‘face to face’ gevoerd. Enkele personen zijn echter 
vanwege de afstand (aanwezigheid in het buitenland) telefonisch geïnterviewd.  
 
  

                                                        
29  De vragenlijst is als bijlage 1 opgenomen. 
30  Baarda 2001, p. 222-223; Bijleveld 2009, p. 259. 
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Tabel 1.2: Aantal interviews per organisatie 
Organisatie N ‘face to face- 

interviews’ 
N telefonische 
interviews 

FIOD 11  
Nationale Recherche/KLPD 6  
BOOM31  3  
FIU-NL32 2  
Bankinstellingen 3  
Belastingdienst 8  
DNB 4  
Kamer van Koophandel NL 3  
Kamer van Koophandel buitenland (Antillen, VK,  
Jersey) 

1 1 

Buitenlandse toezichthouders 2  
Ministerie van Justitie 2  
Ministerie van Financiën 2  
Openbaar Ministerie 3  
Functioneel parket 3  
Wetenschappers 8  
Vastgoeddeskundige 1  
WODC 2  
Belastingadviseurs 2  
Trustkantoren 3 3 
Politieacademie 2  
Advocaten 4  
Aanbieders rechtspersonen 1  
Notaris 1  
Stichting SEO 1  
BCG 1  
BFT 2  
AFM 1  
Totaal 82 4 

 
Verwerking en analyse van de gegevens 
De meeste gesprekken zijn met toestemming van de geïnterviewden opgenomen en later 
uitgewerkt. Een aantal geïnterviewden van verschillende organisaties wilde niet met hun 
naam vermeld worden. Daarom is besloten dat de namen slechts bij de promotoren 

                                                        
31  Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie 
32  Financial Intelligence Unit-Nederland (voorheen genaamd MOT) 
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bekend zullen blijven. De uitkomsten en gegevens van de gesprekken zijn in verschil-
lende hoofdstukken verwerkt. 
 De uitkomsten van deze vraaggesprekken zijn vergeleken met kennis uit andere bron-
nen en de eigen kennis. Waar ter zake zijn de oordelen van deze deskundigen vermeld 
bij de bespreking van bepaalde onderwerpen. 
 
1.5.5 Uitgevoerde enquêtes 

Naast deze vraaggesprekken heb ik twee enquêtes uitgevoerd. De uitgevoerde enquêtes 
zijn als bijlage 2 opgenomen.  
 
a. Enquête 1 
De eerste (digitale) enquête is in samenwerking met de Erasmus Universiteit te Rotter-
dam gehouden onder medewerkers van de FIOD.33 De enquête (hierna FIOD-enquête) 
werd in de periode van 9 tot 28 augustus 2006 geplaatst op het lokale intranet van de 
FIOD. In totaal hebben 102 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Bij de FIOD zijn tus-
sen de ongeveer 750 en 800 medewerkers actief in de opsporing en bestrijding van fis-
cale en financieel-economische fraude. Dit betekent een respons van ongeveer 15%. 
 
b. Enquête 2 
Omdat een groter en breder draagvlak gewenst was, is eind 2007 nog een tweede aan-
vullende enquête gehouden onder medewerkers van de Dienst Nationale Recherche te 
Driebergen (hierna politie-enquête). Deze dienst maakte toen deel uit van het Korps Lan-
delijke Politie Diensten (KLPD) en richt zich op de bestrijding van (internationale) 
zware georganiseerde criminaliteit. In voorkomende gevallen wordt ondersteuning ver-
leend door een speciaal team van financiële experts en/of accountants. Dit team bestond 
uit 42 professionals, van wie er 23 het enquêteformulier hebben ingevuld (respons van 
55%).  
De bevindingen van deze enquêtes zijn onder meer gebruikt voor een vergelijking met 
(officiële) kwantitatieve gegevens uit andere bronnen en voor de bepaling van de be-
langrijkste misbruikvormen. 
 
1.5.6 Het dossieronderzoek 

Uit dit onderzoek blijkt dat strafzaken waar OSV’s in betrokken zijn door de opsporings-
diensten niet (landelijk) worden geregistreerd. Dit komt omdat vrijwel alleen natuurlijke 
personen als verdachten worden geregistreerd en OSV’s wel betrokken kunnen zijn maar 
veelal niet als verdachte in de zin van artikel 27 WvSv worden aangemerkt. 
 Omdat er geen registratie is van dossiers waarbij OSV’s betrokken zijn, was een 
steekproef niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een alternatieve zoekmethode waarbij 
                                                        
33 Van de Bunt e.a. 2007. 
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op grond van eigen kennis en de ervaring van toenmalige collega’s en andere deskundi-
gen dossiers werden uitgekozen en geanalyseerd. Veelal ging het om reeds afgesloten 
onderzoeken waarover de rechter een oordeel heeft geveld. 
 Om toch een beeld te krijgen van aard en werking van OSV-misbruik zoals vastge-
steld in opsporingsonderzoeken is gebruik gemaakt van dossieronderzoek. Om de rele-
vante dossiers te selecteren zijn vier uitgangspunten gebruikt. Ten eerste moet de casus 
voldoende nauwkeurige onderzoeksgegevens opleveren. Ten tweede is gekeken naar de 
jongste datering omdat het hier een dynamisch en snel veranderend onderzoeksgebied 
betreft. Ten derde zijn er zoveel mogelijk zaken geselecteerd die al zijn voorgelegd aan 
de rechter. De vierde voorwaarde was dat er een OSV bij betrokken was. Uiteindelijk 
zijn er zo in totaal 29 dossiers van de opsporingsdiensten FIOD en de Nationale Recher-
che vanaf 2004 tot afsluiten manuscript bestudeerd. De omvang en inhoud van deze dos-
siers verschilde per dossier. Vaak ging het om grootschalige en ingewikkelde opspo-
ringsonderzoeken die een gedegen en gedetailleerd beeld gaven van de modus operandi 
van de gepleegde misdrijven. Bij de analyse van de dossiers is gebruik gemaakt van 
variabelenlijst. 
Deze dossiers verschaften vanuit de opsporing een meer inhoudelijk beeld van de ver-
schillende verschijningsvormen en functies van het misbruik van OSV’s, alsmede de 
daarbij betrokkenen en de gepleegde strafbare feiten. Een vraag die hierbij speelt is of 
het aantal te bestuderen dossiers voldoende zou zijn om de onderzoeksvragen te beant-
woorden en om algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. Overigens is dit het 
enige onderzoeksmateriaal wat er op dit moment beschikbaar is. Aangezien het enerzijds 
het enige onderzoeksmateriaal is wat er op dit moment beschikbaar is en anderzijds het 
gaat om een kwalitatief verkennend onderzoek van veelal afgeronde omvangrijke op-
sporingsonderzoeken wordt het aantal van 29 dossiers voldoende geacht om de vraag te 
kunnen beantwoorden over de verschijningsvormen en functies van de offshore vennoot-
schappen.34 Al zal met deze beperking rekening moeten worden gehouden bij het trek-
ken van conclusies.  
 
1.5.7 Gegevensverzameling 

Voor een beantwoording van de vraag naar de omvang van het aantal OSV’s is voorts 
gebruikgemaakt van bestaande gegevensbestanden van verschillende (publieke) organi-
saties. Ik heb medewerkers van verschillende overheidsdiensten (zie tabel 2.2) gevraagd 
of en zo ja, welke informatie zij beschikbaar hadden en wilden stellen met het oog op 
inzicht in de aard en omvang van het misbruik. De, overigens weinige, beschikbare 

                                                        
34  Zie voor een vergelijkbare aanpak: het doorlopende onderzoeksproject van het WODC, de Monitor 

georganiseerde criminaliteit 1998, 2002, 2007 en 2012, waarbij het veelal om een analyse van 40 
opsporingsonderzoeken per periode gaat. Kennelijk is het lastig om op het gebied van financieel 
economische criminaliteit moeilijk tot een grotere steekproef te komen. 
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gegevens bleken echter in verschillende systemen op verschillende wijze te zijn gedocu-
menteerd en daardoor moeilijk bereikbaar en vergelijkbaar te zijn.  
 Verder is informatie opgevraagd en verkregen van de gezamenlijke Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in Nederland. Via de Vereniging van Kamers van Koophandel 
te Den Haag werden (historische) gegevens overgenomen uit het handelsregister van de 
buitenlandse rechtspersonen die in Nederland ingeschreven zijn. Deze informatie lijkt 
redelijk actueel en betrouwbaar. Daarnaast is informatie opgevraagd bij de Belasting-
dienst. Zo is nagegaan hoeveel buitenlandse rechtspersonen geregistreerd zijn als belas-
tingplichtigen. Ook het Kadaster is om informatie benaderd, onder anderen om te ach-
terhalen hoeveel OSV’s vastgoed in eigendom hebben of vastgoed hebben gefinancierd. 
Gegevens zijn verder opgevraagd bij het ministerie van Justitie (dienst Justis)35 en het 
Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS). Deze vraag was relevant voor 
het verkrijgen van inzicht in het aantal landen waaraan uitgaande rechtshulpverzoeken 
zijn gedaan. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de desbetreffende hoofdstukken. 
 Om de statistische informatie over het aantal offshore vennootschappen te verkrijgen 
is als volgt te werk gegaan. Allereerst is informatie per email over het aantal geregi-
streerde en nieuw opgerichte IBC’s opgevraagd bij de lokale handelsregisters in deze 
landen. Van een aantal landen zijn de cijfers van het handelsregister ontvangen.36 Van 
andere landen is geen antwoord ontvangen. Vervolgens is een herinneringsverzoek ge-
stuurd met het verzoek om informatie. Van de landen die hierop niet gereageerd hebben 
is vervolgens nagegaan of informatie beschikbaar was op de overheidswebsites van deze 
landen.37 Tenslotte is gepoogd de ontbrekende cijfers op een andere wijze, via secun-
daire bronnen, te verkrijgen. De twee belangrijkste bronnen waren: International Narco-
tics Control Strategy reports (hierna INCSR)38 en de cijfers uit het tijdschrift The Com-
pany Formation Survey.  
 
Het hierna opgenomen overzicht geeft een beeld van de onderzoeksmethoden die ik voor 
mijn onderzoek heb gebruikt, gerelateerd aan de onderzoeksvragen. 
 
  

                                                        
35  Vanaf 25 mei 2009 is het toezicht op rechtspersonen gewijzigd. De wetswijziging is bedoeld om 

voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen te verbeteren met een systeem van 
permanente controle op (buitenlandse) rechtspersonen. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 948, nr. 3. 

36  Deze rechtsgebieden zijn in tabel 6.1. en 6.2. aangemerkt met een *. 
37  Vooral op de websites van de financiële toezichthouders was soms informatie te vinden over het 

aantal IBC’s. Vooral in de statistische kwartaal en jaar rapporten. Zie bijvoorbeeld voor de BVI: 
http://www.bvifsc.vg/en-gb/publications/statisticalbulletin.aspx. 

38  Dit rapport gaat vooral over de relatie tussen witwassen en tax havens. Niet alle landen en het aantal 
rechtsvormen worden hierin genoemd. 



 
 

29 

Tabel 1.3: Onderzoeksmethoden gerelateerd aan de onderzoeksvragen 

Onderzoeksmethoden Onderzoeksvragen A en B 
1 2 3 4 5 6 

Literatuuronderzoek x x o o o - 
Mystery shopping - - - - - - 
Interviews - - x - - - 
Enquêtes - - - - - x 
Rechtsvergelijkend onderzoek - x - - - - 
Bestandsanalyse - - - x x x 
Dossieronderzoek - o x - - - 

Toelichting: x= voornaamste methode; o= ondersteunende methode; -= niet van toepassing. 
 
1.5.8 Mystery shopping 

Om meer inzicht te verkrijgen in de procedure bij de oprichting van een OSV heb ik 
besloten zelf een OSV aan te schaffen. Via internet kon ik kiezen uit verschillende aan-
bieders. Ik heb gekozen voor een Engelse private limited company by shares (hierna: 
Limited of Ltd.), omdat die wereldwijd het meest wordt gebruikt. De resultaten van dit 
onderzoek zijn in hoofdstuk 3.4 beschreven. 
  
Voorts dient erop te worden gewezen dat ik voorafgaand aan dit proefschriftonderzoek 
sinds 1986 als rechercheur bij de FIOD werkzaam ben geweest. Uiteraard is dit geen 
onderdeel van de methodologische verantwoording, maar een vermelding daarvan is wel 
passend: de eigen kennisverwerving uit de praktijk kan (wellicht ook onbewust) in de 
benadering van dit vraagstuk doorwerken. 
 
1.5.9 Methodologische problemen en beperkingen 

Indien er sprake is van onwettige handelingen met OSV’s zullen de feitelijk belangheb-
benden zich altijd willen onttrekken aan opname in openbare registers. Daardoor is me-
thodologisch verantwoord cijfermateriaal in veel gevallen niet beschikbaar. Voorts hoeft 
dat wat wel beschikbaar is, allerminst betrouwbaar te zijn. Dit deel van het onderzoek 
kan daarom niet uitsluitend of grotendeels steunen op bestaande informatie uit openbare 
registers of registers van opsporingsdiensten. Kennis hierover uit andere bronnen is 
voorts fragmentarisch aanwezig en in het bezit van een beperkt aantal personen. 
 Het gebrek aan betrouwbare gegevens is enigszins opgevangen door het voeren van 
de eerder vermelde vraaggesprekken met medewerkers van de opsporingsdiensten FIOD 
en de Nationale Recherche, die zoals opgemerkt geen volledig beeld van het geheel aan 
verborgen misbruik met OSV’s kunnen verschaffen. De uitspraken over omvang moeten 
dan ook met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De beschouwingen over de 
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‘aard’ van het misbruik van offshore vennootschappen hebben zelfstandige wetenschap-
pelijke waarde. 
 Verder is er ook vrijwel geen jurisprudentie beschikbaar over OSV’s. Op de website 
www.rechtspraak.nl leverde de zoekterm ‘offshore’ 33 treffers op, waarvan het om ne-
gen unieke zaken gaat.39 
 Ook bleek dat de bereidheid van een aantal instanties om mee te werken aan het on-
derzoek niet altijd even groot was. Vooral internationale handelsregisters en banken stel-
den zich terughoudend op. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 2004 tot eind 
2013. Nadien verschenen wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn verwerkt, voor zo-
ver die van belang was voor (bijstelling van) de onderzoeksbevindingen. In het volgende 
hoofdstuk zullen eerst enige begrippen en theorieën die in dit onderzoek centraal staan 
worden toegelicht.  
 
  

                                                        
39 Zie uitgebreider paragraaf 4.5.6. 
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2  Begrippenkader 
 
 
2.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen in de wereld van de offshore dienst-
verlening nader toegelicht. Het doel hiervan is enerzijds om de eerste onderzoeksvraag 
te beantwoorden, die als volgt luidt: Wat wordt verstaan onder het begrip offshore ven-
nootschap? Anderzijds is het doel om goed inzicht te krijgen in de aard en functie van 
offshore vennootschappen (OSV). Hiervoor is enige kennis nodig van begrippen en ter-
men die in de wereld van de OSV’s en bijbehorende dienstverlening niet alleen een be-
langrijke rol spelen, maar ook nauw met elkaar samenhangen of overlappen. Ze hebben 
zowel betrekking op ondernemingsvormen, personen als op documenten.  
 Veel van de in de wereld van de offshore toepasbare begrippen stammen uit de zo-
genoemde Angelsaksische/Anglo-Amerikaanse rechtsgebieden die zijn gegrond op 
‘common law-rechtsstelsels’. Kenmerkend voor dat type recht is dat de begrippen vooral 
in de rechtspraak zijn ontwikkeld, wat veelal zaak-gebonden is. In deze common law-
rechtsstelsels zelf worden begrippen veelal niet eenduidig omschreven, wat het er niet 
eenvoudiger op maakt om algemene definities te formuleren. Hierdoor kan onduidelijk-
heid ontstaan die vervolgens weer kan leiden tot verwarring en misverstanden. De ter-
men, rechtsfiguren en begrippen uit de common law rechtsstelsels zijn immers (veelal) 
niet van toepassing in de Europees-vaste land rechtsstelsels en zijn dus vanuit dat per-
spectief bezien moeilijk te begrijpen. Ik noem in dit verband als voorbeeld de begrippen: 
trust, nominee director (directeur-in-naam) en beneficial owner (‘begunstigde’ eigenaar 
die het feitelijk economisch belang heeft).  
   
2.2  Begrippen: ‘offshore’ en ‘offshore vennootschap’  
 
Het woord ‘offshore’ is niet van recente datum. Het werd al in de jaren 20 van de vorige 
eeuw ten tijde van de ‘drooglegging’ gebruikt in de Verenigde Staten. Criminelen zoals 
Al Capone en Meyer Lansky wilden het misdaadgeld slimmer buiten het zicht van de 
Internal Revenue Service (IRS) houden en brachten het geld daarom buiten de Verenigde 
Staten, offshore dus.40 
Buitenlandse vennootschappen worden in de internationale financiële wereld, de vakli-
teratuur, de jurisprudentie en op verschillende websites onderscheiden in onshore- en 
offshore vennootschappen. 41  Helaas wordt er geen eenduidige definitie van deze 
                                                        
40  Madinger en Zalopany 1999, p. 24. 
41  In Nederland: Rapport Commissie Van Traa, Opsporing, bijlage X, hoofdstuk 7 afscherming met 

behulp van rechtsfiguren, p.120; Burgers 1996, p. 62; Van der Bruggen 1996; Akse 2003, p. 63 en 
WODC 2007, p. 149. In het buitenland: IMF 2000; FSF 2000; Diverse rapporten FATF en OESO; 
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begrippen gegeven. Zo merkt de Britse investigator en BBC-producer William Brittain-
Catlin op dat een derde van de totale wereldrijkdom zich ‘offshore’ bevindt en dat 80% 
van alle banktransacties ‘offshore’ worden uitgevoerd. Nog afgezien van de vraag of de 
auteur deze beweringen met feiten kan onderbouwen, is het niet duidelijk wat hij eigen-
lijk met de term offshore bedoelt.42 Kenmerkend voor dit vakgebied: weinigen vragen 
naar opheldering. 
 De FATF wijst in een aantal rapporten op het gevaar dat buitenlandse rechtspersonen 
(legal entities & shell companies) worden misbruikt om misdaadgeld wit te wassen.43 

Wanneer wij het woord ‘offshore’ op de website van de FATF zoeken, levert dat zo’n 
tachtig treffers op met verwijzingen naar diverse rapporten en andere documenten. He-
laas geeft de FATF evenmin een heldere, eenduidige definitie van dit begrip.  
 De OESO hanteert in haar rapporten de ruime, maar vage – want niet nader toege-
lichte – term: corporate vehicles,44 welk voorbeeld ook de FATF heeft gevolgd, al is men 
daar niet altijd consequent in (zie aanbeveling 24 waarin de term legal persons/entities 
gebruikt wordt).45  
 Overigens wordt de term offshore niet alleen gebruikt met betrekking tot vennoot-
schappen, maar ook in verband met andere vormen van activiteiten of dienstverlening, 
zoals: een offshore-bank, een offshore-bankrekening, offshore-trusts; offshore-rechtsge-
bied of offshore-rechtsgebied, ook wel aangeduid als offshore-financiële centra 
(OFC).46 
 
  

                                                        
Frielink 2003, p. 7; Akse 2003, p. 54, 56, 63 e.v; Plas 2001, p. 146 e.v.; Cornez 2000; Forbusch 
2000; Goldstein 2001; Brittain-Catlin 2005; Palan 2003; McCann 2006; Middelburg 2006, p. 186 
en op verschillende websites op het internet zoals www.ocra.com, www.offshoreinc.net en 
www.offshoreinvestment.com. 

42  Brittain-Catlin 2005, omslag. Eveneens Mc Cann 2006, p.x1. Volgens McCann is 60% van de we-
reldrijkdom offshore geplaatst.  

43  FATF 1990, aanbeveling 25; FATF 1991-1992, aanbeveling 38; 1995-1996, p.7; FATF 2003, 
aanbeveling 24 en FATF 2006, p.1. 

44  OESO: Behind the Corporate Veil, 2001. Volgens de OESO vallen hieronder zowel: corporations, 
trusts, foundations, en partnerships. Niet duidelijk is wat er precies valt onder de begrippen ‘corpo-
rations’ of ‘corporate vehicles’ valt.  

45  FATF: The Misuse of Corporate Vehicles, 2006. 
46  FATF 2006, op diverse plaatsen: o.a: p. 4. en 9; IMF 2000 en OECD 2009, p.14 en 21.  
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2.2.1 Bloemlezing over begrippen ‘offshore’ en ‘offshore vennootschap’ 

Het voorgaande maakt duidelijk dat de begrippen offshore en offshore vennootschappen 
in de internationale, gezaghebbende literatuur niet eenduidig worden gehanteerd. Toch 
wil dat niet zeggen dat er in het geheel geen omschrijvingen te vinden zijn, die in een 
bepaalde richting wijzen. Een bloemlezing geeft evenwel aan hoe uiteenlopend de inter-
pretaties zijn.  
Het begrip offshore vennootschap (OSV) en zijn Engelstalige tegenhanger offshore com-
pany kennen zoals eerder aangegeven geen gelijke inhoud. Vrijwel iedere schrijver of 
instelling houdt een eigen invulling aan. Als de definitie volstaat voor het doel waarvoor 
het is geschreven is dat op zich geen bezwaar. Hier is echter het doel om een bruikbare 
definitie te formuleren voor het onderzoek. De accountant Cijntje schreef hierover in 
1990 het volgende:  
 
 “Het is in de Antillen gebruikelijk om Antilliaanse naamloze vennootschappen  te 

onderscheiden in ‘offshore- en onshore-vennootschappen’. Met ‘onshore’ worden de 
vennootschappen bedoeld die uitsluitend of in overwegende mate hun werkterrein 
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hebben in de Nederlandse Antillen, en ‘offshore’ duidt de vennootschappen aan die 
in belangrijke of overwegende mate hun belangen hebben in het buitenland.”47 

 
Het kernachtige van deze definitie is dat het onderscheidt wordt gemaakt tussen onshore 
en offshore vennootschappen.  
Forensisch onderzoeker en anti witwasdeskundige Cees Schaap beschrijft in 1999 een 
OSV vrij praktisch, een OSV is volgens Schaap:  
 

“Een rechtspersoon die in het land van oprichting geen zaken mag doen en feitelijk 
is te beschouwen als een brievenbus met een koperen plaat op de gevel, een ‘offshore-
bankrekening’ en een wettelijke vertegenwoordiger.”48 

 
De fiscaal jurist Lamberts, omschrijft eveneens in 1999 een OSV’s als: 
 

“Entiteiten die zijn opgericht ten behoeve van niet-ingezetenen en waarvan de han-
delingen zijn gericht op buitenlandse activiteiten en niet op deelname aan de lokale 
handel.”49 

 
Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) omschrijft het begrip offshore in 2000 als:  
 “The provision of financial services by banks and other agents to non-residents.”50 
 
De term offshore wordt vaak gebruikt in samenhang met de toekenning van bepaalde 
belastingfaciliteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het begrip ‘offshore’ door de 

                                                        
47  Cijntje 1990, p. 32-33. De Antilliaanse accountant Cijntje voegt hier aan toe dat de offshore niet 

open staat voor ingezetenen, dus dat er aan deze definitie nog moet worden toegevoegd: ten be-
hoeve van niet ingezetenen. 

48  Schaap 1999, a.w. p. 90. 
49  Lamberts, Belastingparadijzen 1999, p. 19 e.v. 
50  IMF 2000, p. 2. 
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Amerikaan Arnold L. Cornez, president van een financieel dienstverlenend bedrijf, in 
het door hem geschreven Offshore Money Book in 2000 wordt omschreven als:  
 
 “An international term meaning not only out of your country (jurisdiction), but 
 possibly out of the tax reach of your country of residence, domicile, or citizen
 ship.”51 
 
Verder omschrijft de International Tax Glossary in 2001:  
 

“Term usually applied to a company registered in a country (often a tax haven) other 
than the country in which it carries on its business activities. (. . .) Certain tax haven 
countries have legislation specifically designed to make the use of offshore compa-
nies registered in their jurisdiction attractive.”52 

 
Mitchell, Sikka en Christensen omschrijven in hun rapport No accounting for tax havens 
uit 2002 offshore als:  
 
 “Countries that allow corporations, trusts, banks and other business to be  
 established within their territorial jurisdiction on the condition that they conduct 
 business only with parties who are not citizens of that locality or domestic
 business operating inside that territory.”53 
 
Prem Sikka, hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Essex (Groot-Brittannië) 
meent in 2003 dat:  
 

“The term offshore is not necessarily restricted to tiny or remote islands. It can 
 also be applied to any location (e.g. New Jersey, Delaware, City of London) that 
seeks to attract capital from non-residents by promising low/no taxes, low regulation, 
secrecy and confidentiality.”54 

 
In een Nederlandse (fiscale) uitspraak uit 2005 formuleerde de rechter een OSV als 
volgt:  
 

“Oxbridge is een zogenaamde offshore vennootschap, hetgeen inhoudt dat zij  op 
de Bahama’s geen activiteiten mag ontwikkelen met uitzondering van het houden van 

                                                        
51  Cornez 2000, p. 267. 
52  International Tax Glossary 2001, p. 248. 
53  Mitchell e.a. 2002, p. 4. 
54  Sikka 2003, p. 4.  



 
36 

een bankrekening. Gegevens van aandeelhouders en bestuurders behoeven niet te 
worden gedeponeerd.”55 

 
Tot op sluiting van het onderzoek was dit de enige in Nederland gepubliceerde uitspraak 
waarin dit begrip wordt behandeld. 
 
Een meer praktische invulling van het begrip offshore vennootschap is te vinden op web-
sites van aanbieders. Een voorbeeld: In de brochure Company formation Offshore van 

                                                        
55  Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2005, LJN:BB2447, hoofdstuk 1, Algemene bewijsoverwegingen. 

Het ging hier om een private limited company by shares opgericht naar het recht van de Bahamas.  
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internetbedrijvenaanbieder Whiterspoon, Seymour & Robinson uit 2006 wordt de off-
shore company gedefinieerd als: 
 
 “Offshore companies are the preferred structure to achieve anonymity and pri-
 vacy protection, keep all business details confidential and combine all this with 
 limited liability and tax exemption.”56 
 
Het IMF omschrijft in 2007 het begrip Offshore Financial Centre (OFC) als volgt:  
   
 ‘An OFC is a country or jurisdiction that provides financial services to non  
 residents on a scale that is incommensurate with the size and the financing  
 of its domestic economy’.57 
 
Eveneens in 2007 wordt in het FATF-rapport Money laundering & Terrorist Financing 
through the real estate sector het begrip ‘offshore companies’ als volgt omschreven:  
 
 “It applies to the situation where a company is incorporated in one jurisdiction  for 
 persons who are residents in another jurisdiction.”58 
 
De OESO omschrijft in het handboek Money Laundering Awareness uit 2009 een off-
shore company als volgt:  
 
 “A Legal entity incorporated in a foreign jurisdiction and usually only conducts 
 economic activities outside the country in which it was incorporated.”59 
 
Het Amerikaanse Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs heeft 
in 2015 een rapport uitgebracht waarin de volgende definitie van een offshore financial 
center is opgenomen: 
 

“Usually a low-tax jurisdiction that provides financial and investment services  to 
non-resident companies and individuals. Generally, companies doing business in off-
shore centres are prohibited from having clients or customers who are resident in 

                                                        
56  Inmiddels is deze naam vervangen door de naam ‘Coldwell’. Deze brochure is te vinden op de 

website www.wsr.biz. Deze informatie is gedownload op 6 januari 2006. 
57  IMF 2007, p.7. 
58  FATF 2007, p.12. 
59  OESO 2009, p. 24. 
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the jurisdiction. Such centres may have strong secrecy provisionor minimal identifi-
cation requirements”60 

 
In de Nederlandse wetgeving komt het begrip offshore vennootschap niet voor. Wel zijn 
er aanknopingspunten te vinden in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. 
In artikel 1 staat een definitie opgenomen over het begrip formeel buitenlandse vennoot-
schap, die als volgt luidt: 
 
‘Een naar ander recht dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende 
kapitaalvennootschap die haar werkzaamheden geheel of nagenoeg geheel in Nederland 
verricht en voorts geen werkelijke band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt 
waarnaar zij is opgericht’.61 
 
Deze definitie kan worden gezien als een Nederlandse vertaling van het begrip offshore 
vennootschap. De ratio van deze wet is om misbruik dan wel oneigenlijk gebruik tegen 
te gaan.62 
 In totaal zijn er 15 verschillende definities van ‘offshore’ en ‘offshore vennootschap’ 
aangetroffen in zowel de Nederlandse als internationale literatuur. Ik heb de boven-
staande gevonden definities met elkaar vergeleken. Hieruit komt naar voren dat de om-
schrijvingen wijzen op een aantal terugkomende kenmerken: locatie; activiteit, doelstel-
ling of algemene omschrijving. Dit sluit aan bij de bevindingen van Ronan Palan, hoog-
leraar in International Relations at the University of Sussex.  
Volgens hem duidt de term ‘offshore’ niet zozeer op een geografische locatie, als wel op 
een concept waarin belastingen en het (ontbreken van) toezicht belangrijke elementen 
zijn.63 Door ‘offshore’ te gaan plaatst de aandeelhouder/ economisch rechthebbende be-
paalde internationale activiteiten, diensten of vermogensbestanddelen buiten zijn woon- 
of vestigingsland. Desondanks hebben we dan nog geen omschrijving van een ‘offshore 
vennootschap’ gevonden die sluitend is en te gebruiken voor het doel van dit onderzoek.  
 
2.3  De buitenlandse rechtspersoon 
 
Vanuit Nederlands perspectief beschouwd, zijn alle rechtspersonen die niet naar Neder-
lands recht zijn opgericht, buitenlandse rechtspersonen. Of we feitelijk kunnen spreken 
van een rechtspersoon, zal moeten worden beoordeeld aan de hand van het recht van het 
land of de rechtsgebied waar de desbetreffende rechtspersoon is opgericht. Er bestaat 
immers geen wereldomvattend civiel recht (ius gentium) waarin alle (voor ons 
                                                        
60  INCRS 2015, p. vii. 
61  Artikel 1 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. 
62  Vlas 2002, p.34 en MvT 24 139, nr. 3. 
63  Palan 2003, p. 19. 



 
 

39 

‘buitenlandse’) rechtsvormen zijn opgenomen.64 In beginsel heeft elk rechtsgebied zijn 
eigen wettelijk stelsel van rechtspersonen, elk met eigen rechtsregels en kenmerken.65 
Deze rechtspersonen zijn in beginsel in het leven geroepen naar de behoefte van de eigen 
ingezetenen. Ten aanzien van buitenlandse rechtspersonen is het toepasselijke recht ge-
regeld in het lokaal geldende (rechtspersonen) rechtsstelsel, aangevuld met bepalingen 
in de oprichtingsakte, de statuten van de desbetreffende rechtspersoon en de regels van 
het internationale privaatrecht. Het begrip buitenlandse rechtspersoon is een ruim begrip. 
Hieronder vallen zowel publieke als private rechtspersonen, kapitaalvennootschappen 
en niet kapitaalvennootschappen, verschillende stichtingsvormen66 en in sommige ge-
vallen ook trusts. Van alle buitenlandse rechtspersonen richt dit onderzoek zich op een 
speciale groep, namelijk de offshore vennootschap. 
 
  

                                                        
64  C. Asser, a.w. p. 27. Wel is er EU-recht op dit gebied. 
65  Inmiddels heeft ook de EU een eigen rechtspersoon gecreëerd namelijk de EESV. Verordening 

2137/85 EG van 25 juli 1985. Zie Raaijmakers 2000, p. 113. Hij omschrijft de Europees Econo-
misch Samenwerkings Verbond (afgekort EESV) als een supranationale en contractuele samenwer-
kingsvorm-rechtspersoon. Deze rechtsvorm is vooral bedoeld als een samenwerkingsverband van 
Europese rechtsvormen.  

66  Zoals de Panamese foundation, De Liechtensteinse Anstalt of Stiftung en de Antilliaanse Stichting 
Particulier Fonds (SPF). 
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2.4  Het begrip offshore vennootschap nader beschouwd 
 
De offshore vennootschap wordt internationaal gezien als een van de meest risicovolle 
rechtsvormen. Niet alleen in het kader van antiwitwaswetgeving maar ook in het kader 
van belastingontduiking, corruptie en andere financiële delicten.67 Ondanks dit feit is er 
in de literatuur, de rechtspraak en wetenschap geen duidelijke en eenduidige definitie 
van het begrip offshore vennootschap. Het begrip ‘offshore’ zegt niets over de rechts-
vorm en ook niets over het land of het rechtsgebied van oprichting. Vrijwel alle vennoot-
schappen op de wereld kunnen voor offshore-doeleinden worden gebruikt. Hoe beslis-
send is dat ten opzichte van ‘gewone’ buitenlandse rechtspersonen? Naar mijn mening 
is het verschil van zo’n beslissende betekenis, dat de OSV helder van de buitenlandse 
rechtspersoon onderscheiden moet worden. 
 
2.4.1 Afbakening begrip offshore vennootschap 

In deze paragraaf wordt behandeld wat wordt verstaan onder het begrip offshore ven-
nootschap (onderzoeksvraag 1). Zoals uit de voorafgaande paragrafen is gebleken wordt 
de term offshore al dan niet met de aanduiding van vennootschap nogal losjes gebruikt: 
er is geen duidelijke juridische of belastingtechnische definitie voorhanden.68 Hierdoor 
is het lastig om de aard en omvang van misbruik te bepalen: de grenzen van het begrip 
kunnen immers steeds verschuiven. Kenmerken, trends, ontwikkelingen en vergelijkin-
gen zijn lastig vast te stellen omdat niet duidelijk is welke maatstaven van de internatio-
nale wet- en regelgeving zijn toegepast in de uiteenlopende studies.  
 Op grond van regelmatig terugkerende kenmerken in de literatuur, de rechtspraak 
alsmede de in het Nederlandse recht omschreven formeel buitenlandse rechtspersoon is 
voor dit onderzoek het begrip offshore vennootschap met de volgende omschrijving af-
gebakend bezien vanuit Nederlands perspectief:  
Een naar buitenlands recht opgerichte privaatrechtelijke kapitaalvennootschap69 die in 
het rechtsgebied van oprichting en/of statutaire vestiging geen economische activiteiten 

                                                        
67  Zie: Bijlage 2 bij FEC rapport vastgoed 2008, p. 15 e.v.; OESO 2009, p. 24/27 ; Diverse specifieke 

leidraden Wwft uit 2011; FATF 2006, p.4 en 32; FATF 2010, p.32 en het Persbericht van het Eu-
ropese Parlement over het instellen van een ubo-register in EU-landen, 17-12-2014 te vinden op: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141216IPR02043/html/Money-
laundering-Parliament-and-Council-negotiators-agree-on-central-registers: ‘for years, criminals in 
Europe have used the anonimity of offshore companies and accounts to obscure their financial 
dealings’. 

68  FATF 2007, p.12; OESO 2009, p.24, 27  FEC 2010, op diverse pagina’s.  
69  Het begrip kapitaalvennootschap komt uit het ondernemingsrecht en wordt gebruikt als tegenhan-

ger voor het begrip personenvennootschap. De term komt op enige plaatsen voor in het BW, echter 
een wettelijke of andere officiële definitie is er niet aan gegeven. Voor dit onderzoek wordt hieron-
der verstaan: een privaatrechtelijke rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Zie bij-
voorbeeld: artikel 2:360 lid 2 BW en artikel 1 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.  
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mag ontplooien (c.q. ontplooit) en waarvan de werkelijke gerechtigde(n) in een ander 
land woont of gevestigd is dan waar de vennootschap gevestigd is.  
 
Omdat dit begrip, in sommige gevallen, nog steeds te ruim is, zijn ter verdere afbakening 
nog vijf bijkomende indicatoren te noemen, zij het dat die niet voor elk rechtsgebied 
behoeven te gelden, zoals:70 
1.  Belastingheffing: de OSV’s zijn opgericht in rechtsgebieden waar de overheid geen 

(directe) belasting heft, in de plaats waarvan de OSV een bepaalde jaarlijkse ver-
goeding (‘fee’) dient te betalen aan de overheid. Deze indicator moet worden gezien 
in relatie met het verbod op locale commerciële activiteiten; 

2.  Er geldt een aparte wet- en regelgeving op het gebied van de fiscaliteit en de oprich-
ting en het beheer van vennootschappen;  

3.  De OSV heeft geen eigen fysiek kantoor(adres), personeel, communicatiemiddelen 
en dergelijke. Het gebruikt het adres van een trust- of advocatenkantoor. Hieruit 
vloeit voort de derde eis, namelijk dat de vennootschappen in het rechtsgebied van 
oprichting moet beschikken over een zogenoemd ‘registered office’ en/of een zoge-
heten ‘registered agent’; 

4.  Beheer en/of bestuur berusten bij een lokaal trust- of advocatenkantoor. 
5.  Het hebben van anonimiteit bevorderende elementen zoals: mogelijkheid van nomi-

nee dienstverlening, aandelen aan toonder en het niet verplicht openbaar deponeren 
van basisgegevens van de vennootschap.  

De bovenstaande begripsafbakening en een wisselende samenstelling van deze vijf ken-
merken bepalen tezamen de verschijningsvormen van de OSV voor ieder rechtsgebied 
afzonderlijk. Tegen dit door mij gehanteerde criterium zou kunnen worden aangevoerd 
dat het te weinig vast omlijnd is, hetgeen tot rechtsonzekerheid kan leiden. Het is denk-
baar dat er situaties kunnen ontstaan waarin het lastig is om te bepalen of een vennoot-
schap aan dit criterium voldoet, maar voor het onderzoek moet er een afbakening plaats-
vinden. 
De offshore vennootschap is te beschouwen als een specialis van het generalis buiten-
landse rechtspersoon. Bijgaande figuur geeft een beeld van het specifieke terrein van 
deze studie. 
 
  

                                                        
70  Deze kenmerken zijn te vinden in de lokaal geldende wet- en regelgeving, de literatuur en de juris-

prudentie. 
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Figuur: 2.1: Afbakening begrip offshore vennootschap 
 

 
 
Niet iedere buitenlandse rechtspersoon is te kwalificeren als offshore vennootschap, 
maar iedere offshore vennootschap is wel een buitenlandse rechtspersoon. Het onder-
zoek betreft alleen de rechterhelft van de binnenste cirkel, de offshore vennootschappen. 
 
2.4.2 Synoniemen en kwalificaties  

Voor de term ‘offshore vennootschap’ worden ook wel de begrippen International Busi-
ness Company (IBC), formeel buitenlandse vennootschap71 of corporatie72 gebruikt. 
Minder neutrale, ja zelfs suggestieve, aanduidingen zijn: dekmantelorganisaties 73 , 

                                                        
71  Artikel 1 van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen verstaat hieronder: ‘Een naar 

ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschap die 
haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en voorts geen werkelijke 
band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht’. 

72  In art. 1a Wet conflictenrecht corporaties (Wcc).  
73  Kamerstukken II, 1999/2000, 27 159, nr.3, p. 2/10. 
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brievenbusvennootschappen74, corporaties75, ‘shellcompanies’76, nepvennootschappen, 
dummy firma’s77 met welke kwalificaties al wordt aangegeven dat deze vennootschap-
pen ook voor verhullingsdoeleinden worden gebruikt. Twee in vooral de Amerikaanse 
literatuur gebruikte begrippen zullen nader worden toegelicht omdat deze in de literatuur 
vaak worden genoemd als synoniem voor offshore vennootschap en deze begrippen wel-
licht dienstbaar kunnen zijn voor het vinden van een werkbare definitie ten behoeve van 
dit onderzoek . 
 
‘Shell & shelf company’ 
 
In de (vooral Amerikaanse) vakliteratuur treffen we vaak de begrippen shell en/of shelf 
company aan wanneer men specifieke OSV’s bedoelt. Een shell company laat zich let-
terlijk vertalen als een ‘lege-huls-onderneming’. Overigens hebben we hier te maken met 
een omvattend begrip als aanduiding van allerlei rechtsvormen met als gemeenschappe-
lijk kenmerk dat in het land van oprichting zij uit niet veel meer bestaan dan een archief-
doos met administratieve bescheiden. Uit de veelheid van begripsomschrijvingen geef 
ik er twee als voorbeeld, erop wijzend dat géén ervan voldoet aan de vereisten voor een 
formele definitie betreffende een ondubbelzinnige afbakening. Een ‘shell company/cor-
poration’ is:  
1. A company that is incorporated but has no significant assets or operations. Such 

corporations may be formed to obtain financing prior to starting operations. The 
term is also used of corporations set up by fraudulent operators as front to conceal 
tax evasion schemes.78 

2. Shell corporations are often formed before commencing operations to obtain financ-
ing. Sometimes, they may be used as a front in tax evasion.79 

Vooral deze laatste ‘definitie’ sluit aan bij het gebruik van dergelijke vennootschappen 
in frauduleuze constructies. De FATF wijst er voorts op dat ‘shell companies’ kunnen 

                                                        
74  Zie verschillende kamerstukken i.v.m. wijziging van de Wet op de formeel buitenlandse vennoot-

schappen. Onder andere in Kamerstukken II, 2004/2005, 29 524, nr. 8, p. 3. 
75  Artikel 117 Burgerlijke Wetboek Boek 10. 
76  In de rapporten van de FATF en in de Amerikaanse literatuur. Overigens niet te verwarren met 

shelf companies. Dat zijn zogenaamde ‘plankvennootschappen’, dat wil zeggen vennootschappen 
die al zijn opgericht en compleet met naam en alle oprichtingsformaliteiten liggen te wachten op 
een potentiële koper. 

77  Robinson 2004, p. 15. 
78  Bron: Baron’s Finance & Investment Handboek www.en.wikipedia.org/wiki/shell-corporation). 
79  www.investopedia.com/terms/s/shellcorporations. 
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worden misbruikt als instrument om misdaadgeld wit te wassen.80 Shell companies zijn 
vaak ook opgericht als IBC’s en kunnen ook shelf companies zijn.81 
 Ook het begrip shelf company komen we regelmatig tegen in de vakliteratuur. Deze 
vennootschappen worden vanaf de plank, dus ‘op voorraad’, verkocht meestal tegen een 
hogere prijs. In de jaren 80 van de vorige eeuw werden dergelijke vennootschappen ook 
wel ‘plank-bv’s’ genoemd. Dat wil zeggen dat ze voorzien van een naam, opgericht en 
wel, kant-en-klaar liggen te wachten op een koper. Het voordeel van een plankvennoot-
schap (‘shelf company’) is dat deze meteen kan worden gebruikt en dat de naam van de 
klant niet als oprichter in de oprichtingsakte vermeld is. Ook kan hiermee gebruik 

                                                        
80  Onder meer FATF Annual Report, 12 februari 1998, punt 52, case 2.  
81  INCSR 2015, p ix. 
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worden gemaakt van een reeds langer bestaande vennootschap wat vertrouwen inboe-
zemt bij derden. 
Dat is anders bij een nieuw op te richten vennootschap, een zogenoemde ‘special forma-
tion vennootschappen’. De potentiële koper kan in dat geval dan zelf een naam voor de 
vennootschap en andere gewenste bijzonderheden opgeven.  
In het rapport misuse of corporate vehicles omschrijft de FATF zowel het begrip ‘shelf 
als shell company’ als volgt: A shelf company: 
 

“A company that has no activity. It has been created and put on the ‘shelf’. This 
corporation is then later usually sold to someone who would prefer to have an exist-
ing corporation than a new one.” 

 
En een shell company: a company that is incorporated that at the time has no significant 
assets or operations’.82 
 
Op de website van een aanbieder van (offshore) vennootschappen trof ik voorts de vol-
gende aanduiding van een ‘shelf company’ aan:  
 
 “Shelf companies are ready-made, never used corporations that have been  
 established to meet a client’s immediate needs. We maintain a list of over 700 
 well-named companies available to trade immediately.”83 
 
In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de verschillende typen van off-
shore vennootschappen. 
 
2.5  Verschijningsvormen OSV’s 
 
Zoals hierboven is beschreven speelt de plaats waar het daadwerkelijk bestuur plaats 
vindt een wezenlijke rol voor de belastingheffing van OSV’s. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat in de literatuur deze vestigingsplaatsproblematiek naast het civiele recht 
de grondslag vormt voor de indeling in typen OSV’s. 84  Daarnaast hebben de 

                                                        
82  FATF 2006, p. 24. 
83  Zie www.ocra.com. 
84  Forbush Sr, 2000, p. 5-7; 
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verschillende typen ook gevolgen voor de verschuldigde vergoedingen (‘fees’) die een 
OSV moet betalen als registratierecht aan de lokale overheid.  
 
2.5.1 Typen OSV’s 

De fiscale voorwaarden waaraan OSV’s moeten voldoen, komen uiteraard in verschil-
lende vormen voor: elke rechtsgebied heeft zo haar eigen wensen. De fiscale voorwaar-
den zijn het uitgangspunt voor de indeling van de volgende vier typen meest gebruikte 
en bekende OSV’s:  
a. Non-resident Companies;  
b. Exempt Companies;  
c. International Business Companies (IBC’s) en  
d. Zero-tax Companies. 

Deze aanduidingen verwijzen naar de fiscale status van de desbetreffende rechtspersoon 
en niet naar de rechtsvorm. Overigens is het niet zo dat bepaalde typen OSV’s andere 
uitsluiten. De meeste rechtsgebieden kennen wetgeving waarin verschillende typen naast 
elkaar bestaan. Een voorbeeld hiervan is de Gibraltar-OSV’s en de Panama-OSV’s, die 
zowel een ‘exempt-variant’ (vrijgestelde vorm) als een ‘non-resident-variant’ kennen 
voor niet-ingezetenen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de vier soorten OSV’s 
gerangschikt naar ouderdom. 
 
Ad a. Non-resident Companies 
De ontwikkeling van de OSV begon, zoals reeds opgemerkt, pas goed na de Tweede 
Wereldoorlog, de periode waarin de multinationals, de internationale handel en als ge-
volg daarvan de internationale ‘tax planning’ zich begonnen te ontwikkelen. De behoefte 
aan OSV-achtige lichamen groeide daarmee in gelijke mate.  
 Vanaf die tijd gaven rechtsgebieden alleen een fiscale vrijstelling aan vennootschap-
pen die de status van niet-ingezetene (‘non-resident’) hadden. Dat wil zeggen dat deze 
rechtspersonen statutair opgericht en gevestigd zijn in het desbetreffende buitenland, 
maar dat het beheer en bestuur (‘management and control’) van de vennootschap elders 
werden uitgeoefend. In het algemeen kunnen we stellen dat de bestuursfunctie dan on-
dergebracht is bij een andere buitenlandse rechtspersoon die gevestigd is in weer een 
andere rechtsgebied, bijvoorbeeld Hong Kong of Panama, omdat daar alleen belasting 
wordt geheven over inkomen en winst die daar worden behaald, en niet over inkomsten 
die in het buitenland verkregen zijn.85 Een probleem is echter dat staten waar de OSV 
niet gevestigd is maar waar wel de uiteindelijke belanghebbende woonachtig is vrijwel 
geen zicht hebben op wat er precies wordt verdiend of omgezet en dat ze dus ook geen 
feitelijk toezicht kunnen houden: zowel de bestuurders als de aandeelhouders wonen 

                                                        
85  Dit zijn voorbeelden van rechtsgebieden met een territoriaal systeem van belastingheffing. 
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immers buiten de staatsgrenzen, terwijl de winstgevende bedrijvigheid ook elders plaats 
vindt. Gelet op deze problemen en doordat hierdoor bij de staten waar de OSV gevestigd 
is, veel klandizie verloren ging aan andere rechtsgebieden, werd een andere vorm van 
fiscale vrijstelling bedacht: de exempt company.86 
 
Ad b. Exempt Companies 
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw hebben staten de figuur van ‘non-resident’ vervangen 
door, dan wel aangevuld met die van de exempt companies.87 Dat zijn vennootschappen 
die in beginsel wel belastingplichtig zijn in de staat van vestiging, maar die onder be-
paalde voorwaarden voor een fiscale vrijstelling in aanmerking kunnen komen. Uit de 
nationale (belasting)wetgeving van landen die deze vrijstellingsmogelijkheid kennen 
kunnen de volgende voorwaarden aan deze vrijstelling worden gesteld: 
1.  deze vennootschappen in het rechtsgebied van statutaire vestiging geen commerciële 

activiteiten verrichten; 
2.  de aandeelhouders niet-ingezetenen zijn van de rechtsgebied waar de vennootschap 

gevestigd is; 
3.  uitkeringen (zoals dividend) niet ten goede mogen komen aan inwoners van de des-

betreffende rechtsgebied.88 

In tegenstelling tot non-resident companies mogen beheer (‘management’) en beheer-
sing (‘control’) voor deze vennootschappen wel door ingezetenen worden verricht. Dat 
gebeurt vaak door lokale trustkantoren.  
 Dit systeem is door veel belastingparadijzen gekopieerd en in de eigen wetgeving 
ingevoerd. Deze exempt companies moeten wel jaarlijks een vaste vergoeding (‘fee’) 
aan de lokale overheid afdragen. Feitelijk is dit te beschouwen als een verkapte vorm 
van (‘flat’) belastingheffing. 
 
Ad c. International Business Companies (IBCs) 
De IBC is de bekendste en meest zuivere ‘offshore vennootschap’ die we kennen. Het 
IBC-concept is in de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontwikkeld, in het bijzonder in het 
Caribische gebied. 89  Meestal gaat het om voormalige Britse koloniën die hun 

                                                        
86  Bijvoorbeeld in Jersey: De (fiscale) regeling van de non-resident company is per december 1988 

afgeschaft en vervangen door de exempt company per 1 januari 1989. European Taxation, IBFD, 
juni/juli 1993, p. 228. 

87  Bijvoorbeeld de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey hebben per 1 januari 1989 het systeem ver-
vangen. Zie onder meer Taxation International 1989, p. 50 en De Hoon 2006, p. 36. 

88  In beginsel gaat het dan om directe belastingen. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden in-
gediend waarbij tegelijk de verschuldigde ‘fee’ moet worden betaald. Uiteraard kunnen de voor-
waarden per rechtsgebied verschillen.  

89  De ontwikkeling van de IBC is begonnen in de Britse Maagdeneilanden in 1984 met de introductie 
van de IBC Act 1984. Dit concept is daarna door veel andere rechtsgebieden in de regio gekopieerd 
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rechtspersonenrecht ook naar het Britse vennootschapsrecht gemodelleerd hebben. 
Daarom is de rechtsvorm van de IBC vrijwel altijd een private limited company by sha-
res (Limited). De IBC komt tot stand op grond van een aparte vennootschapswetgeving 
die bestaat naast de normale vennootschapswetgeving. Deze IBC-wetgeving is erg flexi-
bel, wat het oprichten van een bedrijf betrekkelijk eenvoudig en goedkoop maakt. Zo’n 
oprichting kan vaak online worden gedaan en de vorm van het bedrijf kan snel worden 
aangepast aan internationale ontwikkelingen. Overigens kan de wijze van oprichten per 
rechtsgebied verschillen. Vanuit fiscaal perspectief gezien is de IBC ‘exempt’, omdat zij 
ook is vrijgesteld van lokale belastingheffing. De IBC wordt in de internationale litera-
tuur aangemerkt als het meest fraudegevoelig, vooral waar het gaat om belastingfraude 
en witwassen.90 Dit komt door enige risico bevorderende kenmerken. In de literatuur en 
op internet worden onder meer de volgende kenmerken genoemd: 
§ anonimiteit van de begunstigden, vooral UB’s of feitelijke aandeelhouders en feite-

lijke bestuurders; 
§ nominee services voor het voeren van directie en/of aandeelhouderschap, soms aan-

geboden door middel van een advocaat. Hierdoor blijft de naam van de werkelijke 
bestuurder/aandeelhouder of uiteindelijk begunstigde buiten de registers en dus voor 
derden onbekend91; 

§ geen of een minimale verplichting tot het bijhouden van een administratie en andere 
financiële gegevens; 

§ geen of minimale publicatieplicht voor financiële gegevens. De publicatie is beperkt 
tot het deponeren van de statuten, memorandum and articles of incorporation, het 
certificaat van de oprichtingsakte, de statuten en de naam en adres van de ‘registered 
agent’/adres. Hierdoor is er geen zicht op de bestuurders en de financiële positie van 
de onderneming; 

§ beperkt overheidstoezicht; 
§ beperkte registratie bij het lokale handelsregister. 92  

Kortom, deze IBC-vennootschappen zijn weinig doorzichtig in aandeelhouderschap en 
geldstromen alsmede hun bestemming, waardoor het risico op misbruik toeneemt. 
 

                                                        
en in eigen wetgeving ondergebracht. Ortiz, Chief Operations Officer BVI, Offshore Investment 
2007, p. 24-26. 

90  Volgens het rapport van de INCSR vooral in de ‘layering’ fase van het witwassen. INCSR 2015, p 
vii. 

91  Zie uitgebreider hoofdstuk 5. 
92  United Nations 1998, p. 60; FATF 2002, p. 64; OESO 2001, p. 21; Palan 2003, p.43; Mc Cann 

2006, p. 62-63 en Ginsberg 1997, p. 195 en diverse internetaanbieders, bijvoorbeeld: www.wsr.biz, 
brochure Company Formation Offshore, p.15.  
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Ad d. Zero-tax Companies 
Begin 2000 oefenden met name de OESO en de EU druk uit op bepaalde staten om hun 
fiscale wetgeving aan te passen teneinde ‘schadelijke belastingpraktijken’ (bezien vanuit 
de geïndustrialiseerde landen) te voorkomen. Twee aspecten daarvan waren het gebruik 
van de IBC en het verschil in fiscale behandeling tussen ‘on- & offshore-companies’. De 
‘IBC-rechtsgebieden’ kwamen daarmee in een onaantrekkelijke positie te verkeren: 
enerzijds wilden ze hun internationale concurrentiepositie niet verzwakken, anderzijds 
wilden ze tegemoetkomen aan de internationale wens het onderscheid tussen ‘on- & off-
shore’ op te heffen. Een aantal staten heeft toen de volgende oplossing gevonden. Het 
discriminatoire karakter tussen ‘on- & offshore’ zou verdwijnen, wanneer voortaan alle 
belastingtarieven hetzelfde zouden zijn. Daarmee zag de zero-tax company het licht. Het 
‘offshore-regime’ werd in een aantal landen afgeschaft en er werd een uniform algemeen 
winstbelastingtarief (‘flat rate’) van 0% ingevoerd voor alle vennootschappen, ook voor 
binnenlands gebruik. Daarnaast werd soms een speciaal hoger tarief ingevoerd voor be-
paalde sectoren en/of diensten.93 Het gevolg van dit 0% tarief is dat de overheid in eerste 
instantie minder belastinginkomsten ontvangt.  
In Jersey heeft men dit opgelost door de introductie van een nieuwe vorm van belastin-
gen namelijk de Goods and Service Tax (GST), een soort Btw-heffing op bepaalde goe-
deren en diensten.94 Feitelijk is dit een verschuiving van directe belastingen naar indi-
recte belastingen. Anderzijds hoopt de overheid dat er meer inkomsten worden ontvan-
gen aan jaarlijkse bijdragen (fees) van de vennootschapen en dat hierdoor de concurren-
tiepositie wordt versterkt.95  
 Voorbeelden van dergelijke rechtsgebieden zijn: de Britse Maagdeneilanden (2005), 
Jersey (2009), Guernsey (2008) en het eiland Man (2006).  
 
2.6  Relevante omgevingsfactoren van de offshore vennootschap 
 
Kenmerkend voor de OSV is ook dat bepaalde betrokkenen en factoren, in wisselende 
combinaties, steeds weer terugkeren (zie ook 5.3.1.). In het kort gaat het hierbij om trust-
kantoren die zorgen voor de oprichting en het beheer van OSV’s, bankinstellingen als 
poortwachter tot het financiële systeem, belastingadviseurs en accountants die aanvul-
lende diensten verlenen. Ik zal hierna enige minder bekende actoren behandelen. De 

                                                        
93  Bijvoorbeeld in Jersey geldt een bijzonder 10% tarief voor financiële instellingen zoals trustkanto-

ren en banken.  
94  Te vinden op: www.gov.je. 
95  Overigens is deze regeling mogelijk in conflict met de regels van de EU group Code of Conduct. 

Zie: Zero/ten corporate tax regime, 17 december 2010. 
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dienstverlening van nominee services is van wezenlijk belang voor het gebruik van off-
shore vennootschappen. 
 
2.6.1 De nominee director (directeur-in-naam)  

Het Nederlandse recht kent geen ‘directeur in naam’, alleen het begrip bestuurder, met 
alle rechten en plichten die het recht daaraan verbindt.96 Echter deze vorm van financiële 
dienstverlening wordt in vele offshore rechtsgebieden aangeboden door (professionele) 
aanbieders.97  
 De directeur-in-naam wordt vaak in negatieve zin vermeld omdat deze vorm van 
dienstverlening het mogelijk maakt om de identiteit van de werkelijke directeur te ver-
hullen.98 
 Wie een OSV aanschaft en de eigen identiteit wil versluieren, zal iemand anders 
moeten laten inschrijven als directeur. Omdat de klant toch feitelijke zeggenschap en 
controle over zijn offshore vennootschap wil blijven uitoefenen, wordt een aantal onder-
handse documenten opgesteld die moeten waarborgen dat de klant zijn greep op de on-
derneming en de geldstromen blijft houden.99 Uiteraard kan dat niet een willekeurige 
                                                        
96  Het bestuur kan zowel door een als meerdere personen worden uitgeoefend. Artikel 2:239 e.v. BW. 

Deze bestuurder kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Zie ook de uitspraak 
van het Gerechtshof Amsterdam van 21 juli 2009 over de aansprakelijkheid van een (trust)directeur. 
Zie uitgebreider paragraaf 3.6.4. over het begrip trustkantoren. 

97  Het intoetsen van de term ‘nominee director’ in google leverde 9.130.000 hits op. Hieronder een 
groot aantal professionele aanbieders zoals: www.ukincorp.co.uk; www.ascotadvisorsy.com en 
www.bizcorp.com.sg/nomine director. De functie van nominee director wordt veelal uitgeoefend 
door een lokaal trustkantoor, maar kan ook worden verricht door een particulier.  

 Een aardig voorbeeld hiervan stond in The Independent. Het ging om een inwoner van het eiland 
Sark (een van de Britse Kanaaleilanden). Deze persoon ‘verhuurde zijn naam als nominee director 
aan diverse internationale klanten. Uiteindelijk was hij van in totaal 3.378 OSV’s directeur. Hier-
voor ontving hij per OSV tussen de GBP 50 en GBP 400. Zie: www.independent.co.uk.news; STEP 
journal November 2010, p.19. 

98  Bijvoorbeeld OESO 2007, p. 3: ‘ In many OFCs (…) may employ nominee shareholder and nomi-
nee directors to disguise ownership and control’.  

99  Het systeem van nominee director werkt met diverse onderhandse documenten. De belangrijkste 
documenten hiervoor zijn: Ten eerste de managementovereenkomst waarin staat aangeven wat de 
taken en bevoegdheden zijn van de nominee-director. Ten tweede een vrijwaringsbewijs waarin de 
klant verklaart dat de nominee director niet de dagelijkse beslissingen neemt maar de klant. De 
nominee director wil voorkomen dat hij aansprakelijk wordt gesteld.  Ten derde een document 
waarin de directeur verklaart dat hij uittreedt als directeur, dit document is dan al ondertekend maar 
nog niet voorzien van een datum. Hierdoor kan de klant op elk gewenst moment de directeur ver-
vangen (Resignation letter). Ten vierde wordt een volmacht opgemaakt (Power of Attorney) waarin 
de formele bestuurder verklaart dat de klant gevolmachtigd is om over de banktegoeden te kunnen 
beschikken. Zie oprichting Wemax, paragraaf 4.3.3. en de websites van professionele aanbieders 
zoals:  

 http://www.ukincorp.co.uk/s-23-uk-nominee-director-advantages.html; http://panama.off-
shoreww.com/panama-corporation/nominee-directors-do-they-have-control.html en http://taxha-
vensguide.com/nominee-director.php.  
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persoon zijn. Het moet iemand zijn die bekend is met de offshore-wereld en die op het 
juiste moment juridische, administratieve, fiscale en civielrechtelijke handelingen kan 
verrichten. Daarom kiest men veelal voor een medewerker van een beheers-, trust- of 
advocatenkantoor. Een dergelijke directeur wordt directeur-in-naam (nominee director) 
genoemd. Deze professional handelt op aanwijzing van of namens de werkelijke eige-
naar. Daarvoor krijgt hij jaarlijks een bepaalde onkostenvergoeding (fee). Zijn naam 
wordt ook vermeld in officiële stukken, zoals de inschrijving in de Kamer van Koophan-
del, soms op facturen, contracten, bankmachtigingen en belastingaangiften.100 De FATF 
geeft de volgende omschrijving van het begrip nominee: 
 
 ‘The person, corporation, or beneficiary who has been appointed or designated  to 
 act for another (e.g. a nominee director is a director nominated by another  
 director to act in his or her place)’.101 
 
De directeur-in-naam handelt in opdracht en voor risico van de klant (de feitelijke eige-
naar), al hoeft dat voor buitenstaanders niet duidelijk te zijn.  
Ontdaan van alle franjes gaat het hier gewoon om een stroman, zij het een in die rechts-
stelsels wettelijk toegestane beroepsoefenaar, werkend voor de klant tegen een daarbij 
behorende vergoeding.  
 
2.6.2 De nominee shareholder (aandeelhouder-in-naam) 

De aandeelhouder-in-naam (nominee shareholder) houdt de aandelen van een vennoot-
schap voor een ander, namelijk de cliënt, die hiervoor opdracht heeft gegeven. Meestal 
wordt hier een aparte, doorgaans onderhandse overeenkomst voor opgesteld waarin de 
gemaakte afspraken zijn opgenomen, een zogenaamde ‘management agreement’. De 
aandeelhouder-in-naam is niet de rechtmatige en economische eigenaar van de rechts-
persoon. Dat is de feitelijke aandeelhouder, die zowel juridisch als economisch de ge-
rechtigde is van de aandelen, evenals van de daaraan verbonden vermogenswinsten en 
voordelen. 
 Wat is de ratio achter de constructie om iemand anders als aandeelhouder-in-naam 
aan te stellen? Welnu, elke kapitaalvennootschap moet ten minste één aandeelhouder 
hebben. In veel landen is het een vereiste dat de naam van de aandeelhouder(s) in de 
oprichtingsakte en andere formulieren wordt vermeld. Het komt evenwel voor dat een 
belanghebbende wil verhullen dat hij de feitelijke eigenaar is van de aandelen in kwestie. 
Daarvoor zijn ook rechtmatige redenen te noemen, maar de praktijk wijst uit dat er vaker 
redenen zijn die op misbruik – of op zijn minst oneigenlijk gebruik – duiden.102 Hiertoe 

                                                        
100  OESO 2007, p.4. 
101  FATF 2006, p. 24. 
102  OECD 2001, p. 8 en FATF 2006, p. 11. 
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kan men de diensten inhuren van een (rechts)persoon die deze functie wil vervullen. Ook 
trustkantoren verrichten deze vorm van dienstverlening.  
 
2.6.3 De feitelijke eigenaar (beneficial owner) 

In de (internationale) wet- en regelgeving evenals in de vakliteratuur treffen we vaak het 
begrip ‘(ultimate) beneficial owner’ aan (uiteindelijk belanghebbende).103 Vooral in het 
kader van belastingverdragen, anti-witwasmaatregelen en de beheersing van risico’s in-
zake het verlenen van trustdiensten komen we dit begrip tegen.104   
 Het verbergen van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (hierna UB) 
wordt internationaal als het grootste risico voor misbruik van buitenlandse (offshore) 
vennootschappen gezien.105 Een van die misbruikvormen zou het witwassen van mis-
daadgeld betreffen. Om dit misbruik van vennootschappen tegen te gaan is door de EU 
voorgesteld om deze UBs te registreren in een openbaar register.106 Hierop is reeds ge-
ruime tijd geleden gewezen: een citaat uit het rapport van de FATF over Misuse of cor-
porate vehicles uit 2006:  
 
 “The ability for competent authorities to obtain and share information regarding the 

identification of companies and their beneficial owner(s) is therefore   
essential for all the relevant authorities responsible for preventing and punishing 
money laundering.” 

 
De UB hoeft niet per se de aandeelhouder van een vennootschap te zijn, maar kan ver-
schillende hoedanigheden aannemen zoals: bestuurder, gevolmachtigde of zelfs iemand 
die formeel los staat van de vennootschap maar wel van de uiteindelijke opbrengsten of 
voordelen geniet. 
Zowel het begrip beneficial als owner komt uit de common law. De eerstgenoemde term 
duidt op het economische begrip vruchtgebruiker, terwijl owner duidt op het concept 
van eigenaarschap, dan wel aandeelhouderschap. Het begrip is ontwikkeld in de Anglo-
Amerikaanse rechtspraak, maar dat betekent nog niet dat er een eenduidige interpretatie 

                                                        
103  Opvallend is dat de begrippen ‘beneficial owner’ en ‘ultimate beneficial owner’ naast en door el-

kaar worden gebruikt. De bedoeling van deze bepaling is om de uiteindelijke natuurlijke persoon 
die de feitelijke zeggenschap en controle heeft over de gehele (groep) van vennootschappen te iden-
tificeren. Met andere woorden het gaat om de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner) 
en niet om de beneficial owner. Zie onder meer: Aanbeveling 33 FATF; 3e EU-richtlijn, en diverse 
rapporten van de FATF. 

104  Vooral bij de FATF in aanbeveling 24 en 25 en in de Derde EU-antiwitwasrichtlijn. Dit komt dui-
delijk naar voren in overweging 9 van de EU richtlijn waarin staat dat het aspect van identificatie 
van de uiteindelijke begunstigde van cruciaal belang is voor de bestrijding van witwassen. 

105  Zie: FATF 2006; FATF 2012; G8 vergadering in Ierland, juni 2013 ; Worldbank 2011, part 2; 
concept 4e EU AML richtlijn,  

106  Persbericht EU van 20 februari 2014. Zie: www.europarl.europa.nl. 
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is ontstaan. Per staat en rechtsgebied blijven er verschillen in opvatting en beschrijving 
bestaan. Grosso modo kan men zeggen dat de uiteindelijk belanghebbende degene is die 
economisch gerechtigd is tot de opbrengsten uit het vermogen van de rechtspersoon en 
hierover vrijelijk kan beschikken.  
 Tegenover het begrip beneficial owner, dat de economische eigendom impliceert, 
staat het begrip legal owner, dat veeleer op de juridische eigendom slaat. 
 Vooral de FATF besteedt veel aandacht aan dit begrip in relatie met het doeltreffend 
bestrijden van witwassen. In aanbeveling 24 van de FATF staat verwoord dat er geldige 
informatie over de uiteindelijk belanghebbende beschikbaar moet zijn en dat deze infor-
matie zorgvuldig (accurate) en tijdig (timely) moet worden verkregen.  
  Ook de OESO schenkt regelmatig aandacht aan deze problematiek vanuit de opvat-
ting dat informatie over de uiteindelijk belanghebbende bestrijding van misbruik van 
rechtspersonen bevordert.107 
 Volgens een OESO-rapport uit 2009 is de OSV een belangrijk instrument gebleken 
om de identiteit van de feitelijke eigenaar (beneficial owner) te verhullen.108 In de meeste 
belastingparadijzen heeft de wetgever namelijk de mogelijkheid geschapen om de iden-
titeit van de eigenaar van de vennootschap geheim te houden, onder meer door het ge-
bruik van offshore-entiteiten die toonderaandelen uitgeven en openbare registers waarin 
aandeelhouder-in-naam kunnen worden opgenomen.  
 
De Nederlandse situatie 
 
In Nederland is de derde Anti-witwasrichtlijn omgezet in de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financiering terrorisme (Wwft), die op 1 augustus 2008 in werking is ge-
treden. In deze wet wordt het begrip ultimate beneficial owner vertaald met ‘uiteindelijke 
belanghebbende’ en omschreven als: 
 
 1o. de natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het  
 kapitaalsbelang (. . .) dan wel op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uit 
 oefenen in deze rechtspersoon.’109 
 
Deze UB-verplichting maakt deel uit van het verplichte cliëntenonderzoek in de 
Wwft.110 Meldingsplichtigen financiële instellingen moeten deze verplichting nakomen. 
                                                        
107  Zie: het OESO rapport Behind the Corporate Veil: Using Corporate Vehicles for Illicit Purposes 

uit 2001, p. 41; het vervolgrapport Options for Obtaining Benficial Ownership and Control Infor-
mation uit 2002 en het OESO rapport Identification of Ultimate Benficiary Ownership and Control 
of a Cross-Border Investor uit maart 2007. 

108  “An important tool for concealment of the true beneficial owner is the use of offshore entities, such 
as trusts or offshore corporations”. OESO 2009, p. 24. 

109  Per 1 januari 2013 in artikel 1 lid 1, letter f van de Wwft. Hierin worden vijf varianten beschreven. 
110  Het clientenonderzoek is een kernbepaling in de Wwft en is geregeld in artikel 3 lid 2 Wwft.  
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Afhankelijk van hun eigen risicoanalyse dienen gerichte maatregelen te worden geno-
men om de UB-identiteit te verifiëren. Het toezicht op de naleving van de Wwft berust 
bij vier verschillende toezichthouders. De resultaten van handhavend optreden van de 
toezichthouders worden over het algemeen niet openbaar gemaakt. Echter, incidenteel 
komt hierover wel enige informatie naar buiten. Zo heeft DNB in 2011 de bevindingen 
gepubliceerd van een gericht themaonderzoek naar vierenveertig doelvennootschappen 
die zijn aangebracht via buitenlandse trustkantoren (feeders). Hieruit komt naar voren 
dat bij 27 gevallen de identificatie en verificatie van de UB tekortschiet. Niet duidelijk 
is waar de tekortschieting uit bestaat en hoe de selectie van de 44 doelvennootschappen 
tot stand is gekomen. Er kunnen dan ook geen algemene conclusies uit worden getrokken 
voor de gehele trustsector.111  
 Verder is er geen jurisprudentie aangetroffen over het begrip UB. Dat is begrijpelijk 
omdat toezichthouders feitelijk alleen kunnen beoordelen of er voldaan is aan de (kwan-
titatieve) verplichting tot identificering en verificatie van de UB. Wel is er jurisprudentie 
in het kader van het fiscaal recht. Hieronder twee uitspraken die een voorbeeld zijn voor 
de UB problematiek. 
 In de eerste zaak gaat het om een vermogensbeheerder die onder meer werd verdacht 
van belastingfraude en het plegen van valsheid in geschrifte.112 Het vonnis in deze zaak 
is interessant omdat de rechter hierin een algemene bewijsoverweging wijdt aan de ver-
houding tussen de vermogensbeheerder en de vennootschappen waarvan deze gebruik 
maakte. Dit vond de rechter van belang voor de beoordeling van de tenlastegelegde fei-
ten. Wat is er namelijk gebeurd? Via de rekeningen van drie buitenlandse vennootschap-
pen werden er betalingen en effectentransacties verricht. Formeel behoorde het ver-
mogen toe aan de buitenlandse rechtspersonen waarvan verdachte geen aandeelhouder 
was. De aandelen van de buitenlandse rechtspersonen waren in handen van een stichting 
in Liechtenstein.  
 De verdachte stelde dat hij niet de rechthebbende was van het geld maar dat hij hier-
over slechts beschikte als vermogensbeheerder. De rechter was echter een andere mening 
toegedaan en stelde in rechtsoverweging 3.1.2. het volgende: 
 
 “Uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte zich ten aanzien van  de 

rekeningen van de buitenlandse vennootschappen naar de uiterlijke verschij-nings-
vorm heeft gedragen als ware hij over de vermogens van die vennootschappen volle-
dig beschikkingsbevoegd” en “vooropgesteld moet worden dat iemand die kennelijk 

                                                        
111  DNB 5 april 2011, circulaire trusttoezicht maart 2011, Kenmerk 2011/132343. 
112  Rechtbank Amsterdam, 27 juni 2002, LJN:AE4700. Zie vooral rechtsoverweging 3.1. 



 
 

55 

vrijelijk over vermogensbestanddelen kan beschikken als de rechthebbende op de 
vermogen moet worden aangemerkt (. . .)”.113 

Hieruit komt naar voren dat vrijwel altijd een financieel onderzoek moet plaatsvinden 
om de werkelijke ub te identificeren.  
 In de tweede fiscale zaak gaat het om een verdachte die een belangrijke rol zou heb-
ben gespeeld in een criminele organisatie die zich bezig houdt met de drugshandel. Door 
de belastinginspecteur is een navorderingsaanslag opgelegd uitgaande van een geschat 
vermogen van 10 miljoen gulden. In dit kader is het volgende van belang. Een van de 
vermogensbestanddelen was een woning die een waarde had van ongeveer 1,2 miljoen 
gulden waarvan het eigendom op naam stond van een Liechtensteinse Establishment 
(soort stichting). De vraag was wie de rechthebbende was tot de toonderaandelen van 
deze Liechtensteinse stichting.114 Het hof oordeelde in rechtsoverweging 6.8. als volgt: 
 

“dat de belastinginspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de toonderaandelen van 
de (Liechtensteinse) Establishment in het bezit waren van belanghebbende, althans 
dat de waarde van die aandelen hem aanging.”  

 
De feiten en omstandigheden die de inspecteur heeft gesteld zijn: het feit dat belangheb-
bende de woning heeft aangekocht, hij er met zijn echtgenote in woonde en hier geen 
tegenprestatie tegenover stond (lees huurbetalingen) en dat hij de woning na zijn aan-
houding heeft verkocht aan een familielid.115 
 
In feite geven deze twee (gedateerde) uitspraken enig zicht op de juridische invulling 
van met name het kwalitatieve element van het begrip UB in de Wwft. 116  
 In het eerste lid van de wet wordt een kwantitatieve afbakening van de UB gegeven 
(25% +). Dit lijkt doelmatig maar er zijn praktische problemen aan verbonden. Ten eerste 
is het niet altijd gemakkelijk om vast te stellen wie de UB is omdat die zich weer achter 
anderen kan verbergen. Ten tweede, hoeft de aandeelhouder van 25% of meer niet 

                                                        
113  De rechter baseerde zijn oordeel onder meer op grond van de volgende feiten en omstandigheden: 

(1) de verdachte heeft handelingen verricht die onmiskenbaar een privékarakter hebben zoals: con-
tante opnamen, onder andere om een auto te kopen voor de echtgenote van de verdachte, verstrek-
ken van leningen, privé aankopen en bestedingen; (2) de verdachte kreeg geen geld voor zijn be-
weerde taak als vermogensbeheerder; (3) aangetroffen agenda’s met aantekeningen over transacties 
met de vennootschappen; (4) mutatieoverzichten van de bankrekeningen van de buitenlandse (off-
shore) vennootschappen; (5) het bezit van certificaten van aandelen van de buitenlandse rechtsper-
sonen.  

114  Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de vraag of er wel sprake is van toonderaandelen bij deze 
Liechtensteinse stichting. 

115  Hof Amsterdam, 14 april 2003, VN 2003/37.1.6 en Hof den Haag 22 januari 2008, LJN: BC3858. 
116  In feite wordt hier door de rechter invulling gegeven aan punt drie van de UB definitie in artikel 1, 

lid 1, f  van de Wwft, dat als UB moet worden gezien degene die feitelijke zeggenschap kan uitoe-
fenen over de vennootschap. 
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dezelfde te zijn als feitelijk eigenaar. Voorts is deze bepaling gemakkelijk te omzeilen 
door een aantal aandelen gespreid op naam van anderen te zetten of door de aandelen 
onder te brengen in een trust of stichting. Het uiteindelijke oordeel over de betekenis van 
het begrip feitelijk eigenaar of uiteindelijke belanghebbende zal in concrete gevallen uit-
eindelijk altijd voorbehouden zijn aan de rechter. 
 In december 2014 heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen om te ko-
men tot het invoeren van een openbaar UB-register in alle EU-landen.117 De bedoeling 
van dit register is om de werkelijke eigenaren achter de (offshore) vennootschappen te 
identificeren zodat (belasting)fraude, corruptie en witwassen beter kan worden bestre-
den.118 Gelet op de in het bovenstaande aangegeven ontduikingsmogelijkheden lijkt dit 
voorstel weinig doeltreffend.  
 
2.6.4 De trust 

Het begrip trust behoeft enige toelichting, enerzijds omdat de trust regelmatig wordt ge-
bruikt in samenhang met OSV’s en anderzijds omdat de begrippen trust, trustkantoor en 
trustee regelmatig door elkaar gebruikt worden, wat verwarrend is. 
 Het is wederom moeilijk, zo niet onmogelijk, een eenduidige definitie te geven van 
het begrip trust. Al in 1996 merkte Hayton hierover met het bekende cliché op dat de 
trust te vergelijken is met een olifant: moeilijk te omschrijven, maar makkelijk te her-
kennen.119 De trust stamt uit het Anglo-Amerikaanse recht en kent verschillende ver-
schijningsvormen.120 De voorloper van de trust was de ‘use’: een mechanisme dat ge-
bruikt werd voor het organiseren van een nalatenschap.121 
 Benadrukt zij dat een trust – in de meeste rechtsgebieden – wel een afzonderlijke 
rechtsfiguur, maar geen rechtspersoon is. Een trust kan dan ook niet zelfstandig rechten 
of verplichtingen aangaan.122 Een trust valt ook niet onder  ̶ de hier voor dit onderzoek 
                                                        
117  Niet duidelijk is of dit geldt voor alle rechtsvormen (publiek en privaatrechtelijk, trusts,etc). Of het 

voorstel het ook gaat halen, is nog onzeker. Het voorstel moet nog naar de Europese Raad. Dit 
onderwerp wordt ook besproken in het kader van de vierde witwasrichtlijn.   

118  Persbericht Europees Parlement van 17 december 2014. Zie: www.europarl.europa.nl. 
119  Hayton 1996, p. 3. 
120  Zoals private en publieke trusts. Private trusts kunnen weer verder ingedeeld worden naar bepaalde 

kenmerken of antwoorden op vragen als verlaat het vermogen van de insteller (irrevocabele) de 
trust onherroepelijk of niet (revocable). Daarnaast speelt nog het onderscheid tussen een discre-
tionary trust waarin de trustee veel beleidsvrijheid betreffende het beheer van het vermogen en de 
keuze van de begunstigden heeft. Het valt buiten het kader van dit onderzoek om al deze verschij-
ningsvormen te beschrijven. Ik verwijs hiervoor naar de vakliteratuur zoals: FATF 2006. In bijlage 
2 van dit FATF rapport zijn verschillende vormen van trusts beschreven; STEP 2002, H 3.2; Lam-
berts 1999, p. 43; Trust en onderneming 2003, p. 151; Aertsen 2004 (proefschrift) en Sonneveldt 
(proefschrift) 2000, p. 23-25. 

121  Hierbaut, D, Het proces Lord Dacre (1535): Recht, fraude, politiek en de voorloper van de trust in 
de bundel Historische rechtszaken, Ars Aequi Libri 2005. 

122  STEP 2002, p. 29; Boer 2005, p. 2. 
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gehanteerde definitie  ̶ van een offshore vennootschap maar wordt wel vaak gebruik in 
combinatie met een offshore vennootschap en behoeft daardoor een nadere beschrijving. 
 In zijn rechtsvergelijkende beschouwing over het Anglo-Amerikaanse trustrecht 
geeft Uniken Venema in 1954 de volgende klassieke beschrijving van de trust: 
 
 “De Anglo-Amerikaanse trust dan is een rechtsverhouding, krachtens welke 
 degene die tot een vermogensbestanddeel is gerechtigd, daarvan niet te eigen 
 nutte gebruik mag maken, maar krachtens welke hij verplicht is [ervoor] zorg te 
 dragen, dat zijn subjectief recht uitsluitend aan een ander ten goede komt, dan 
 wel uitsluitend strekt ter behartiging van een abstract, d.w.z. een niet op be-
 paalde personen te betrekken doel.”123 
 
Een andere definitie is te vinden in het FATF rapport uit 2006. 
 

“A trust is a corporate vehicle that separates legal ownership (control) from benefi-
cial ownership. Trusts are important for transferring and managing assets. Trusts 
usually are restricted in duration. Trusts are not required to register in many juris-
dictions and because of this it can be difficult to identify the beneficial owner of a 
trust. Trusts are common law vehicles, but there are civil law constructions that also 
separate legal ownership from beneficial ownership.”124 

 
Een juridische beschrijving van het begrip trust is te vinden in artikel 2 van het Haags 
Trustverdrag uit 1985:  
 
 “Voor de toepassing van dit Verdrag heeft de term trust het oog op de rechtsbe
 trekking die – bij rechtshandeling onder de levenden of ter zake des doods – in het 
 leven wordt geroepen door een persoon, de insteller, wanneer goederen on
 derde macht van een trustee worden gebracht ten behoeve van een begunstigde of 
 voor een bepaald doel.” 
 
Kortom, uit bovenstaande begripsomschrijvingen en overige literatuur wordt het basis-
model van een trust omschreven als een eenzijdige rechtshandeling waarmee de insteller 
van de trust, de settlor125 een bepaald vermogen126 afzondert en overdraagt aan een 

                                                        
123  Uniken Venema, Trustrecht en bewind, proefschrift uit 1954, Tjeenk Willink, 1954, p. 2. 
124  FATF 2006, p. 62. 
125  In de Verenigde Staten van Amerika aangeduid als ‘grantor’. 
126  Dit trustvermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit een banktegoed, effecten, een jacht of de aandelen 

van een OSV. 
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persoon aan wie dit vermogen wordt toevertrouwd voor beheer, de trustee127, ten be-
hoeve van één of meer de begunstigden (de beneficiary) of en bepaalde doelstelling.128 
Na deze overdracht is er ten aanzien van de trustvermogen een duaal eigendomsrecht 
ontstaan. De trustee is de juridische eigenaar geworden van het trustvermogen, terwijl 
de begunstigden een economisch recht hebben op deze goederen. Onder het Anglo-Ame-
rikaanse trustrecht wordt dit trustvermogen als een afgescheiden vermogen beschouwd 
en valt het in geval van een eventueel faillissement van de trustee niet in de boedel.129 
De trustee verplicht zich het ingebrachte trustvermogen te beheren voor een bepaald doel 
volgens de instructies die zijn opgenomen in de trustakte en/of aangevuld met bepalingen 
in de letter of wishes.130 De insteller, settlor, vertrouwt erop (‘trust’) dat de trustee de 
instructies zal opvolgen. Eventueel kan de settlor ook een toezichthouder, protector ge-
naamd, benoemen die toezicht houdt op de trustee. Ook andere combinaties van functies 
zijn mogelijk.131 Algemeen wordt aangenomen dat een trust rechtsgeldig tot stand is ge-
komen als er aan drie materiële vereisten is voldaan: 
 
1. Het moet duidelijk zijn dat het de bedoeling was van de insteller om een trust te 

creëren (certainty of intention); 
2. Er moet duidelijkheid zijn over de aard en omvang van het trustvermogen dat de 

trustee moet beheren (certainty of subject-matter) en 
3. De begunstigden moeten identificeerbaar zijn (certainty of objects).132 

Hoewel het geen vormvereiste is, is het gebruikelijk dat er voor de totstandkoming van 
de trust een schriftelijke onderhandse trustakte wordt opgemaakt.133  Een trust(akte) 

                                                        
127  Een trustee kan worden omschreven als de legal owner van de aan de trust onderworpen goederen. 

Underhill and Hayton, Law of trusts and trustees. Een goede vertaling van de trustee ontbreekt in 
het Nederlands. Ook is er geen definitie opgenomen in het Haags Trustverdrag. Wel is er een voor-
beeld van een wettelijke definitie te vinden in artikel 897 van het Liechtensteinse Personenrecht. In 
het algemeen kan deze functie zowel door een natuurlijke persoon als een rechtspersoon worden 
uitgeoefend. In de praktijk wordt de functie vaak uitgeoefend door een professioneel instelling, 
bijvoorbeeld een (medewerker) van een lokaal trustkantoor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de OESO en de FATF concluderen dat de trustee ook een rol kan spelen bij het verhullen van de 
identiteit van de beneficial owner. FATF 2002, p.93. In veel landen dient de trustee over een ver-
gunning te beschikken. Zie onder meer: Sonneveldt 2000, p. 21 e.v.; Aertsen 2004, p. 12; Interna-
tional Tax Glossary, 2001, 4e editie, p. 368. 

128  Aertsen 2004, p.14, Sonneveldt 2000, p. 20-21. 
129  Aertsen 2004, p. 15. 
130  Dit is een brief van de settlor gericht aan de trustee waarin de eerstgenoemde gedetailleerder aan-

wijzingen geeft aan de trustee. Hieruit vloeien geen rechtens afdwingbare verplichten voort. Lentze 
& Kroon 2002, p. 13. 

131  Aertsen 2004, p.17. 
132  Zie uitgebreider: Aertsen 2004, paragraaf 2.4.2.  
133  Aertsen 2004, p. 26. 
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wordt vaak door een lokaal professioneel trustkantoor in het leven geroepen.134 Maar het 
kan ook door een notaris, advocatenkantoor of belastingadviseur worden gedaan. Veelal 
gaat het om een standaarddocument dat enigszins te vergelijken is met een oprichtings-
akte van een OSV. In deze trustakte worden allerlei bepalingen opgenomen zoals: de 
naam van de trust; het recht waarnaar de trust is ingesteld; de naam van de insteller, 
settlor en/of de begunstigden; de vorm en omvang van het ingebrachte vermogen en wat 
ermee moet gebeuren; de trustvorm en een zogeheten ‘flee clause’, een ontsnappingsbe-
paling die het mogelijk maakt in bepaalde onvoorziene omstandigheden de trust te ver-
huizen naar een veiliger rechtsgebied.135 Uiteindelijk wordt de trustakte ondertekend 
door de insteller (settlor) en de trustee. Hiermee doet de insteller juridisch afstand van 
het ingebrachte vermogen en eindigt in principe ook zijn betrokkenheid bij de trust. 136 
 De rechtsfiguur van ‘trust’ wordt in landen als Nederland wel als zodanig ‘erkend’, 
maar feitelijk nog steeds niet ‘herkend’.137 Het is niet mogelijk een trust naar Nederlands 
recht in het leven te roepen. Daarvoor moet men in het buitenland zijn, in het bijzonder 
in rechtsgebieden waar het Anglo-Amerikaanse rechtsstelsel vigeert, zoals de Verenigde 
Staten, Bermuda, Engeland of de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey. Veel van deze 
rechtsgebieden hebben speciale trustwetgeving ingevoerd. Om in ‘civil law’ rechtsge-
bieden toch duidelijkheid te scheppen over de civiel-juridische situatie van de trust is in 
1985 het Haags Trust Verdrag (HTV) afgesloten.138  
 Van belang is nog te vermelden dat artikel 13 van het HTV de rechter de mogelijkheid 
geeft een trust niet te erkennen als de kenmerkende elementen van de trust geen 

                                                        
134  Op het internet zijn diverse voorbeelden hiervan te vinden bij professionele aanbieders. Even 

‘googlen’ met de zoekterm ‘trust formation’ leverde een schat aan informatie op, zoals over de 
aanbieders, de oprichtingsprocedure, de kosten, welke landen het meest geschikt zijn. Hierna twee 
willekeurig gekozen voorbeelden: http://www.belizecompanies.com/download_trust_appl.php 
(Belize trust) en  

 http://www.atrium-incorporators.com/trust%20formation%20in%20liechtenstein.htm (Liechten-
steinse trust).  

135  Bijvoorbeeld bij politieke onrust, omdat de fiscale bepalingen worden gewijzigd of omdat er ineens 
een internationale verdrag wordt ondertekend waardoor het mogelijk is om informatie over de trust 
uit te wisselen. Hayton 1999, p.323-324. 

136  Het gevolg hiervan is onder meer dat het fiscaal niet meer tot zijn vermogen behoort en dat het dan 
ook niet van hem kan worden ontnomen.  

137  Door de inwerkingtreding van het Haags Trustverdrag (HTV) op 1 februari 1996 wordt een trust 
die voldoet aan de criteria van artikel 11 van het HTV, in Nederland ook als zodanig erkend. Die 
erkenning kreeg al haar beslag door de totstandkoming van de Wet Conflictenrecht Trusts, nr. 
23027. In andere landen kent men enigszins met de trust vergelijkbare rechtsvormen, zoals de 
Liechtensteinse Stiftung, ook wel aangeduid met de Engelse term ‘foundation’. Deze zal ik niet 
verder behandelen. 

138  Op 1 februari 1966 is dit verdrag voor Nederland in werking getreden. Verdrag inzake het recht dat 
toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, ’s Gravenhage, 1 juli 1985, Trb. 1985, 
141. Het verdrag regelt alleen de civiel-juridische aspecten en laat de bevoegdheden van de rechts-
gebieden op het gebied van de belastingen buiten beschouwing. Zie artikel 19 van het verdrag. 
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wezenlijke aanknopingspunten (meer) hebben met de bewuste trust. De kenmerkende 
elementen kunnen zijn dat zowel de insteller als de begunstigden zich in Nederland be-
vinden en ook het trustvermogen afkomstig is uit Nederland. De enige kenmerkende 
eigenschap met zo’n rechtsfiguur is dan dat de trust wordt beheerd door een lokale trus-
tee, terwijl andere kenmerkende elementen zoals de woonplaats, domicilie en/of de na-
tionaliteit van de settlor en de begunstigden en de ligging van het trustvermogen een 
Nederlands aanknopingspunt hebben. In een dergelijk geval zou een belanghebbende 
deze bepaling kunnen inroepen om de trust niet te erkennen. 
 De trust is een rechtsvorm die vaak wordt gebruikt voor allerlei legale doeleinden, 
zoals voor het veiligstellen van vermogen voor eventuele aansprakelijkheidsclaims, het 
bij elkaar houden van een bepaald vermogen (bijvoorbeeld een kunstverzameling) of 
vermogensplanning, bijvoorbeeld nalatenschapsplanning (‘estate planning’).139 Uiter-
aard is er ook een misbruik-tegenhanger, doordat de trust enkele kenmerkende eigen-
schappen heeft die deze minder doorzichtig maken.140  
 Om het misbruik van juridische constructies zoals de trusts door witwassers te be-
strijden heeft de FATF in aanbeveling 25 landen opgeroepen om te waarborgen dat er 
tijdig en relevante informatie voorhanden is over de uiteindelijke belanghebbende van 
de trust met inbegrip van de insteller, trustee en de begunstigde.141 
 
Misbruikmogelijkheden 
 
Volgens verschillende internationale studies wordt de trust meer dan gemiddeld mis-
bruikt voor twijfelachtige doeleinden. Allerlei financieel-economisch strafbare feiten, 
zoals belastingfraude of witwassen van misdaadgeld, worden met de trustfiguur ge-
pleegd.142 Het gaat dan vaak om het verhullen van de herkomst van de betrokken ver-
mogensbestanddelen of om het vermogen buiten het zicht van de fiscale autoriteiten van 
de woonplaats van de insteller te brengen. De trust wordt vaak ingezet als bovenste laag 
in een structuur om de anonimiteit van de uiteindelijk begunstigde te verhullen. Zo 

                                                        
139  Aertsen p.1. en 54; Fiscaal Praktijkblad, 2007, p.15. 
140  Het FATF rapport uit 2002 benoemd er negen.   
141  FATF on money laundering, veertig aanbevelingen, 2003, aanbeveling nummer 34. Per februari 

2012 is deze aanbeveling omgenummerd naar aanbeveling 24. 
142  OESO 2001, p. 25; FATF 2001, p. 8; FATF Report on Money laundering Typologies 2000-2001, 

p. 10; FATF Review of the Forty recommendations consultation Paper, 30 mei 2002, p. 70; FATF 
2003, aanbeveling 34. Deze aanbeveling richt zich expliciet tot een bepaalde soort trust, namelijk 
de Express trust en U.S Trust?. Department of the Treasury, 2005, p. 47 en Tax Haven Abuses: 
The Enablers, The Tools & Secrecy, US Senate 2006. 
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kunnen de aandelen van een OSV worden ingebracht in een trust wat bijdraagt aan een 
nog ondoordringbaardere verhulling.143  
 In tegenstelling tot een vennootschap, wordt een trustovereenkomst niet in enig open-
baar register opgenomen. Derden kunnen dus niet doorgronden of er een trust is ingesteld 
en wie de daarbij betrokkenen zijn.144 Er is dan ook geen enkele aanwijzing voor het 
aantal trusts in een bepaald rechtsgebied, noch weet men wie de betrokkenen zijn. Hier-
door is het dus eenvoudig om als begunstigde onbekend te blijven. Aertsen merkt hier-
over het volgende op:  
 

“De persoon die de trust gebruikt, kan volledig anoniem blijven. Dit maakt de trust 
kwetsbaar voor misbruik. Indien zwart geld of geld dat van criminele activiteiten 
afkomstig is, eenmaal in een trustvermogen is ondergebracht, wordt het voor opspo-
ringsautoriteiten lastig om vast te stellen van wie het geld afkomstig was en voor wie 
het uiteindelijk bestemd is. Dit maakt de trust een aantrekkelijk instrument voor cri-
minele activiteiten, waarbij het cruciaal is om de herkomst en de bestemming van 
geldstromen te verhullen, zoals het witwassen van zwart geld, het ontwijken van be-
lastingheffingen en het financieren van criminele en terroristische organisaties.”145 

 
In de vakliteratuur wordt een aantal redenen genoemd voor het gebrek aan transparantie 
van trusts waardoor het risico op misbruik wordt vergroot.146 Uiteraard kunnen deze per 
trustvorm verschillen en zijn ze aan veranderingen onderhevig. Als belangrijkste oorza-
ken worden genoemd: (a) de trust kan tot stand komen zonder vormvoorschriften; (b) de 
trust behoeft niet te worden geregistreerd in een publiek register; (c) de lokale overheid 
beschikt niet over informatie betreffende de identiteit van de insteller en de begunstig-
den; (d) de insteller kan tevens begunstigde zijn en (e) er is geen zicht op de aard, omvang 
en uitkeringen van het trustvermogen.147 Een extra obstakel kan worden opgeworpen 
door een advocaat als trustee te benoemen. Afhankelijk van het rechtsgebied speelt hier 

                                                        
143  OESO 2001, p. 25 en Department of Treasury, 2005, p. 49. 
144  Het zal duidelijk zijn dat dit grote problemen geeft in de handhavingsketen. Ik verwacht dan ook 

dat er in de komende tijd meer druk zal worden uitgeoefend op rechtsgebieden om informatie van 
trusts te verzamelen en te publiceren. En deze informatie op verzoek ook uit te wisselen met andere 
rechtsgebieden. Een voorbeeld hiervan laten de bilaterale verdragen tussen landen zien om belas-
tinginformatie uit te wisselen (zogenaamde TIEA’s). 

145  Aertsen (dissertatie) 2004, p. 183. 
146  OESO 2001, p. 25; In het FATF rapport, Review of the forty recommendations, consultation paper, 

30 mei 2002, H. 4.3. benoemd er negen en het FATF 2006, in bijlage 2, punt 13 worden er acht 
potentiële misbruikaspecten genoemd. Het OESO rapport uit 2002 noemt er negen. 

147  Mogelijk dat later bij uitkeringen aan begunstigden dat wel zichtbaar wordt. 
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dan, terecht of niet, de geheimhoudingsproblematiek een rol waardoor het nog moeilijker 
wordt om informatie te verkrijgen. 
 Hieronder volgt een voorbeeld waarin de insteller op misbruik makende wijze de 
controle blijft behouden (uit het rapport van de Amerikaanse permanente subcommissie 
voor onderzoek uit 2006).148 
 
Praktijkvoorbeeld: casus Wyly 
Deze casus geeft ons enig inzicht in het misbruik van de combinatie van offshore trusts 
en offshore companies. Het gaat in deze casus om twee Amerikaanse vermogende broers, 
Sam en Charles Wyly die in de jaren 1970-1980 schatrijk werden met de verkoop van 
software. Tijdens het onderzoek zouden zij beschikken over een (belegd) vermogen van 
in totaal 11 miljard dollar waarover zij geen belasting wilden betalen.  
In wezen was de opzet simpel. Om belastingheffing in de USA te verminderen, dan wel 
te ontgaan, zetten hun adviseurs in de periode 1992-2005 een internationaal netwerk op 
van 39 OSV’s waarvan de aandelen werden ondergebracht in 19 offshore trusts afkom-
stig van de Kaaiman Eilanden en het Eiland Man. Vervolgens werden er bankrekeningen 
geopend en werd voor een bedrag van ongeveer 190 miljoen dollar aan effecten en aan-
delenopties overgedragen aan deze offshore-entiteiten. Vervolgens werden deze effecten 
te gelde gemaakt. Volgens de commissie zou er ten tijde van het onderzoek ongeveer 
600 miljoen dollar onbelast zijn ondergebracht in deze offshore-structuur. 
In de kern komt de belastingfraude op het volgende neer. De Wyly broers wekten de 
schijn dat de trustees onafhankelijk waren, terwijl de werkelijke controle direct dan wel 
indirect berustte bij de gebroeders Wyly. Het gevolg hiervan is dat de opbrengsten ‘off-
shore’ onbelast werden ontvangen. Vervolgens werd met het geld vastgoed en kostbare 
schilderijen gekocht en werd een deel van het geld door de trustee belastingvrij ‘uitge-
leend’ aan de Wyly’s: de gebruikelijke terugleenconstructie.  
In deze zaak was er veel bewijsmateriaal waaruit bleek dat de broers in feite de controle 
uitoefenden op de trusts. Onder meer gaven zij de opdrachten aan de trustee en namen 
zij – in plaats van de trustee – alle belangrijke beslissingen ten aanzien van de aan- en 
verkoop van de aandelen. Ook stelden zij geselecteerde personen aan die bij hen werkten 
en die door hen konden worden ontslagen als protectors van de trusts. Uiteindelijk was 

                                                        
148  Report: Tax haven Abuses; The Enablers, The Tools and Secrecy. 1 augustus 2006. Dit uitgebreide 

rapport van 370 pagina’s beschrijft zes praktijkvoorbeelden van misbruik van offshore-entiteiten, 
waaronder de trust, door Amerikaanse burgers en bedrijven.  
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het gevolg van deze constructie dat de Amerikaanse schatkist ongeveer 300 miljoen aan 
belastinginkomsten had misgelopen.149 
 
Ook in Nederland wordt gebruik dan wel misbruik gemaakt van de trust, vooral in het 
kader van belastingheffing.150 De trust wordt ook door sommige aanbieders op de (Ne-
derlandse) markt aangeboden. Een zo’n aanbieder wijst op de mogelijkheid van een 
‘Anonieme Belastingvrije Trust’. Dit is een combinatie van een Nederlandse BV met 
een Britse Limited als holding waarvan de aandelen weer worden ondergebracht in een 
offshore trust. Hierdoor ontstaat, volgens de website: “een absolute anonimiteit, afscher-
ming van de rechthebbende en de hoogst mogelijke graad van bescherming voor de be-
stuurders.”151  
  
In een bestuursrechtelijke procedure tegen een aanbieder van buitenlandse rechtsperso-
nen heeft de rechter geoordeeld dat in deze zaak sprake was van een niet transparante 
bedrijfsstructuur die geschikt is om de identiteit van de UB te verhullen. Volgens de 
rechter heeft de aanbieder hiervan ten onrechte geen witwasmelding gedaan.152  
 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er in 2009 in Nederland meer aandacht is 
gekomen voor misbruik van de trust.153 Ten eerste door de invoering van het wetsvoor-
stel tot wijziging van de successiewetgeving en ten tweede door de jacht op zwartspaar-
ders.154 Volgens de toenmalige staatssecretaris De Jager is 15 miljard euro aan spaargeld 
van Nederlandse belastingplichtigen ‘verborgen’ in buitenlandse trusts die gevestigd zijn 

                                                        
149 Tax Haven Abuses, 2006. Hoofdstuk VIII, p. 113-331 en het Tijdschrift Offshore Investment de-

cember 2006/januari 2007, p.13. 
150  In de uitvoeringspraktijk geeft de fiscale behandeling van de trust nogal wat problemen. Dit mede 

doordat er voor de trust geen specifieke fiscale regels zijn opgesteld. Om meer duidelijkheid te 
geven over de fiscale kwalificatie van de trust en andere doelvermogens heeft de staatsecretaris van 
Financiën hiervoor een beleidsbrief opgesteld. Besluit van 15 december 2005, nummer 
CPP/2005/2528M. 

151  Zie:http://www.quaedvlieg-juristen.nl/Anonieme_Belastingvrije_Trust.htm. 
  Zie ook http://www.belastingstructuur.nl/belastingroutes/anonieme-belastingvrije-trust en 
  http://www.hjc.nl/belastingen/intro.php. 
152  Rb Rotterdam 22 juli 2010, LJN:BN4179. In deze zaak werd gebruik gemaakt van een irrevocable 

trust die de aandelen hield van een Engels Limited, die optrad als beherend vennoot in en CV-
structuur. Van belang hierbij was dat de insteller/settlor zichzelf tevens had aangewezen als begun-
stigde van het trustvermogen.  

153  Hoewel er op het aangiftebiljet inkomstenbelasting al sinds 1994 een vraag voorkomt of degene die 
het biljet invult, betrokken is bij een trust dan wel doelvermogen. Het begrip betrokkenheid dient 
ruim te worden uitgelegd. Zie ook memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van de 
Successiewet 1956, 31 930, p.15. 

154  Kamerbrief van staatsecretaris van Financiën aan voorzitter Tweede Kamer van 6 oktober 2009, 
Wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956, 31.930. 
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in belastingparadijzen.155 Vaak treedt een trustkantoor op als trustee. Maar wat is precies 
de definitie van een trustkantoor? Deze vraag wordt in de volgende paragraaf beant-
woord. 
 
 
2.6.5 Het trustkantoor 

Het trustkantoor speelt een belangrijke rol in het functioneren van OSV’s, omdat OSV’s 
veelal worden opgericht, beheerd en bestuurd door deze instellingen. Een nadere ken-
nismaking met het trustkantoor is dus op zijn plaats. Een trustkantoor verleent, kort ge-
zegd, verschillende diensten aan de vennootschappen die het beheert in opdracht van 
veelal internationale cliënten. Die diensten zijn van uiteenlopende aard zoals: als be-
stuurder optreden, administratieve werkzaamheden verrichten, een kantooradres en/of 
communicatiemiddelen verlenen, een bestuurs- en/of aandeelhoudersvergadering orga-
niseren.156 Vaak hebben trustkantoren nevenvestigingen in diverse belastingparadijzen. 
 Van der Wulp heeft onderzoek gedaan naar het wettelijk functioneren van trustkan-
toren in Nederland.157 Het spiegelbeeld waarin Nederlandse verdachten misbruik maken 
van buitenlandse trustkantoren valt echter niet onder de reikwijdte van zijn onderzoek. 
Evenmin is iets over aantallen bekend gemaakt, in Nederland noch daar buiten. Ondanks 
de bestaande wetgeving en toezicht bevinden we ons hier op onbekend gebied dat hier 
wat verder verkend wordt. 
 Trustkantoor betekent letterlijk ‘vertrouwenskantoor’, maar zoals zo vaak volstaat 
een letterlijke vertaling niet om te begrijpen wat het begrip werkelijk betekent. Sommi-
gen, zoals Frielink, stellen dat er geen eenduidige definitie is te geven van het begrip 
trustkantoor, omdat door de grote onderlinge verschillen een poging om te definiëren bij 
voorbaat tot mislukken gedoemd is.158  
 In de internationale context wordt voor de term trustkantoor veelal het Engelse begrip 
‘trust’ en ‘company service provider’ (hierna: TCSP) gebruikt, een mijns inziens vrij 
accurate benaming, omdat hiermee wordt aangegeven wat een trustkantoor feitelijk doet, 

                                                        
155  Brief MvF van 30 september 2009, over de aanpak van buitenlands vermogen, kenmerk 

DGB/2009/46904, p. 2. 
156  Van Gorkum & Carpentier 2004, p. 10 en Frielink 2004, p.1. Zie ook diverse websites op het inter-

net. Bijvoorbeeld:www.alcotrust.nl;www.taxhavenco.com en www.amicorp.com. 
157  Voor een uitgebreide behandeling van de maatschappelijke aandacht voor de Nederlandse trustsec-

tor, zie de lezenswaardige dissertatie van Van der Wulp uit 2012. Hoofdstuk 3 gaat over de stand 
van de (internationale) kennis op het terrein van misbruik van Nederlandse trustkantoren. 

158  Frielink, Toezicht trustkantoren in Nederland, 2004, p.1. In grote lijnen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen Nederlandse trustkantoren die hun diensten aanbieden aan buitenlandse klanten en 
buitenlandse trustkantoren die hun dienstverlening aan niet-ingezetenen klanten aanbieden. Be-
halve trustkantoren zijn er internationaal een groot aantal professionals die zich bezig houden met 
de dienstverlening aan rechtspersonen, trusts en andere rechtsfiguren zoals; advocaten, accountants, 
notarissen en banken. FATF Consultatie Paper 2002, p. 92. 
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namelijk bepaalde diensten aan cliëntvennootschappen verlenen.159 De internationale 
normstelling voor trustkantoren is terug te vinden in de ‘adviezen’ van de FATF en in 
Europese richtlijnen. Deze laatste zijn uitgevoerd in nationale wetgeving, voor Neder-
land is dit gedaan in de Wet toezicht trustkantoren (zie hierna).  
 In de derde Europese Antiwitwasrichtlijn160 uit 2005 is het begrip TCSP als volgt 
omschreven:  
 “Any natural or legal person which by way of business provides any of the  
 following services to third parties: 

a. forming companies or other legal persons; 
b. acting as or arranging for another person to act as a director or secretary of a 

company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other 
legal persons; 

c. providing a registered office, business address, correspondence or administra-
tive address and other related services for a company, a partnership or any 
other legal person or arrangement; 

d. acting as or arranging for another person to act as a trustee of an express trust 
or a similar arrangement; 

e. acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for 
an other than a company listed on a regulated market that is subject to disclo-
sure requirements in conformity with Community legislation or subject to equiv-
alent international standards.” 

Hier heeft de Europese wetgever duidelijk gekozen voor een functionele omschrijving 
die uitgaat van vijf verschillende vormen van dienstverlening zoals die eerder zijn be-
schreven door de FATF.  
 Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) in werking getreden. 
Vanaf deze datum staan trustkantoren in Nederland onder toezicht van DNB.161 De in-
ternationale omschrijving wijkt af van de Nederlandse definitie in de Wtt. In artikel 1 
sub a staat wat het begrip trustkantoor inhoudt. Hieruit blijkt dat de wetgever vooral heeft 
gekeken naar de vormen van dienstverlening die het trustkantoor aanbiedt alsmede naar 

                                                        
159  FATF The Forty Recommendations 2003, Glossary punt f; FATF, 2006, p. 24.  
160  EU-Richtlijn 2005/60/EC van 26 oktober 2005, artikel 3, sub 7. Een vergelijkbare omschrijving is 

ook te vinden in het FATF rapport ‘Guidance For Trust and Companies Services Providers’ 
(TCSP) van 17 juni 2008, bijlage 2. 

161  Stb 2004, 4. De Wtt is inmiddels geëvalueerd. De toenmalige minister van Financiën, De Jager, 
heeft het evaluatierapport op 3 mei 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd.  
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de plaats van waaruit deze diensten worden aangeboden. Volgens artikel 1 sub a Wtt is 
een trustkantoor: 
 
 “Een rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon die (. .) beroeps- of 
 bedrijfsmatig een of meer van de onder punt d genoemde diensten een (. .) 
 rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon.” 
 
De in artikel 1 punt d Wtt genoemde vijf kwalificerende trustdiensten zijn: 
1. het zijn van bestuurder162 van een rechtspersoon of vennootschap; 
2. het ter beschikking stellen van een adres (domicilieverlening) met een van de in de 

wet genoemde bijkomende werkzaamheden163 aan de doelvennootschap164; 
3. het verkopen165 van (buitenlandse) rechtspersonen en 
4. het optreden als ‘trustee’.166 
5. het voor een cliënt gebruik maken van een vennootschap die tot dezelfde groep be-

hoort. 

Uit de wettekst volgt dat het niet noodzakelijk is dat een trustkantoor alle vijf deze trust-
diensten moet verrichten.167 
 Als we deze vier vormen van trustdiensten vergelijken met de hiervoor genoemde 
vijf vormen van kwalificerende trustdiensten in de Derde EU Antiwitwasrichtlijn, valt 
allereerst op dat de dienstverlening van de aandeelhouder-in-naam (nominee sharehol-
der) niet in de Nederlands wetgeving is opgenomen. Verder richt de EU richtlijn zich op 
het oprichten terwijl de Nederlandse tekst het alleen heeft over ‘verkopen’ van 

                                                        
162  Voor de bepaling van de vestigingsplaats van een vennootschap is het van belang te weten of het 

trustkantoor als formele bestuurder van een OSV ook de essentiële beleidsbeslissingen neemt of 
alleen maar belast is met administratieve en/of uitvoerende werkzaamheden. Mijn ervaring is dat 
trustkantoren in het buitenland die OSV’s beheren en besturen, vaak slechts optreden als nominee 
director. Dat wil zeggen dat ze slechts uitvoerende werkzaamheden verrichten in opdracht en voor 
risico van de klant. Die klant neemt dan de wezenlijke beslissingen. Zie ook paragraaf 3.5.2. 

163  Zoals: het geven van advies, het verzorgen van de belastingaangiften of het opstellen van de jaar-
rekening. Kamerstukken II 2002-2003, 29 041, nr. 3, p.9. 

164  Een doelvennootschap is de rechtspersoon of vennootschap aan wie de diensten worden verleend. 
Artikel 1, letter b Wtt. 

165  Opvallend is dat in de Engelse tekst van de 3e EG richtlijn wordt gesproken over ‘forming’ compa-
nies’ Dat lijkt meer betrekking te hebben op het ‘oprichten’ van vennootschappen en niet zozeer op 
het verkopen.  

166  Als een trustkantoor optreedt als trustee voor een trust, moet het weten wie de insteller is en wie de 
uiteindelijke belanghebbende van de trust is. Ook moet het trustkantoor de herkomst van het ver-
mogen van de insteller kennen. Dit zijn zware eisen waaraan Nederlandse trustkantoren moeten 
voldoen. Artikel 10 f Wtt juncto artikel 16 Regeling Integere Bedrijfsvoering Wtt. Het begrip trus-
tee wordt in de volgende paragraaf uitgebreid beschreven.  

167  Kamerstukken II, 2002-2003, 29 041, nr.3, p.8. 
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rechtspersonen. Het oprichten en verkopen zijn aparte rechtshandelingen die beide als 
zelfstandige vorm van dienstverlening genoemd moeten worden.  
 Een trustkantoor moet een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank 
(DNB)168; zijn vorm van dienstverlening moet voldoen aan een aantal (administratieve) 
eisen. De drie belangrijkste eisen zijn: 
1.  bekend zijn met de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende;169 
2. kennis hebben van de herkomst en bestemming van de geldstromen die over de 

bankrekening(en) van de doelvennootschap worden geboekt;170 
3.  kennis hebben van het doel en de inrichting van de doelvennootschap.171 

Deze eisen stelt DNB om gericht toezicht te kunnen houden op de cliënten van de trust-
kantoren en mogelijke risico’s goed te kunnen inschatten.  
 De aard van de dienstverlening van trustkantoren gaat veelal gepaard met geldstro-
men.172 Dat alles maakt trustkantoren kwetsbaar voor misbruik, zoals witwassen van 
misdaadgeld, financiering van terrorisme, belastingontduiking, verhullen van corruptie-
betalingen en andere vormen van crimineel handelen.173  
 Trustkantoren zijn de afgelopen decennia ook sterk in de belangstelling komen te 
staan vanwege hun betrokkenheid bij fraudezaken, zoals die met betrekking tot Parmalat, 
Enron, Madoff en voor Nederland Paarlberg, wat de grond is van de waarschuwingen 
door internationale organisaties.174  
 Volgens Unger is het eigen aan de aard van de dienstverlening van trustkantoren dat 
zij het risico lopen betrokken te raken bij witwashandelingen van hun cliënten, vooral 

                                                        
168  Artikel 2 lid 1 Wtt: “ Het is verboden zonder vergunning van de toezichthouder vanuit een vestiging 

in Nederland als trustkantoor werkzaam te zijn”. 
169  Trustkantoren zijn in Nederland sinds augustus 2008 ook verplicht de identiteit van de beneficial 

owner van de cliëntvennootschap vast te stellen[is allemaal hetzelfde]. Artikel 3 lid 2 Wwft en art 
8 van de Derde EU Anti-witwasrichtlijn 205/60/EC van 26 oktober 2005. 

170  Een dilemma hierbij is dat een trustkantoor maar een deel van de geheel structuur ziet en zodoende 
niet (altijd) kan beoordelen wat de herkomst en de bestemming zijn. 

171  Zie artikel 10 Wtt, nader uitgewerkt in artikel 12-15 van de Regeling Integere Bedrijfsvoering 
(RIB). 

172  Hierbij wil ik opmerken dat de methodologische onderbouwing van deze constatering niet altijd 
duidelijk is. 

173  OESO, 2001, p. 77; Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr.2. p. 8; FATF 2002, p. 92; Kamer-
stukken II, 2002-2003, 29 041, nr.3, p.2. en DNB jaarverslag 2009, p.107. Niet is altijd duidelijk 
waar deze conclusies op gebaseerd zijn. Vaak zijn de negatieve connotatie gebaseerd op eerder 
verschenen rapporten. Mogelijk is deze beeldvorming ontstaan bepaald door een aantal praktijkza-
ken. Overigens wil dat niet zeggen dat deze beeldvorming volledig onjuist is.  

174  FATF 2006, p. 1 en 14 en OESO 2001, p. 50. 
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omdat de dienstverlening kan worden misbruikt teneinde de identiteit van de uiteindelijk 
belanghebbende te verhullen.175  
Vanuit deze bezorgdheid is het begrijpelijk dat er meer toezicht op trustkantoren is ge-
komen en dat zij sinds 2003 verplicht zijn ongebruikelijke (witwas)transacties te melden. 
Sinds 2004176 zijn trustkantoren onderworpen aan een vergunningenstelsel en staan zij 
onder toezicht van De Nederlandse Bank (hierna DNB).177 Doelstelling van de Wtt is 
het bevorderen van de integriteit van de trustsector binnen de financiële sector.178  
 De dienstverlening van Nederlandse trustkantoren is volgens Van der Wulp sterk ge-
richt op het opzetten en onderhouden van vennootschappen voor buitenlandse klanten. 
De nadruk ligt hierbij op het scheppen van ‘substance’ in fiscaal gedreven structuren.179 
Dat is te verklaren vanuit de oorspronkelijke functie van trustkantoren die eruit bestond 
om voldoende fiscale reële aanwezigheid te scheppen in de vorm van beheer, domicilie 
verlening en/of directievoering voor de cliëntvennootschappen die zij beheerden.180 Dit 
was nodig om de plaats van vestiging van de vennootschap te kunnen bepalen.181  
 In Nederland stonden er in 2013 in totaal 289 (groepen van) bedrijven als vergunning 
houdend trustkantoor geregistreerd bij DNB.182 Deze trustkantoren beheerden op dat 
moment bij elkaar ruim 24.000 doelvennootschappen.183 Een deel van deze doelvennoot-
schappen wordt gebruikt door niet-ingezetenen voor het ontvangen en doorbetalen van 
gelden zoals: royalty’s, dividenden en interest. Vennootschappen die zich hiermee bezig 
houden worden door DNB als Bijzondere Financiële Instellingen (hierna: BFI) gekwa-
lificeerd en moeten aan DNB een opgave doen van de geldstromen die door deze ven-
nootschappen vloeien.184  Ongeveer 12.000 vennootschappen zijn aan te merken als 

                                                        
175  Unger 2006, p. 162. 
176  Per 1 maart 2004. Stb. 2004,9.  
177  Wet toezicht trustkantoren. Wet van 17 december 2003, Stb.2004, 9 en artikel 16 Wwft. 
178  Kamerstukken II, 2002-2003, 29 041, nr.3, p.3. Opmerkelijk is dat geconstateerd wordt dat de ri-

sico’s vooral worden gelopen bij de omvangrijke geldstromen die door de vennootschappen vloeien 
maar dat gekozen is voor een systeem van toezicht op de trustkantoren die (een deel) deze vennoot-
schappen beheren en besturen.  

179  Substance is meer een fiscaal dan een juridische begrip. Het heeft onder meer te maken met ver-
dragsbepalingen en het woon-vestigingsplaats begrip. Van der Wulp 2009, p.15-19; Van Gorkum 
& Carpentier 2004, p.9. en kamerbief Ministerie van Financiën van 25 juni 2012, IFZ/2012/85 U. 

180  Volgens een aantal respondenten uit de trustsector. 
181  Zie uitgebreider paragraaf 3.5.2. 
182  DNB, Nieuwsbericht 29 april 2014. Voor een actueel overzicht van het aantal geregistreerde trust-

kantoren alsmede een overzicht van de individuele gegevens van de trustkantoren (zoals: naam, 
adres, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel) zie de website van DNB, www.dnb.nl.  

183  Bijna 100 per trustkantoor. Dit kunnen verschillende soorten rechtsvormen zijn. In de praktijk gaat 
het bij Nederlandse trustkantoren vaak om de Nederlandse rechtsvorm de besloten vennootschap. 

184 BFI’s worden geregistreerd door DNB op grond van de Wet financiële betrekkingen buitenland 
1994 en voor van het opstellen van de betalingsbalans. DNB kwartaalbericht maart 2007, p. 66-67 
en Butter, F den e.a. ESB, 2008, p. 535. Volgens een terzake deskundige respondent hoeven niet 
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BFI.185 De totale bruto transactiestroom die door deze BFI’s liep, schatte DNB in 2012 
op ongeveer 8.000 miljard euro per jaar.186  
 Het zal duidelijk zijn dat er risico’s verbonden zijn aan het beheren van bedrijfsstruc-
turen waar dergelijke omvangrijke geldstromen in omgaan. Vanuit deze invalshoek be-
schouwd is het begrijpelijk dat trustkantoren sinds 2003 verplicht zijn ongebruikelijke 
transacties te melden.187 Tevens dienen zij de identiteit van de beneficial owner van een 
beheerde vennootschap vast te stellen en te verifiëren.188 Zeker als het trustkantoor be-
trokken is bij de opzet van een structuur waarin de zeggenschap niet doorzichtig is of die 
wat karakter betreft geschikt is om de identiteit van de werkelijke belanghebbende te 
verhullen, lijkt melding van een ongebruikelijke transactie aangewezen.189 Trustkanto-
ren zijn aanbieders van nominee dienstverlening aan offshore vennootschappen geves-
tigd in belastingparadijzen. Maar wat is precies een belastingparadijs? Het begrip belas-
tingparadijs zal hierna worden toegelicht. 
 
2.6.6 Tax havens, offshore financial Centres (OFC) en belastingparadijzen190 

Om de omvang van misbruik te kunnen bepalen is onderzocht welke rechtsgebieden 
OSV’s aanbieden die fraudegevoelig zijn en een groter risico op misbruik mogelijk ma-
ken. In dat verband wordt vaak gesproken van ‘belastingparadijzen’. Dit begrip is echter 
moeilijk te omschrijven omdat algemeen geldige, objectieve maatstaven ontbreken.191 

                                                        
alle BFI’s te melden. De afspraak is dat er een dekkingsgraad moet zijn van ongeveer 90-95% van 
het totale vermogen dat is ondergebracht bij alle BFI’s. DNB heeft uit analyse van de meldplichti-
gen vastgesteld dat ongeveer 10% van alle BFI’s, dus ongeveer 1.000 relatief grote aanmelders 
zorgen voor deze dekking. 

185  SEO Economisch onderzoek 2013, p. 9 en 34. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van DNB. 
186  SEO Economisch onderzoek 2013, p. 45; Brief staatssecretaris van Financiën van 22 december 

2010, Kamervragen 2010Z18347, met name vraag 9. Dit betreft een antwoord op Kamervragen 
over het Nederlandse fiscale stelsel voor multinationals. Volgens de staatssecretaris levert de trust-
sector een substantiële toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie, met een geschatte toe-
gevoegde waarde van 1,5 miljard per jaar. Hiervan is ongeveer € 1 miljard afkomstig uit belastingen 
en € 0,5 miljard voor de financiële dienstverleners. Daarnaast levert het nog werkgelegenheid op. 
Zie uitgebreider hoofdstuk 6.4.4. 

187  Uitbreiding meldplicht: Stb. 2003, 488. 
188  Artikel 10 WTT nader uitgewerkt in artikel 12 Rib. 
189  De vraag of er sprake is van een niet-transparante bedrijfsstructuur kwam aan de orde in een zaak 

tussen het BFT en een bedrijven aanbieder. Hierbij ging het om een CV-structuur met een Engelse 
Limited als (beherend) vennoot. Volgens de rechtbank was er in deze casus sprake van een niet-
transparante bedrijfsstructuur die geschikt is om de achterliggende belanghebbende te verhullen en 
dus als ongebruikelijke transactie gemeld moest worden. Rechtbank Rotterdam, 22 juli 2010, 
LJN:BN4179. Overigens bestaan geen specifieke indicatoren voor trustkantoren.  

190  Hoewel er wel verschillen zijn tussen ‘tax havens’ en ‘offshore financial centres’ beperk ik mij uit 
praktische overwegingen tot de aanduiding belastingparadijs. 

191  Onder meer: Doggart (2001); Palan (2003); Orlof (2004); Dharmapala & Hines Jr (2006) en Mur-
phy (2005). 
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Vrijwel iedere organisatie of land gebruikt haar eigen definitie van dit begrip. Hierdoor 
is het moeilijk om objectief vast te stellen welke rechtsgebied als belastingparadijs moet 
worden gekwalificeerd en hoeveel er in de wereld zijn en lijkt de samenstelling van 
zwarte lijsten willekeurig en politiek bepaald.192 Hieronder volgt een overzicht van lan-
den dat door verschillende organisaties op enig moment als belastingparadijs zijn aan-
gemerkt. 
 
Tabel 2.1: Aantal belastingparadijzen in de wereld193 

Organisatie/jaar Perspectief Aantal  
rechtsgebieden 

OESO (2000) Schadelijke belastingpraktijken 35 
FATF (2001) Implementatie anti-witwas wetgeving 23 
IMF (2007) Omvang financiële dienstverlening 46 
TJN (2005) OESO criteria + schadelijke  

Belastingfaciliteiten 
72 

BIS (2011) Banktegoeden 20 
OESO/G20 (2009) Informatie-uitwisseling 29 

 
Iedere organisatie beziet de problematiek vanuit zijn eigen aandachtsveld. Zo is de focus 
van de OESO vooral gericht op de fiscale wet- en regelgeving en worden de landen die 
zich schuldig maken aan schadelijke belastingpraktijken aangeduid als Taxhaven terwijl 

                                                        
192  Zo noemde President Obama in 2009 Nederland een belastingparadijs, al was dat maar voor een 

dag. Zie o.a.: NRC van 5 mei 2009. Een ander voorbeeld is Frankrijk. Dit land plaatste in augustus 
2012 drie landen op een zwarte lijst. Het gaat dan om de Britse Maagden Eilanden, Jersey en Ber-
muda. Niet bekend is welke redenen Frankrijk hiervoor heeft. Volgens de autoriteiten van deze 
landen heeft het mogelijk te maken met ingediende rechtshulpverzoeken. Het plaatsen op een 
zwarte lijst zou dan worden gebruikt als een diplomatiek wapen om te zorgen dat landen sneller 
voldoen aan internationale informatie verzoeken. Zie: www.reuters.com van 29 augustus 2013; 
www.iexpats.com; www.caribbannews.now.com en www.thisisJersey.com van 30 augustus 2013.  

193  Voor een overzicht zie: Palan e.a. , 2010, p. 41 e.v.  
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de FATF vooral is gericht op het naleven van de anti-witwas regelgeving en de landen 
aanduid als ‘Non Coöperatieve’ landen (NCCT).194 
Per organisatie of land kan het oordeel met de tijd veranderen. Zo zijn er volgens de 
laatste lijst van de OESO thans nog maar twee belastingparadijzen in de wereld en lijkt 
het probleem opgelost.195 
 Het aantal belastingparadijzen is gegroeid: ooit van ongeveer 30 in de jaren ‘60 tot 
meer dan 70 nu (afhankelijk van de gehanteerde definitie) terwijl het aantal nog steeds 
groeiende is. Zo is recentelijk Tibet als een belastingparadijs aangemerkt.196  
 Doorgaans denkt men bij tax havens aan ‘obscure’ rechtsgebieden die in financieel-
economisch opzicht niet belast zouden zijn door al te veel ethisch besef en die al dan niet 
bewust economieën van andere staten schade berokkenen door oneerlijke concurrentie. 
Ook denkt men in dit verband wel aan dwergstaatjes die zich in economisch opzicht 
staande houden door fiscale faciliteiten te bieden tegen een kleine, maar aantrekkelijke 
vergoeding.197 Maar wanneer de nationale wetgever een aantrekkelijke belastingmaatre-
gel invoert, blijkt een land als Nederland zich echter ook ineens als belastingparadijs te 
kunnen manifesteren, totdat een andere ‘fatsoenlijke’ staat een nóg gunstiger belasting-
maatregel invoert.198 Fiscale faciliteiten – vrijstellingen, uitstelregelingen, rulings en wat 
dies meer zij teneinde ondernemingen en de daarbij behorende sociaaleconomische be-
drijvigheid te lokken, leiden tot gerechtvaardigde belastingconcurrentie tussen staten. 
Het is duidelijk dat het begrip belastingparadijs nogal betrekkelijk is en suggestief-sub-
jectief.199 En toch bestaat het begrip en heeft het zich een plaats verworven in het collec-
tief bewustzijn. Wat zou dan een belastingparadijs moeten of kunnen zijn? 
 De begrippen tax haven en offshore financial Centres (OFC’s), in het Nederlands 
nogal afwijkend aangeduid als belastingparadijs, kunnen, zoals vrijwel alles, zowel voor 
wettige als voor illegale doeleinden worden gebruikt.200 Kort gezegd, tot de jaren ‘90 
van de vorige eeuw was de aandacht voor de belastingparadijzen vooral waar te nemen 
                                                        
194  Adamoli, 2002 p.85. 
195  Zie OESO Progress Report van  5 december 2012 (Niue en Nauru). 
196  Financial Times, 11 augustus 2013. 
197  Dit is overigens al heel oud. Zo was IJsselstein, een stadje ten zuiden van Utrecht, in de 18e eeuw 

als een zelfstandig ministaatje binnen de republiek der Nederlanden, een belastingparadijs voor 
rijke Nederlanders omdat zij veel lagere belastingtarieven hanteerden en daardoor veel rijke mensen 
aantrokken. Proefschrift F. Vogelzang, Universiteit Utrecht, 2010.  

198  Nederland wordt door sommigen ook wel aangezien voor een belastingparadijs, vooral voor multi-
nationale ondernemingen. Dit komt vooral door het uitgebreide belastingverdragennetwerk, de 
deelnemingsvrijstelling (art. 13 VpB) en het ontbreken van bronbelasting op rente en royalty’s.  

199  Orlov merkt op: ‘Almost every work dealing with tax havens begins with the author acknowledging 
the practical impossibility of clearly defining a tax haven’. Orlov, 2004. 

200  Tax havens betekent een belastingtoevluchtshaven. Belastingparadijs lijkt in de verte op een on-
juiste vertaling van de Engelse term ‘tax heaven’, maar waarom zou het Nederlandse begrip niet 
origineel kunnen zijn? Het geeft in elk geval in zoverre de wat sarcastische connotatie aan het 
begrip dat de lasten van ‘belasting’ in een dergelijk paradijs minder zwaar wegen.  
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vanuit de wettige invalshoek van internationale tax planning: daar activiteiten plannen, 
waar de belastingtarieven en faciliteiten het gunstigst zijn. Vanaf de jaren ‘90 werd de 
aandacht van de internationale gemeenschap echter verlegd naar andere kanten die aan 
dergelijke tax havens kleefden: belastingfraude en witwassen. En zo kreeg het begrip tax 
haven een ongunstige lading.201 Deze ongunstige beeldvorming en het gegeven dat men 
wilde aangeven dat de dienstverlening breder was dan louter tax planning, leidden ertoe 
dat de benaming offshore financial center werd ingevoerd.202 In 2007 heeft Ahmed Zo-
rome een werkdefinitie gemaakt van het begrip offshore financial centre (OFC) die als 
volgt luidt:  
 
 “An OFC is a country or jurisdiction that provides financial services to non- 
 residents on a scale that is incommensurate with the size and the financing of its 
 domestic economy”.203 
 
De landen die als tax havens worden beschouwd maken deel uit van de aanbodzijde van 
de offshore-markt en spelen doorgaans in op de vraag naar anonimiteit van de gebrui-
kers. De betrokken landen doen dit onder meer door in hun vennootschapswetgeving de 
mogelijkheid te scheppen allerlei offshore-entiteiten in het leven te roepen, zoals: ven-
nootschappen, trusts en stichtingen. In deze ‘markt’ woedt een stevige concurrentiestrijd. 
Deze landen zijn immers vaak voor een (groot) deel economisch afhankelijk van de in-
komsten van de financiële sector. Regelmatig worden dan ook nieuwe producten ont-
wikkeld en aangeboden. 
 
Korte historische ontwikkeling 
 
De strijd tegen de ‘belastingparadijzen’ is pas echt losgebrand in 1996 toen ministers 
van de Europese Lidstaten de OESO opriepen om maatregelen te nemen tegen schade-
lijke belastingconcurrentie. De toen al teruglopende belastinginkomsten in de westerse 
wereld zullen ongetwijfeld hierbij een rol hebben gespeeld. Hierop volgde in 1998 het 
OESO rapport ‘Harmful Tax Competition: an emerging global issue’.204 In dit rapport 

                                                        
201  IMF 2002, p.7; IMF 2007, p.3; La Grouw 2009, p. 5. en R. Hay in STEP 2005, p.31. 
202  IMF, Offshore Financial Centres, 2000; Bennett 2002, glossary of terms. 
203  IMF Working Paper, Ahmed Zoromé, 2007, p. 7. Uitgaande van deze definitie komt de auteur tot 

22 landen/rechtsgebieden die als OFC worden aangemerkt. 
204  De OESO bestaat momenteel (2013) uit de volgende 34 leden: Australië, Oostenrijk, België, Ca-

nada, Chili, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, 
IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Ver-
enigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zie OESO rapport juni 2013 voor de G8, p. 2.  
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wordt een beleid uiteengezet voor de aanpak van ‘schadelijke belastingconcurrenties’.205 
In paragraaf 52 is een definitie gegeven van het begrip ‘tax haven’. Deze definitie bestaat 
feitelijk uit vier kenmerken, te weten: (1) geen of lage belastingtarieven; (2) gebrek aan 
informatie-uitwisseling; (3) gebrek aan transparantie (een onduidelijke normstelling) en 
(4) geen wezenlijke bedrijvigheden in het land van vestiging. Aan de hand van deze 4 
kenmerken werd in het vervolgrapport ‘Towards a Global Tax Cooperation’ uit 2000 
een lijst gepubliceerd van 35 landen die als ‘tax haven’ werden aangemerkt.206 Het eerste 
en vierde kenmerk zijn onder druk van de Verenigde Staten (waar staten zoals Delaware 
en Nevada zelf als taxhaven worden beschouwd) in 2002 vervallen zodat alleen het 
tweede en derde kenmerk overbleven, namelijk het gebrek aan transparantie en onvol-
doende toezegging van bepaalde landen dat zij zullen meewerken aan internationale ge-
gevensuitwisseling. Sindsdien zijn veel zogenaamde ‘progress reports’ opgemaakt 
waarin de voortgang werd weergegeven op drie verschillende lijsten (witte, grijze en 
zwarte lijsten).207 Het uitbrengen van die lijsten bleef echter zonder uitwerking: weinig 
landen gaven hier gevolg aan en vele waren tegen dit initiatief. Er waren ook geen of 
nauwelijks sancties tegen landen die op de zwarte lijst stonden. Daarna bleef het inter-
nationaal lang rustig tot in 2008 twee internationale belastingfraudezaken de wereldpers 
haalden. Het ging om de in Zwitserland gevestigde UBS Bank en de in Liechtenstein 
gevestigde bank LGT waar de G20 zich vervolgens mee gingen bemoeien.208 In april 
2009 nam de G20209 het initiatief van de OESO over en verklaarde landen met een bank-
geheim harder te gaan aanpakken. “In particular, we agree (…) to take action against 
(..) tax havens. The era of banking secrecy is over”.210 
 Dit was een belangrijke stap in de strijd tegen belastingparadijzen. De OESO werk-
groep ‘The Gobal forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpo-
ses’ kwam tegelijk naar buiten met een zogenaamd ‘Progress report’ waarin drie 

                                                        
205  De vraag kan worden gesteld voor wie de concurrentie schadelijk is en waarom. Bij belastingcon-

currentie gaat het in de kern om het faciliteren van belastingvoordelen van overheden om buiten-
lands kapitaal aan te trekken terwijl het bij belastingontduiking en belastingfraude meer gaat om 
handelingen van burgers en bedrijven. 

206  Zes landen (Bermuda, Kaaiman eilanden, Cyprus, Malta, Mauritius en San Marino) staan niet op 
deze lijst omdat zij voorafgaand aan dit rapport al hadden toegezegd te zullen meewerken aan het 
tegengaan van schadelijke belastingheffing. Verder werden er in dit rapport 47 schadelijke belas-
tingfaciliteiten beschreven in diverse landen, waaronder ook OESO landen. Nederland stond op 
deze lijst met 7 schadelijke belastingfaciliteiten. 

207  Voor actuele informatie zie de website van de OESO: http://www.OESO.org/tax/transparency/. 
208  Zie hiervoor uitgebreid het rapport van de Amerikaanse Senaat: Tax Haven Banks and U.S. Tax 

Compliance van 2008. 
209  De G20 bestaat uit een groep van de 19 grootste economieën van de wereld aangevuld met de 

Europese Unie en is goed voor ongeveer 85% van de economische productie in de wereld. Neder-
land als 16e economie ter wereld zit niet zelfstandig bij de G20 maar wordt verondersteld vertegen-
woordigd door de Europese Unie. 

210  Statement G20 tijdens de bijeenkomst in London van 2 april 2009, punt 15. 
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sublijsten van landen zijn opgenomen die al dan niet voldoen aan de internationale norm 
van gegevensuitwisseling en transparantie 211 Op deze zogenaamde grijze lijst werden 
30 landen als ‘tax haven’ aangemerkt en 8 landen als Financial Centre, omdat zij nog 
steeds niet volledig hebben voldaan aan de internationale belastingnorm van gegevens-
uitwisseling. Kort gezegd houdt die norm in dat een land met 12 andere landen een Tax 
Information Exchange Agreement (TIEA) moet hebben afgesloten. Inmiddels heeft Ne-
derland met 28 andere landen een TIEA afgesloten.212 Opvallend is dat Nederland niet 
of nauwelijks gebruik heeft gemaakt van deze inlichtingenmogelijkheid waardoor het 
slechts een papieren naleving is gebleven.213  
 Deze lijsten worden regelmatig aangepast en gepubliceerd op de website van de 
OESO.214 Sinds 2009 zijn er wereldwijd meer dan 700 TIEA verdragen afgesloten215 
waarvan 300 door belastingparadijzen.216 Deze aanpak zou gewerkt hebben: op de laatst 
gepubliceerde lijst van de OESO van december 2012 staan nog twee landen op de grijze 
lijst die als tax haven worden gekwalificeerd.217 Volgens de OESO is het probleem van 
de tax havens opgelost! Een vreemde juridische gevolgtrekking die totaal niet aansluit 

                                                        
211  Het betreft dan zogenaamde witte lijsten met landen die volledig hebben voldaan aan de internati-

onale norm, een grijze lijst met landen die niet volledig hebben voldaan aan deze norm en tenslotte 
een zwarte lijst met landen die zich niet hebben gecommitteerd aan de internationale norm. Op de 
laatste lijst stonden vier landen: Costa Rica, Maleisië, Filippines en Uruguay. Met dit laatste land 
heeft Nederland wel een TIEA afgesloten, maar die is nog niet inwerking getreden.  

212  Voor een actueel overzicht van deze landen zie website van de rijksoverheid, 
 www.rijksoverheid.nl./verdragenoverzicht 1 juli 2013. 
213  Tot 2012 heeft Nederland niet of nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om inlichtin-

gen op te vragen zie Belastingplan 2012, p. 68. Op dat moment waren nog niet alle TIEA’s in 
werking getreden. Nu is dat wel het geval. Niet duidelijk is hoe de actuele situatie is. 

214  Niet duidelijk is hoe en waarom het aantal van 12 landen is vastgesteld. Waarom niet met alle 
belastingparadijzen? Waarom zou een offshore land meer TIEA’s afsluiten als 12 de norm is? Zie 
hiervoor uitgebreider: Koningsveld, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance 2013. 

215  OESO rapport van het Global forum van 16 april 2012. 
216  Johannesen en Zucman, 23 januari 2013, p. 2.  
217  Dat zijn: Nauru en Niue. Zie t.a.p. Progress report van 5 december 2012.  
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bij de werkelijkheid van alledag, want er zijn nog steeds rechtsgebieden die als belas-
tingparadijs functioneren.  
 
Tabel 2.2: Grijze lijst 30 landen die als ‘Tax Havens’ zijn aangemerkt (2009) 

Andorra Belize Gibraltar Monteserrat St. Lucia 
Anguilla Bermuda Grenada Nauru St. Vincent & 

Grenadines 
Antigua & 
Barbuda 

British Virgin Is-
lands 

Liberia Neth. Antilles Samoa 

Aruba Cayman Islands Liechtenstein Niue San Marino 
Bahamas Cook Islands Marshall Islands Panama Turks & Caicos 

Islands 
Bahrein Dominica Monaco St. Kits & Nevis Vanuatu 

Bron: OESO Progress report van 2 april 2009 
 
Opmerkelijk in deze lijst is dat er alleen de (zeer) kleine landen zijn opgenomen en dat 
er geen enkel OESO land is vermeld. Het valt op dat zowel de (voormalige) Nederlandse 
Antillen als Aruba op deze lijst staan, terwijl een aantal bekende ‘offshore’ landen ont-
breken zoals: USA (staat Delaware), Zwitserland, Dubai, Singapore en Luxemburg, hoe-
wel toch algemeen bekend is dat Delaware en Luxemburg internationaal bekend staan 
om hun betrokkenheid bij belastingontwijking of -ontduiking, corruptie en witwassen.218 
De huidige ontwikkeling is dat de OESO streeft naar een systeem van automatische ge-
gevensuitwisseling in plaats van op verzoek.219 
 De (internationale) aandacht voor belastingparadijzen blijkt ten tijde van het afronden 
van dit onderzoek (2015) nog niet te zijn geluwd.220 In het bijzonder Amerika en de 
Europese landen willen informatie over de vermogens die hun ingezetenen (zowel bur-
gers als bedrijven) op bankrekeningen in belastingparadijzen hebben staan. Deze aan-
houdende belangstelling heeft enerzijds te maken met de huidige financiële en economi-
sche crisis waardoor de belastinginkomsten van de overheden afnemen en de overheids-
uitgaven toenemen. Anderzijds is de internationale aandacht aangewakkerd door enige 
recente grote internationale fraudezaken, zoals de beleggingsfraudezaak van Madoff in 
2009 en de aandacht voor belastingontwijkingsstructuren door multinationale 

                                                        
218  Zie o.a. Worldbank The Puppet Masters, 2011 en FSI 2009 (op deze lijst staat de Amerikaanse staat 

Delaware op nummer 1 van landen met de grootste secrecy-score).  
219  Hopelijk worden de opgedane ervaringen met de EU spaarrichtlijn hierin meegenomen. 
220  Internationaal ook wel aangeduid als: Tax Havens en/of Offshore Financial Centres (OFC). 
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ondernemingen, zoals Starbucks en Apple in 2012. Ook de invoering van de Foreign 
Account Tax Compliance Act (kortweg: FACTA) in 2011 heeft hierbij een rol ge-
speeld.221  
 
Verder hield de internationale ophef over de naar een groep journalisten gelekte infor-
matie afkomstig van twee trustkantoren (bekend onder de naam: Offshore Leaks) in 2013 
de aandacht in de media gaande.222 Het ging hier om omvangrijke data van documenten 
en mails afkomstig van twee trustkantoren en de door hun beheerde offshore entitei-
ten.223  
 Door al deze voorvallen bleven internationale instellingen, de EU en overheden meer 
aandacht besteden aan belastingparadijzen. In september 2013 is tijdens de G20-Top in 
Sint Petersburg een nieuwe overeenstemming bereikt over internationale gegevensuit-
wisseling tussen belastingautoriteiten om ‘schadelijke’ belastingontwijking en belasting-
ontduiking via ‘tax havens’ te bestrijden.224  
 Op verschillende niveaus is men dus bezig met de aanpak van belastingontduiking. 
Vooral de EU225, de G20 en de VS pogen meer druk uit te oefenen op belastingparadij-
zen. In 2010 spraken de ministers van Financiën (van de G20) af dat vanaf januari 2011 

                                                        
221  Kort gezegd: Deze extraterritoriale wetgeving verplicht financieel instellingen buiten de Verenigde 

Staten om informatie te verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) over bankrekenin-
gen van Amerikanen. Het doel van deze wetgeving is het opsporen van vermogen dat door Ameri-
kaanse belastingplichtige buiten Amerika wordt aangehouden.  

222  Voor de niet-ingewijde was dit een uniek inkijkje in de wereld van de offshore-dienstverlening. 
Overigens leverde dit dossier voor ingewijde deskundigen geen nieuwe inzichten op, het bevestigt 
slechts de bestaande denkbeelden. Het ging in dit dossier om een anonieme bron die data heeft 
overhandigd aan een internationale groep van journalisten in Washington met (klant)gegevens van 
twee trustkantoren. In totaal gaat het om e-mails en documenten van ongeveer 120.000 OSVs ge-
vestigd in verschillende belastingparadijzen, zoals de BVI en de Cookeilanden. De data bestaande 
uit e-mails en documenten geeft enig inzicht in de aard en omvang van de dienstverlening. De 
klanten zijn zowel politici, corrupte ambtenaren, bedrijven en vermogende particulieren. Niet dui-
delijk is in welke gevallen het gaat om belastingontwijking dan wel belastingfraude. Ook is (nog) 
niet bekend om hoeveel Nederlanders op deze lijst staan. Inmiddels zijn hierover Kamervragen 
gesteld. Zie Kamerstukken II, 18 juni 2013, 96-24-47. 

223  Voor een overzicht van alle publicaties hieromtrent zie de website van het International Consortium 
of Investigative Journalists: www.icij.org. 

224  De term belastingontduiking en belastingfraude worden in de regel als synoniemen beschouwd. 
Echter, de Europese Commissie maakt wel onderscheidt tussen deze begrippen. Zie EC, Bestrijding 
van belastingfraude en belastingontduiking: bijdrage van de Commissie aan de Europese Raad van 
22 mei 2013, p.1. 

225  In juni 2012 heeft de EU al aankondiging gedaan om een samenhangend actieplan van 15 punten 
te ontwikkelen om belastingontwijking en ontduiking te gaan bestrijden. Een belangrijk element 
hierin is de internationale gegevensuitwisseling en het opheffen van het bankgeheim. Overigens 
gaat het nog slechts om plannen. De concrete invulling van deze plannen zijn nog niet bekend. Zie 
COM (2012) 722 final van 6.12.2012. 
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landen zich niet langer op hun bankgeheim mogen beroepen.226 Uiteindelijk bereikte de 
Europese Raad in maart 2014 een akkoord om het Europese bankgeheim af te schaffen. 
Luxemburg gaf als laatste land het verzet hiertegen op.227 Het automatisch uitwisselen 
van gegevens moet de nieuwe internationale norm worden in de strijd tegen belasting-
paradijzen, belastingfraude en misbruik van (offshore) vennootschapen.228  
 
2.7  Erkenning buitenlandse rechtspersonen in Nederland 
 
In Nederland krijgen we steeds meer te maken met buitenlandse rechtsvormen en daar-
door met de toepassing van buitenlandse rechtsregels. Volgens cijfers van het handels-
register van de Kamers van Koophandel stonden er per 31 december 2013 in totaal 7.474 
buitenlandse rechtspersonen ingeschreven in de gezamenlijke handelsregisters. 
 Een rechtspersoon die is opgericht in het buitenland, kan alleen deelnemen aan het 
rechtsverkeer in een ander land indien dat andere land het bestaan van de rechtspersoon 
erkent. In het kader van dit onderzoek wordt op de internationale-privaatrechtelijke 
vraagstukken niet verder ingegaan. Hiervoor verwijs ik naar de handboeken en de vak-
literatuur op dit gebied.229 Wel ga ik hierna kort in op de algemene erkenningsregels van 
buitenlandse rechtspersonen in Nederland.  
 Ten aanzien van de erkenning van buitenlandse rechtspersonen gelden de regels van 
het internationale privaatrecht.230 Vlas verstaat onder erkenning het antwoord op de 
vraag welk recht in Nederland van toepassing is op een buitenlandse rechtspersoon: het 
buitenlandse of het Nederlandse.231 
 In het internationale privaatrecht zijn twee stelsels te onderscheiden: ten eerste het 
incorporatiestelsel, ook wel aangeduid als leer van de statutaire zetel.232 Ten tweede is 
er de leer van de werkelijke zetel, ook wel ‘siège réel’ genoemd.233 Het incorporatiestel-
sel wil dat de buitenlandse rechtspersoon wat bestaan, oprichting (incorporatie), 

                                                        
226 Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde landen een (wettelijk) plicht hebben om de informatie van hun 

cliënten te beschermen en zodoende niet me werken aan verzoeken om informatie van buitenlandse 
(belasting) autoriteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Zwitserland, Oostenrijk, België en Luxemburg. 

227  Zie ook het historisch overzicht op de website over de aanpak van belastingparadijzen in de EU: 
www.europa-nu.nl. 

228  Het is waarschijnlijk dat de term ‘uitwisselen’ van informatie in de praktijk zal neerkomen op een-
zijdig verstrekken van informatie van belastingparadijzen naar overige landen.  

229  Vlas 2002; Van Olffen e.a. 1996; Van Schilfgaarde 2006, hoofdstuk 16; Sanders 2005; Steffens 
2004, p. 46-53. 

230  Vlas 2002; Van Olffen, c.s. 1996, p. 14. 
231  Vlas 2002, p. 4-5. 
232  Door sommigen ook wel de leer van de statutaire zetel genoemd. Volgens Vlas is dit een minder 

gelukkig gekozen benaming, omdat het oprichtingsrecht kan toestaan dat de statutaire zetel kan 
afwijken van het land van oprichting, Vlas 2002, p.7. 

233  Bellingwout, 2009, 217-218. 
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inrichting en ontbinding betreft onderworpen wordt – en blijft – aan het recht van het 
rechtsgebied waar zij is opgericht.234 Het is een gegeven dat Nederland het incorporatie-
stelsel aanhoudt. Dit stelsel is conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
EG (HvJ EG).235 Een en ander is sinds 1 januari 2012 wettelijk vastgelegd in artikel 118 
van boek 10 Burgerlijk Wetboek236:  
 

“Een corporatie die ingevolge de oprichtingsovereenkomst of akte van oprich-ting 
haar zetel of, bij gebreke daarvan, haar centrum van optreden naar buiten ten tijde 
van de oprichting, heeft op het grondgebied van de Staat naar welks recht zij is op-
gericht, wordt beheerst door het recht van die Staat.” 

 
Met deze volzin gaf de wetgever het incorporatiestelsel een wettelijke grondslag. Het is 
een ruime omschrijving waaronder ook de buitenlandse rechtspersoon valt.  
 Het incorporatiestelsel blijft beperkt tot het buitenlandse rechtspersonenrecht. Hier-
onder valt niet de externe structuur, zoals de relatie van de rechtspersoon met de over-
heid, fiscus, handelsregisterwet en dergelijke.237  
 Met de keuze voor het incorporatiestelsel laat de wetgever toe dat een buitenlandse 
rechtspersoon die in Nederland bedrijvig is, beheerst wordt door het recht van de staat 
van oprichting en dat in beginsel de Nederlandse wetgeving niet van toepassing is.238 In 
het incorporatiestelsel is het niet van belang waar het bestuur van de vennootschap ge-
zeteld is. Een Nederlandse ondernemer die ervoor kiest zijn bedrijvigheden onder te 
brengen in een Britse Limited, is ten aanzien van de erkenning en de interne verhoudin-
gen onderworpen aan het Britse vennootschapsrecht en niet aan het Nederlandse rechts-
personenrecht. Het gevolg van het incorporatiestelsel is dat het soepele vennootschaps-
recht van het land van oprichting als het ware wordt meegenomen naar het Nederlandse 
rechtsverkeer.239 Dit stelsel is daarmee het beste verenigbaar met het recht van de Euro-
pese Gemeenschap omdat dit stelsel de ondernemer de vrijheid geeft om te kiezen voor 
een bepaalde rechtspersoon uit een land.240 Die vrijheid van de oprichters is volgens Vlas 

                                                        
234  Zie Vlas, a.w. p.7; Van Schilfgaarde 2006, p. 415. 
235  Zie: HvJ EG, 10 juli 1986, zaak 79/85, (Seegers); HvJ  EG, 27 september 1988, zaak 81/87, (Daily 

Mail); HvJ EG, 9 maart 1999, zaak C-212/97,(Centros); HvJ EG, 5 november 2002, zaak C-208/00, 
(Uberseering); HvJ EG, 30 september 2003, zaak C-167/01, (Inspire Art); HvJ EG, 12 september 
2006, zaak C-196/04 (Schweppes). Door deze rechtspraak is er een enorme vrijheid, dynamiek en 
waarschijnlijk ook toename ontstaan bij het oprichten van buitenlandse rechtspersonen.  

236  Daarvoor stond deze bepaling opgenomen in de Wet conflictenrecht corporaties (Wcc). 
237  Van de Bunt 2007, p.30. 
238  Uitzonderingen op dit beginsel zijn opgenomen in de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennoot-

schappen. 
239  Tenzij op deze punten Europese richtlijnen van toepassing zijn waaraan ook een Britse Limited is 

onderworpen. Bijvoorbeeld ten aanzien van jaarrekeningen in de Elfde EU-richtlijn. 
240  Kamerstukken II, 1994-1995, 24 141, nr.3, p. 5 en Vlas, 2002, p. 7.  
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tegelijk het nadeel van dit stelsel waar het gaat om het tegengaan van misbruik.241 Het 
stelsel van de werkelijke zetel bestrijdt namelijk het misbruik van buitenlandse rechts-
personen het meest doelmatig.242 Maar dat is tot nu toe geen reden geweest om tot stel-
selwijziging over te gaan, al is de discussie hierover al verschillende keren aan de orde 
gekomen in het parlement.243  
 Een ander nadeel van het incorporatiestelsel is de onbekendheid van overheidsinstan-
ties en derden met de regelgeving van de oprichtingsstaat. Hierdoor is het voor toezicht-
houdende organen lastig om te beoordelen of de regelgeving juist wordt toegepast. Vol-
gens Koppenol-Laforce is het nadeel van dit stelsel dan ook dat het de mensen ‘met 
kwade bedoelingen gemakkelijk wordt gemaakt om in een mild vennootschapsklimaat 
een vennootschap op te richten’.244 Er kan bovendien een ‘toezichtsvacuüm’ ontstaan, 
wanneer een buitenlandse rechtspersoon niet onder toezicht staat van buitenlandse toe-
zichthouders terwijl de Nederlandse toezichthouder hierin ook geen rol heeft.  
 Het Europese Hof heeft in een aantal uitspraken verklaard dat de vestigingsvrijheid 
van artikel 43/48 EG verdrag zich ertegen verzet dat nationale wetgevers anti-misbruik-
wetgeving toepassen op buitenlandse rechtspersonen die zijn opgericht in een lidstaat, 
tenzij er sprake is van misbruik, hetgeen van geval tot geval moet worden aangetoond.245 
Een belangrijke uitspraak van het Europese Hof betreft het geschil tussen het voedings-
middelenconcern Cadbury Schweppes versus de Britse Belastingdienst.246 In deze zaak 
ging het kortgezegd om het volgende. Cadbury liet twee dochtermaatschappijen in Ier-
land oprichten om hiermee een deel van de winst te verplaatsen naar Ierland en zodoende 
de hogere belastingdruk in Engeland te ontlopen. Hierdoor werd de winst in Engeland 
verlaagd en de winst in Ierland werd belast tegen een lager tarief. De Britse belasting-
dienst aanvaardde dit niet en legde het bedrijf een extra heffing op van 8,6 miljoen pond 
in verband met de winst van zijn Ierse dochters. Uiteindelijk komt de zaak bij het Euro-
pese Hof. Het Europese Hof oordeelt dat de Britse wetgeving op dit punt in strijd is met 
het Europese verdrag en dat een nationale overheid geen belemmeringen mag opleggen 
aan een Europese ondernemer die een vennootschap in een andere lidstaat wil vestigen, 
ook al is de constructie alleen opgezet om belastingheffing te ontwijken.247 Echter lid-
staten mogen nationale anti-misbruik maatregelen nemen die de vrijheid van vestiging 

                                                        
241  Vlas 2002, p. 11. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Vlas hier onder misbruik verstaat het ont-

wijken van de strenge vennootschapsregels in het land waar de activiteiten plaats vinden door op-
richting van een rechtspersoon in een land met een flexibeler en minder streng regime. 

242  Kamerstukken II. 1994-1995, 24 141, nr.3.p. 6. 
243  Kamerstukken II. 1994-1995, 24 141, nr.3.p. 8. 
244  Koppenol-Laforce, Juridisch Up to Date, 27 februari 2003, nummer 4, p. 12 en Van de Bunt 2008, 

p. 13. 
245  HvJ EG, 30 september 2003 (Inspire art arrest).  
246  HvJ EG van 12 september 2006, C-196/04. 
247  Dit kwam al eerder aan de orde in het Centros arrest en het Inspire arrest. Zie ook r.o. 37. 
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beperken indien het om een volstrekt kunstmatige constructie gaat waarbij de betrokken 
vennootschap geen reële aanwezigheid en economische activiteiten verricht in de lid-
staat.248 Volgens r.o. 68 kan hiervan sprake zijn als het om een ‘brievenbusmaatschappij’ 
of een ‘schijnvennootschap’ gaat. In rechtsoverweging 55 omschrijft het Hof de maat-
staven die gelden voor het beperken van dit recht op vrijheid van vestiging (de zoge-
naamde objectieve toets).  
 

“Bijgevolg kan een beperking van de vrijheid van vestiging slechts door de strijd 
tegen misbruiken worden gerechtvaardigd, wanneer zij specifiek tot doel heeft, ge-
dragingen te verhinderen die erin bestaan, volstrekt kunstmatige constructies op te 
zetten die geen verband houden met de economische realiteit en bedoeld zijn om be-
lasting te ontwijken die normaal verschuldigd is over winsten uit activiteiten op het 
nationale grondgebied.” 

 
Er moet dus wel sprake zijn van daadwerkelijke aanwezigheid en economische bedrij-
vigheden in dat land. Of daar sprake van is zal moeten worden vastgesteld aan de hand 
van objectieve en door derden controleerbare kenmerken zoals: de aanwezigheid van een 
kantoorruimte, personeel en uitrusting.249 Door deze uitspraak van het Europese Hof 
kunnen Europese ondernemers belasting besparen door een rechtspersoon te laten op-
richten in een lidstaat met een lagere winstbelasting dan in het eigen land. De overheid 
is dan afhankelijk van de antimisbruikwetgeving die in de andere staat/rechtsgebied is 
ontwikkeld. De wens om een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen waarin on-
dernemers in de EU-lidstaten zich vrijelijk kunnen vestigen komt ook duidelijk naar vo-
ren in het op 1 december 2009 in werking getreden EU hervormingsverdrag en het even-
eens op diezelfde datum in werking getreden Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.250  
 
2.8  Beantwoording onderzoeksvraag 1 
 
In dit tweede hoofdstuk zijn begrippen en termen die een belangrijke rol spelen in de 
offshore wereld beschreven. Vaak zijn dit begrippen uit het Anglo-Amerikaanse recht, 
zoals offshore, nominee, tax haven en trust.  
 In dit hoofdstuk stond de eerste onderzoeksvraag centraal namelijk: Wat wordt ver-
staan onder het begrip offshore vennootschap?  
 Er bestaat in de literatuur geen eenduidige, algemeen aanvaarde juridische definitie 
van het begrip OSV. In de internationale literatuur worden 15 verschillende definities 

                                                        
248  Zie r.o. 51-54. 
249  Zie r.o. 67. 
250  Artikel 2 EU-verdrag juncto artikel 26 en 119 EU-werkingsverdrag. De Wilde, 2009, p.1. 
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gehanteerd. Uit al deze verschillende definities is voor dit onderzoek de volgende werk-
definitie opgesteld:  
 

Een naar buitenlands recht opgerichte kapitaalvennootschap die in het land van op-
richting en/of statutaire vestiging geen economische activiteiten mag ontplooien (c.q. 
ontplooit) en waarvan de werkelijke gerechtigde(n) in een ander land woont of ge-
vestigd is dan waar de OSV gevestigd is. 

 
Ter verder afbakening zijn nog vijf bijkomende indicatoren vastgesteld. De term OSV 
duidt dus niet op een bepaalde rechtsvorm, maar meer op een conceptuele omschrijving. 
Tevens wordt vastgesteld dat het begrip buitenlandse rechtspersoon geen synoniem is 
voor het begrip offshore vennootschap. Iedere offshore vennootschap is wel een buiten-
landse rechtspersoon is maar niet iedere buitenlandse rechtspersoon is een offshore ven-
nootschap. Uiteraard neemt dit niet weg dat ook andere buitenlandse rechtsvormen mis-
bruikt kunnen worden, zoals de Delaware LLC, de Liechtensteinse Stiftung of Anstalt 
en de Jersey trust, maar deze vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 
 In de literatuur worden de volgende vier typen OSV’s onderscheiden. Allereerst de 
meest bekende vorm, de International Business Companies (IBC). De IBC is de meest 
zuivere vorm van een OSV omdat deze een aparte wetgeving had of heeft die bestaat of 
bestond naast de wetgeving voor lokale vennootschappen. Dit duale stelsel is in 1984 
begonnen in de Britse Maagdeneilanden en sindsdien door veel andere landen gekopi-
eerd en in hun eigen wetgeving ingevoerd. Algemeen wordt aangenomen dat deze soort 
OSV’s in fraudezaken het meest dienst doen als instrument of ‘vehikel’ en in de vakli-
teratuur dan ook worden beschreven als ‘offshore vennootschappen’ die het grootste ri-
sico lopen te worden misbruikt voor witwassen van misdaadgelden, belastingfraude, cor-
ruptie en andere criminele activiteiten.251   
 Ten tweede de Non-resident Companies. Hiermee begon feitelijk de ontwikkeling 
van de OSV na de Tweede Wereldoorlog, de periode van opkomst van de multinationals 
en de wereldhandel met als gevolg de internationale tax planning. Deze OSV’s kregen 
alleen een fiscale vrijstelling indien het beheer van de vennootschap buiten het land van 
vestiging werd uitgeoefend. Omdat door deze fiscale vereiste onder internationale druk 
kwam te staan en veel klandizie werd verloren aan andere landen werd gezocht naar een 
nieuwe vorm van fiscale vrijstelling en werd de vrijgestelde onderneming of ‘exempt 
company’ geschapen. Deze derde vorm, de Exempt Companies zijn in beginsel wel be-
lastingplichtig in het land van vestiging maar komen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking voor een vrijstelling. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde non-resident 

                                                        
251  Volgens de United Nations is de IBC het hart van het witwasprobleem. UN 1998, p. 60; OESO 

2001, p. 21/23; Goldsworth 1993, p.22.; IMF 2000, p . 3-4; Adamoli 2002, p. 95 en FATF 2002, p. 
64. 
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companies mag het beheer van deze OSV’s wel door lokale ingezetenen worden verricht. 
Ten slotte als vierde vorm de Zero Tax Companies.  
Deze laatste vorm is ontstaan door de internationale druk op bepaalde landen om hun 
schadelijke belastingpraktijken op te heffen. Een vorm hiervan was het gebruik van de 
IBC en het verschil in fiscale behandeling tussen onshore en offshore-companies. De 
IBC rechtsgebieden kwamen hierdoor onder druk te staan. Een aantal landen heeft dit 
opgelost door de ongelijkheid in belastingheffing op te heffen door het invoeren van een 
belastingtarief van 0% te introduceren voor alle vennootschappen. Hiermee zou het dis-
criminatoire karakter tussen on- & offshore vennootschappen verdwijnen. Daarmee zag 
de zero tax vennootschap het licht.  
 Kenmerkend voor het gebruik van OSV’s is dat bepaalde actoren en factoren, in wis-
selende combinaties, steeds weer terugkeren. Deze actoren en factoren bevinden zich 
zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde van de OSV-markt. De belangrijkste heb ik 
in dit hoofdstuk beschreven. Ten slotte is een belangrijke factor dat Nederland buiten-
landse rechtspersonen erkent en hierop het incorporatiestelsel toepast. Dit wil zeggen dat 
de buitenlandse rechtspersoon wat bestaan, oprichting, inrichting en ontbinding onder-
worpen blijft aan het recht van het land van oprichting. In het volgende hoofdstuk zal ik 
een rechtsvergelijkend onderzoek beschrijven naar de juridische kenmerken van een 
viertal rechtsgebieden en rechtsvormen. 
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3  De OSV: een vergelijkende juridische analyse 
 
 
3.1  Inleiding 
 
De filosoof Plato maakte het ons al duidelijk: “The beginning is the most important part 
of the work”.252 Deze oude wijsheid zou ook op offshore vennootschappen van toepas-
sing kunnen zijn. Natuurlijke personen ontstaan door geboorte. Rechtspersonen zien het 
daglicht door te voldoen aan de wettelijke oprichtingseisen die een bepaald land voor-
schrijft. Dat is het meest belangrijke begin. Dit gebeurt in een administratieve procedure. 
Na een rechtsgeldige oprichting wordt er een nieuw rechtssubject in het universele recht-
stelsel geboren.  
 De wereld kent ongeveer 200 zelfstandige rechtsgebieden, elk met haar eigen rechts-
stelsel en rechtsvormen met verschillen en overeenkomsten in (rechtspersonen/vennoot-
schaps-) wetgeving. De potentiële oprichter van een vennootschap heeft de vrijheid om 
te kiezen in welk land hij zijn vennootschap wil (laten) oprichten of waar hij een ge-
kochte rechtspersoon wil vestigen. Waarom kiest iemand voor een bepaalde rechtsvorm 
in een bepaald land en niet voor een vergelijkbare rechtsvorm in een ander land? De 
keuze van de gebruiker voor een bepaalde rechtsvorm en rechtsgebied is afhankelijk van 
zijn wensen (of van zijn ‘probleem’) en het doel dat hij met de vennootschap voor ogen 
heeft. Afhankelijk hiervan kiest hij voor een land en rechtsvorm die daarvoor het meest 
geschikt is of lijkt. 
 Het oprichten van offshore vennootschappen is een van de vormen van de financiële 
dienstverlening die door landen wordt verleend. Deze financiële dienstverlening is in 
veel landen een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid. Rechtsgebieden in de 
wereld wedijveren met elkaar ten aanzien van het scheppen van gunstige wet- en regel-
geving voor de juridische structuur van offshore vennootschappen, met als doel het ver-
krijgen van een groter deel van de markt van de internationale financiële dienstverle-
ning.253 In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de belangrijkste juridische kenmerken 
van offshore vennootschappen. Dit geeft meer inzicht in hun gebruiks- of mis-
bruik(on)mogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt onderzoeksvraag 2 beantwoord: Wat 
zijn de juridische overeenkomsten en verschillen tussen een viertal offshore vennoot-
schapen? 
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in par. 3.2. een keuze gemaakt 
uit jurisdicties en rechtsvormen voor de rechtsvergelijking. Tevens beschrijft deze para-
graaf de verantwoording voor deze keuze en de gevolgde onderzoeksmethodiek. In par. 

                                                        
252  Plato, The Republic. Zie website met de quotes van Plato: www.goodreads.com. 
253 Van Duuren, 2004, p. 4. 
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3.3. worden de belangrijkste wettelijke eisen en kenmerken van de wet- en regelgeving 
van de gekozen rechtsgebieden beschreven. Op grond van de bevindingen wordt een 
analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen van de gekozen rechtsgebieden 
en rechtsvormen. In par. 3.4. volgt een overzicht van de belangrijkste misbruik bevorde-
rende factoren van de geselecteerde vier rechtsvormen tegen de achtergrond van de Ne-
derlandse BV. Tot slot zal ik in paragraaf 3.5. antwoord geven op de gestelde onder-
zoeksvraag. 
 
3.2.  Keuze van rechtsgebieden en rechtsvormen 
 
3.2.1 Algemeen 

 
Het internationale rechtspersonenrecht wordt bepaald door de traditie van twee grote 
rechtssystemen, namelijk het op het Romeinsrecht gegronde burgerlijk rechtsstelsel (ci-
vil law) en het op Engels recht gebaseerde gewoonterechtstelsel (common law).254  
 Het is niet doenlijk om een rechtsvergelijking te maken van alle offshore landen in 
alle (offshore) rechtsstelsels. Het is noodzakelijk om een keuze te maken. Aldus is be-
sloten om een rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar vijf rechtsvormen en rechtsge-
bieden (zie tabel 3.1.). Daarbij worden offshore vennootschappen uit vier buitenlandse 
rechtsgebieden vergeleken met de Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid (hierna BV). 
 Overigens wordt het onderscheid tussen de wetgeving in verschillende landen, vooral 
in Europa, steeds kleiner. Dit komt door de invloed van EU-richtlijnen en het kopiëren 
van gunstige belastingvoorzieningen (bv. deelnemingsvrijstelling, rulingbeleid etc.) van 

                                                        
254 Het common law stelsel wordt ook als grondslag gehanteerd in  de oude Engelse koloniën zoals de 

Britse Maagden eilanden, De Bahamas en Hong Kong. Het vennootschapsrecht is gemodelleerd 
naar het recht van de UK companies Act 1948. Aertsen, 2004, p. 25; Universiteit van Californië. 
Zie website: http://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTradi-
tions.pdf. 
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het ene land door het andere land. Men stemt dus wetgeving van het eigen land af op 
wetgeving in omringende landen. 
 
3.2.2 Overzicht geselecteerde rechtsgebieden en rechtsvormen 

Bij de keuze van rechtsgebieden en rechtsvormen is uitgegaan van een Nederlandse in-
valshoek waarbij de volgende kenmerken golden. Het moest gaan om:  
§ meest voorkomende offshore rechtspersonen in Nederland; 
§ meest gewilde rechtsgebieden van oprichting, bezien vanuit een Nederlands perspec-

tief; 
§ rechtsgebieden waar de handhaving in Nederland het meest mee te maken heeft. 

Met inachtneming van deze keuzemaatstaven is gekozen voor de onderstaande rechts-
stelsels en rechtsvormen. 
 
Tabel 3.1: Overzicht rechtsstelsels en rechtsvormen 

Rechtsstelsel Rechtsvorm 
1. Nederlands Civiel Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

(hierna: BV) 
2. Engels Common Private Limited Company by Shares (hierna: Limited) 
3. Antilliaans Civiel Naamloze Vennootschap (hierna: Antilliaanse NV) 
4. Arubaans Civiel Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (hierna: AVV) 
5. Britse Maag-
den Eilanden 
(BME)  

Common Private Limited Company by Shares. In de praktijk aangeduid 
als: International Business Company (hierna: IBC) 

 
3.2.3 Verantwoording van de gemaakte keuze 

Er is voor gekozen om de Engelse Limited als vertrekpunt te laten zijn voor dit onder-
zoek. Ten eerste omdat deze rechtsvorm internationaal het meest voorkomt.255  Ten 
tweede is deze buitenlandse rechtsvorm ook in Nederland de meest gebruikte zoals in 
onderstaande tabel wordt weergegeven. Bij de Vereniging van Kamers van Koophandel 
in Nederland stonden er ultimo 2013 in totaal 7.474 buitenlandse rechtspersonen als 

                                                        
255 Zie hiervoor onder andere: de website: www.offshoreinvestment.com en het tijdschrift “The Off-

shore Investment”. 
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onderneming ingeschreven. Van de drie in Nederland meest voorkomende buitenlandse 
rechtsvormen maakt de Engelse Limited bijna de helft uit. Zie onderstaande tabel.  
 
Tabel 3.2: Top drie meest ingeschreven buitenlandse rechtsvormen (2008) 

Land en rechtsvorm Aantal Percentage 256 
Engelse Limited 3.170 48% 
Antilliaanse NV    801 12% 
USA/ Delaware Corp.    329 5% 

Bron: Kamer van Koophandel Nederland 
 
Gezien het aantal is het vanzelfsprekend dat de Engelse Private Limited in deze rechts-
vergelijking wordt betrokken. Een andere reden is dat de Engelse Limited een belang-
rijke rol speelt in het internationale handels- en rechtsverkeer.  
 Daarnaast is gekozen voor de IBC van de Britse Maagdeneilanden. Enerzijds omdat 
dit een bijzondere offshore vennootschap is en anderzijds omdat van deze rechtsvorm de 
laatste tien jaar het grootste aantal oprichtingen is geregistreerd waardoor de Britse 
Maagdeneilanden marktleider is op het gebied van IBC’s.257 Deze IBC moet dus wel 
bepaalde kenmerken en eigenschappen hebben die zeer aantrekkelijk zijn voor gebrui-
kers. Vragen die hierbij opkomen zijn: Waarom worden er in de Britse Maagdeneilanden 
(hierna BME) zoveel nieuwe offshore vennootschappen opgericht? Wat maakt deze 
rechtsvorm zo interessant?  
 Voor de Antilliaanse NV en de Arubaanse AVV is gekozen vanwege de historische 
en economische banden van deze overzeese gebiedsdelen met Nederland. Deze rechts-
vormen worden veel gebruikt voor internationale tax planning en handelstransacties met 
Nederlandse bedrijven. De AVV is een rechtsvorm die als een speciaal offshore product 
is ontworpen en commercieel in de markt is gezet. De Antilliaanse NV is een mengvorm 
die zowel voor onshore als voor offshore doeleinden kan worden gebruikt.  
 Voorts is bij de keuze van het rechtstelsel rekening gehouden met de verschillen tus-
sen wet- en regelgeving gegrond op het Anglo-Amerikaanse stelsel (Common Law) ver-
sus het continentale burgerlijk rechtsstelsel dat Nederland hanteert en dat bijvoorbeeld 
ook op de Nederlandse Antillen en op Aruba van toepassing is. Wellicht ten overvloede: 
alle gekozen rechtsvormen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen met een in aandelen 

                                                        
256  Van het totaal ‘als onderneming’ geregistreerde buitenlandse rechtspersonen. 
257 Eind 2012 stonden er in totaal meer dan 1 miljoen IBC’s geregistreerd, waarvan 459.882 als ‘actief’ 

zijn aangemerkt. Financial Services Commission BVI, Q4 2013, Vol 33, december 2013. 
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verdeeld kapitaal. Hieronder volgt het overzicht van de vijf rechtsvormen die voor het 
onderzoek zijn gekozen. 
 
Tabel 3.3: Overzicht van de geselecteerde rechtsvormen 

Rechtsgebied Rechtsvorm Specifiek offshore? 
Nederland BV Nee 
Engeland Limited Nee 
Ned. Antillen NV Nee 
Aruba AVV Ja 
Britse Maagdeneilanden Limited/IBC Ja 
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3.2.4 Onderzoeksmethodiek en beoogd resultaat 

Van de vijf uitgekozen rechtsvormen is allereerst de betreffende wet- en regelgeving 
bestudeerd. Daarnaast is gedurende het onderzoek doorlopend gesproken met uiteenlo-
pende deskundigen uit de desbetreffende rechtsgebieden. Het ging hierbij vooral om des-
kundigen op het gebied van vennootschapswetgeving, en deskundigen uit advocatuur, 
banken, trustbranche en lokale kamers van koophandel.  
 Het recht van de in de rechtsvergelijking betrokken landen wordt beschreven naar de 
stand van de wetgeving per 31 december 2013. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving 
zijn buiten beschouwing gelaten, tenzij anders is aangegeven.  
 Tevens is gebruik gemaakt van het internet middels een aantal zoekmachines zoals: 
Google, Metaclawer en Ilse alsmede de websites van officiële instanties van de verschil-
lende landen. Dit zijn voornamelijk websites van financiële toezichthouders, kamers van 
koophandel, (centrale) banken. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de websites van 
de aanbieders van vennootschappen, zoals accountantskantoren en belastingadviseurs. 
Op deze websites is veel informatie beschikbaar over wetgeving, de verschillende rechts-
vormen, oprichtingskosten en de belangrijkste kenmerken van rechtsvormen. Overigens 
is terughoudend omgegaan met het gebruik van de informatie op deze sites: slechts in-
dien deze informatie steun vindt op andere (officiële) sites is er gebruikt van gemaakt.  
 De bedoeling van dit rechtsvergelijkend onderzoek is allereerst om meer inzicht te 
krijgen in de juridische kenmerken van de vijf rechtsvormen alsmede de verschillen die 
er zijn tussen de vergelijkbare (oprichtings) regels voor rechtspersonen. Daarnaast dient 
deze rechtsvergelijking om misbruik bevorderende onderdelen inzichtelijk te maken.  
 
3.3  Overzicht juridische voorwaarden en kenmerken 
 
3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de Nederlandse BV met de rechtsvormen in Engeland, de Ne-
derlandse Antillen, Aruba en de Britse Maagdeneilanden (zie tabel 3.3) vergeleken. De 
kernbepalingen van de BV uit boek 2 BW zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Er is 
voor gekozen om niet alle kenmerken in de analyse te betrekken, omdat niet alle ken-
merken van belang zijn voor de kopers van een buitenlandse vennootschap.258 Boven-
dien worden de gekozen kenmerken slechts kort en in algemene zin aangestipt en wel 

                                                        
258 De volgende juridische kenmerken hebben bijvoorbeeld weinig tot geen belang bij de keuze voor 

een bepaalde rechtsvorm: de (interne/externe) aansprakelijkheid van bestuurders, minimumkapitaal 
eis en bevoegdheden bestuurders. 
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voor zover dat ter zake is voor dit onderzoek. Bij de rechtsvergelijking259 komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde: 
1. Oprichting (par. 3.3.3) 
2. Aandelen en aandelenkapitaal (par. 3.3.4) 
3. Overdracht aandelen (par. 3.3.5) 
4. Aandeelhouders (par. 3.3.6) 
5. Bestuurders (par. 3.3.7) 
6. Administratieplicht (par. 3.3.8) 
7. Jaarrekening (par. 3.3.9) 
8. Openbaarheid van informatie (par. 3.3.10) 

In par. 3.3.2 wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van de rechtsbronnen per rechts-
vorm/jurisdictie. Daarna wordt er een korte algemene beschouwing gegeven over iedere 
afzonderlijke wettelijke voorwaarde dan wel kenmerk die voor de rechtsvergelijking uit-
gekozen zijn. Vervolgens wordt er per kenmerk een specifieke beschrijving gegeven van 
ieder land. Allereerst wordt de Nederlandse BV beschreven, daarna de Engelse Limited, 
vervolgens de Antilliaanse NV, gevolgd door de Arubaanse AVV en ten slotte de Limi-
ted naar het recht van de Britse Maagdeneilanden.260 
 
3.3.2 Juridisch kader 

Het rechtspersonenrecht neemt veelal een eigen plaats in binnen het rechtsstelsel van elk 
land. De grondslag is te vinden in specifieke wetgeving, zoals de Companies Act in En-
geland en Wales en aanvullingen hierop. Daarnaast zijn specifieke bepalingen opgeno-
men voor de oprichtingsakte en de statuten van een rechtsvorm. Veelal wordt dit recht 
aangevuld met regels en bepalingen uit andere rechtsgebieden die direct of indirect van 
toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het belastingrecht, het strafrecht en interna-
tionaal recht. 
 
  

                                                        
259 Voor deze rechtsvergelijking heb ik gebruik gemaakt van de gegevens uit het rapport misbruik van 

buitenlandse rechtspersonen, van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2007), Hoofdstuk 2.6. en 
bijlage III en het rapport van het T.M.C. Asser Instituut, Prevention of organised crime: ‘The regi-
stration of legal persons and their directors and the international exchange of information’, van 
december 2006 betreffende een rechtsvergelijkend onderzoek naar de registratie van rechtsperso-
nen. 

260 Andere rechtsvormen zoals de Antilliaanse BV en de per 1 januari 2009 ingevoerde Arubaanse 
VBA worden niet besproken. 
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Tabel 3.4: Overzicht van de rechtsvormen, rechtsgebieden en rechtsbronnen die in de 
analyse zijn betrokken 
Rechtsgebied Rechtsvorm Rechtsbron 
Nederland BV BW boek 2, rechtspersonen, algemene bepa-

lingen en titel 5, art. 175-284a. 

Engeland Limited Companies Act 2006. 
Nederlandse Antillen NV Boek 2 Burgerlijk Wetboek (rechtspersonen) 

Nederlandse Antillen. 
Aruba AVV Wetboek van Koophandel van Aruba (WvKA), 

4e afd. art. 155a-155tt. 
Britse Maagdeneilanden Ltd/IBC BVI Business Companies Act 2004 e.v. (hierna: 

BVIBC)261 
 
3.3.3 De oprichting van een rechtspersoon 

Hieronder worden de juridische oprichtingskenmerken van de vijf geselecteerde rechts-
stelsels beschreven. Rechtspersonen ontstaan door het voldoen aan de formele oprich-
tingseisen van de toepasselijke wet.  
 
a. De Nederlandse Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
De Besloten Vennootschapsvorm (hierna BV) werd in 1971 ingevoerd in Nederland. 
Aanleiding was de verplichting tot publicatie van de jaarrekening voor alle NV’s. 262 
Volgens Raaijmakers werd daarom versneld en ‘zonder grondige bezinning’, de BV 
vorm ingevoerd.263 
 De bepalingen van een BV zijn neergelegd in boek 2 BW, titel 5, art. 175-284a BW. 
In oktober 2012 is de Wet inzake vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht 
in werking getreden. Hierdoor is de oprichting van een BV, makkelijk, sneller en met 
minder dwingende regels flexibeler geworden, waardoor het meer aansluit bij andere 
landen en bijdraagt aan een aantrekkelijker Nederlands vestigingsklimaat.264 
 De oprichting van de BV is geregeld in artikel 175 BW en stelt drie vereisten: een 
oprichtingshandeling, vastgelegd in een notariële akte en deelname in het kapitaal.265  
 In het kort verloopt deze procedure als volgt. De oprichter(s)266 melden zich bij een 
notaris die een cliëntenacceptatielijst laat invullen. Hierin wordt gevraagd naar de naam 
                                                        
261 Hierop zijn al diverse aanvullingen geweest. Zie hiervoor de website van de toezichthouder: 

www.bvifsc.vg. 
262 Artikel 2, lid 1, 1e EU-richtlijn uit 1968.  
263 Raaijmakers 2006, p. 168.  
264  Bakker, e.a. 2013, p. 13. 
265  Schilfgaarde, 2013, p. 54 e.v.  
266 De oprichting kan door zowel door één persoon als door meerdere personen geschieden. Indien er 

sprake is van een eenpersoonsvennootschap dan zijn er enige bijzonder bepalingen van toepassing 
(art. 14 sub g Handelsregisterbesluit 1996 en art. 2:247 BW). De gedachte hierachter is dat het 
risico van misbruik bij een eenpersoonsvennootschap aanmerkelijk groter is dan in andere gevallen 
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van de op te richten BV, de naam, het adres en de woonplaats van de verzoeker en de 
na(a)m(en) van de oprichter(s), aandeelhouder(s) en bestuurder(s). De notaris zal een 
(standaard) ontwerp akte van oprichting opstellen waarin tevens de statuten zijn opge-
nomen. Door de invoering van de flex BV bepalingen in 2012 is de verplichte kapitaal-
stortingseis van € 18.000 vervallen. Een aandelenkapitaal van 1 eurocent is al vol-
doende.267 
 De notaris dient een kopie van de akte ter registratie te sturen aan de Belastingdienst. 
Hierdoor kan de Belastingdienst kennis nemen van de namen van de aandeelhouders en 
eventueel opnemen in zijn systemen. Vervolgens dient de bestuurder (in de praktijk vaak 
door notaris) de BV te laten inschrijven in het Handelsregister van de lokale Kamer van 
Koophandel waar ook een kopie van de oprichtingsakte dient te worden gedeponeerd 
(art. 2:180 BW). Tot 2011 was voor de oprichting ook een verklaring van geen bezwaar 
vereist, maar dat is inmiddels vervangen door de Wet controle op rechtspersonen, die 
moet zorgen voor een doorlopend toezicht op rechtspersonen en de daarmee verbonden 
natuurlijke personen.268 Door de aankoop van 5% of meer van de aandelen van de BV, 
ontstaat een zogenaamd aanmerkelijk belang dat de bezitter moet aangeven op het aan-
giftebiljet inkomstenbelasting.269  
 
b. De Engelse Limited270 
Waar in de volgende hoofdstukken wordt gesproken over de Companies Act dan wordt 
de Companies Act 1985 bedoeld met daarop aanvullingen uit 2006. De oprichting van 
een Engelse Limited is in beginsel een eenvoudige en snelle procedure die staat beschre-
ven in Chapter 1 van de Companies Act 2006.271 Voor de oprichting is geen justitiële 

                                                        
en dat een derde die zaken wil doen met deze onderneming moet weten dat er sprake is van een 
eenpersoonsvennootschap. 

267  Bakker, e.a, 2013, p. 17. 
268  Wet controle op rechtspersonen, Stb. 2010, 280. 
269  Een term uit het fiscale recht dat is geregeld in art. 4.6 Wet Inkomstenbelasting 2001. Eventuele 

inkomsten hieruit moeten worden aangegeven in Box 2. 
270 Voor deze beschrijving is voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Impey & Mon-

tague, 2008; Charlesworth’s Company Law, Thomson, 18e editie, London, 2010; Butterworths 
Company Law 16e editie, 2002; Van de Bunt, e.a., WODC, 2006, bijlage 3, blz. 172-174; De web-
site van de Engelse Companies House, www, companieshouse.gov.uk en de websites van verschil-
lende aanbieders van Limiteds.  

271 Becht 2006, p. 12. De oprichting van de Engelse Limited wordt als de simpelste procedure in de 
EU beschouwd, met de laagste kosten.  
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verklaring van geen bezwaar of een notaris nodig. De Companies Act maakt het mogelijk 
dat de oprichting van een Limited door één (rechts)persoon kan geschieden.272 
 De formaliteiten die bij de oprichting een rol spelen zijn voorgeschreven door de 
Registrar of Companies for Engeland and Wales, (hierna: Registrar), en is gevestigd te 
Cardiff.  
 De Limited kan worden beschouwd als de Engelse variant op de Nederlandse BV. 
Het is ook een privaatrechtelijk rechtspersoonlijkheid bezittend ‘lichaam’ met een in 
aandelen verdeeld kapitaal. In beginsel kan iedereen een Limited oprichten. Er is geen 
vergunning vereist van een overheidsorgaan. In de praktijk wordt de Engelse Limited 
echter vrijwel altijd opgericht door een daarin gespecialiseerd commercieel bedrijf met 
de titel Companies Formation Agent (CFA). In Engeland en Wales vindt men in de 
meeste grote steden wel een kantoor van een zogenoemde CFA. Voor het oprichten van 
een Engelse Limited zijn de volgende formaliteiten273 vereist:  
1. Een akte van oprichting (Memorandum of Association). In het algemeen zijn dit stan-

daard aktes waarin slechts enkele gegevens moeten worden ingevuld zoals naam van 
de vennootschap, kantooradres, doel, kapitaal etc. 

2. De statuten (Articles of Association).274 
3. Een formulier genaamd: ‘First directors and secretary and intended situation of reg-

istered office’. Deze formulieren zijn niet meer nodig bij een digitale oprichting.275 
4. Een formulier genaamd: ‘Declaration of compliance with the requirements on appli-

cation for incorporation’.  

De CFA vult de benodigde formulieren in, voegt daar kant en klare statuten bij en stuurt 
het geheel, vergezeld van een cheque van £ 20.-, naar de Registrar. Na ontvangst en 
controle van de volledigheid van de ingezonden documenten, de gevraagde vennoot-
schapsnaam en het bedrag van £ 20.- krijgt de nieuwe Limited een registratienummer en 
wordt er een Certificate of Incorporation verstrekt. Dit Certificate of Incorporation is het 
bewijs dat de Limited rechtsgeldig is opgericht. Het verstrekte nummer is een uniek re-
gistratienummer dat nimmer verandert. Mocht de Limited later van naam veranderen dan 
behoudt het toch dit nummer.  
 Daarnaast dient iedere Engelse Limited een geregistreerd kantooradres te hebben bin-
nen de grenzen van Engeland, Schotland en Wales.276 Verder dient een Limited een vol-
gens de wet voorgeschreven register bij te houden waarin informatie is opgenomen over 

                                                        
272 De Engelse wetgever noemt dit een “single member company”, sec.1, 3a, CA. 
273 De nummers van de gebruikte formulieren verwijzen naar de desbetreffende secties in de Compa-

nies Act. Morse 2005, p. 21. Zie CA 2006, part 2 Company formation. 
274 Vaak wordt met zogenaamde modelstatuten gewerkt. Die zijn dan van toepassing indien en voor 

zover de limited geen eigen statuten deponeert. Impey 2008, p. 36. 
275  Aldus respondent van bedrijvenaanbieder ‘Adcomp’. 
276 Sectie 86 CA. 
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de betrokkenen (‘members’) (aandeelhouders, directeuren en secretaris) van de vennoot-
schap. 
Door het Centre for Economic Policy Research277 is een onderzoek gedaan naar de ef-
fecten van uitspraken van het Europese Hof, onder andere in de Inspire Art Ltd. zaak278, 
voor de oprichting van Limiteds in Engeland. Een van de bevindingen van het onderzoek 
is dat na deze uitspraak de vraag van vennootschappen naar Engeland is toegenomen en 
dat er in de andere EU-lidstaten een sterke toename van het aantal geregistreerde en naar 
Engels recht opgerichte Limiteds is waar te nemen. Alleen al tussen 2002 en 2005 zijn 
er 55.000 Limiteds opgericht, vrijwel allemaal kleine bedrijven met een of twee direc-
teuren zonder fysieke aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is dat Ne-
derland na Duitsland de grootste ‘afnemer’ is van Engelse Limiteds.279  
 
c. De Antilliaanse Naamloze Vennootschap280 
De regeling van de oprichting van de NV is sinds maart 2004 opgenomen in het Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen (hierna: BWNA).281 Sinds de 
invoering van Boek 2 BWNA is de eis van een verklaring van geen bezwaar komen te 
vervallen. De wetgever vereist nog wel een bij de notaris opgemaakte akte. De Antilli-
aanse NV wordt bij notariële akte opgericht door een of meer personen.282 De oprich-
tingsakte dient te worden ondertekend door iedere oprichter en door ieder ander die deel-
neemt in het aandelenkapitaal.283 De oprichting wordt in de praktijk veelal verricht door 
daarin gespecialiseerde trust- of advocatenkantoren. Het gevolg hiervan kan zijn dat al-
leen de namen van de (medewerkers van de) trustkantoren staan vermeld in de oprich-
tingsakte. Verder verloopt de oprichting in grote lijnen op dezelfde wijze als de oprich-
ting van een Nederlandse BV.  
 
d. De Arubaanse vrijgestelde Vennootschap 
De oprichting van Arubaanse AVV verschilt juridisch gezien niet veel van een normale 
Antilliaanse NV, maar er zijn wel enige bijzondere bepalingen. De oprichtingsprocedure 
staat beschreven in art. 33 tot en met 155 van het Wetboek van Koophandel van Aruba 
(WvKA). Kort gezegd gaat de oprichting als volgt. Een cliënt die een AVV wil oprichten 
meldt zich bij een lokaal trustkantoor. Veelal gebeurt dit door tussenkomst van een 

                                                        
277 Rapport: ‘Where do firms incorporate’, October 2006 (www.cepr.org). 
278 HvJ EG 30 September 2003, C/167-01, JOR 2003-49. In dit arrest sprak het Hof zich uit over de 

vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de EU.  
279 Becht e.a. 2006, p. 3 en 16. Het rapport is hierbij uitgegaan van de nationaliteit van de meerderheid 

van de directors. Dit betekent dat als gebruik gemaakt is van een Engelse director, deze Limited 
buiten de selectie is gebleven. Recentere cijfers zijn niet gevonden. 

280 Voor de juridische kenmerken van de Antilliaanse NV en de Arubaanse AVV is gebruik gemaakt 
van het boek van Frielink uit 2006.  

281 Voorheen was de oprichting van de NV geregeld in het Wetboek van Koophandel. 
282 Artikel 2:100 (2) BWNA. 
283 Artikel 2:201 (4) BWNA. 
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belastingadviseur of een andere financiële dienstverlener. Vervolgens verzoekt het trust-
kantoor een notaris om de (standaard) oprichtingsakte met daarin de statuten op te ma-
ken. Het ontwerp van dit document wordt voorgelegd aan het Ministerie van Justitie (de 
High Commissioner) om een verklaring van geen bezwaar te verkrijgen. De oprichtings-
akte bevat onder meer de naam van de AVV, het doel, de naam van de bestuurder/wet-
telijke vertegenwoordiger en de namen van de oprichters/aandeelhouders.284 De naam 
van de AVV moet beginnen of eindigen met de woorden Arubaanse Vrijgestelde Ven-
nootschap of met de afkorting hiervan: AVV. Vervolgens dient de AVV te worden ge-
registreerd bij de Kamer van Koophandel en krijgt de AVV een uniek registratienummer. 
De AVV is juridisch tot stand gekomen bij het verlijden van de oprichtingsakte na ver-
krijging van de verklaring van geen bezwaar. De eerste bestuurder van de AVV dient er 
voor te zorgen dat de akte van oprichting wordt ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.285 
 
e. De Britse Maagdeneilanden-IBC 
De oprichting van een IBC is geregeld in de BVI Business Companies Act (hierna: 
BVICA), 2004, Sec 5-8. Er kunnen zeven verschillende typen vennootschappen worden 
opgericht. In dit kader gaat het om de company limited by shares (hierna: IBC).286 Onder 
de oude IBC Act was het voor IBC expliciet verboden om activiteiten op de BME zelf 
te verrichten. In de nieuwe wet is deze bepaling niet meer opgenomen. Wel is in Sec 9 
(4) van de CA opgenomen dat de toezichthouder kan verlangen dat de statuten van de 
vennootschap een verklaring moeten bevatten over eventuele beperkingen in de bedrijfs-
activiteiten van de vennootschap. De oprichting kan alleen geschieden door daartoe door 
de overheid aangewezen (rechts)personen (zogenaamde Registered Agent) en verloopt 
via een eenvoudige administratieve procedure.287 Een IBC is verplicht om altijd een ‘Re-
gistered Agent’ en een ‘Registered Office’ aan te houden in de Britse Maagdeneilan-
den.288 Een registered agent dient een vergunning te hebben van de overheid.289 
 Als een cliënt een IBC wil oprichten dan maakt de Registered Agent hiertoe twee 
standaard formulieren op: een Memorandum of Association 290  en de Articles of 

                                                        
284 Artikel 155 b/c WvKA. 
285 Artikel 155d (5) WvKA.  
286 Sectie 5 (a) CA. 
287 Sectie 6 (2) CA. Een overzicht van de vergunninghoudende Registred Agents is te vinden op de 

website van de financiële toezichthouder, www.bvi.fsc.vg/. Op deze site is een lijst te vinden met 
daarop de namen van alle Registered Agents. 

  [www.bv.fsc.vg/RegulatedEntities/RegisteredAgents]. 
288 Sectie 90 en 91 (1) CA. 
289 Company Management Act of the Banks and Trust Companies Act. Informatie te vinden op de 

website van de toezichthouder op de BVI, de Financial Services Commission (www.bvifsc.vg). 
290 Sectie 9 (1) CA. Hierin is onder meer opgenomen de naam van de vennootschap, type vennoot-

schap, het registered kantooradres en de naam van de eerste geregistreerde agent.  
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Association. Deze formulieren levert hij in bij de Registrar of Companies.291 Als de hier-
voor beschreven formaliteiten juist zijn vervuld dan krijgt de oprichter een bewijs van 
oprichting van de Registrar en krijgt de nieuwe IBC een zogenaamde Certificate of In-
corporation met een uniek opvolgend registratienummer. De IBC is officieel opgericht 
op de datum die staat vermeld op de Certificate of Incorporation (Sec. 7 CA). 
 De Registered Agent treedt tevens op als oprichter en als eerste bestuurder van een 
IBC. Veelal heeft de cliënt zelf geen persoonlijk contact met de agent maar verloopt dat 
via een tussenpersoon, veelal de eigen belastingadviseur, advocaat, accountant of daar-
mee te vergelijken dienstverlener. De Registred Agent is in beginsel verplicht de achter-
gronden van zijn klanten middels een due diligence (naam cliënt/beneficial owner, kre-
dietwaardigheid etc.) te onderzoeken en vervolgens aan de Registrar of Companies een 
verklaring te overhandigen (zogenaamde Certificate of Compliance with Requirements 
on Application for Registration) dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd en niets heeft 
opgeleverd wat een oprichting in de weg zou kunnen staan.  
 
Intermezzo 
Onderstaand volgt een voorbeeld van een internet aanbieder van offshore vennootschap-
pen. In het menu staat een ‘link’ naar zogenaamde ‘ready-made’ of de eerder besproken 
‘off the shelf companies’. 
 
  

                                                        
291 Sectie 6 CA. Tegenwoordig gaat dit veelal digitaal. De Registrar beschikt over een modern en ge-

makkelijk online geautomatiseerd systeem waardoor de oprichting nog sneller en makkelijker gaat. 
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Figuur 3.1 Voorbeeld van een internet aanbieder 

 
Bron: www.offshorebvi.com (gedownload 07 mei 2008) 
 
Het bovenstaand voorbeeld laat zien dat er bij deze bedrijvenaanbieder twee rechtsper-
sonen te koop zijn, voorzien van een naam en de datum van oprichting. Andere aanbie-
ders hebben tientallen en soms wel honderden van dergelijke vennootschappen in voor-
raad. Er zijn ook vennootschappen te koop die al enige tijd geleden zijn opgericht. Dit 
biedt een potentiële misbruiker de mogelijkheid om transacties eerder te dateren. Jeffrey 
Robinson292 schrijft naar aanleiding van de Mathewson zaak hierover het volgende: 

‘( . . .) Zo’n oudere dummy is een firma die jaren eerder werd ingeschreven; dit 
maakte het mogelijk dat een cliënt van Mathewson facturen kon antedateren om  zo 
fictieve transactieposten te creëren. ( . . .) Voor manipulaties met fictieve facturen 

                                                        
292 Mathewson was directeur/aandeelhouder van de Guardiaan, een offshore-bank op de Kaaiman ei-

landen. Hij is 1996 gearresteerd in de Verenigde Staten wegens betrokkenheid bij witwassen en 
belastingfraude. Tegenover de FBI heeft hij verklaard mee te zullen werken aan het onderzoek. 
Hierdoor heeft de FBI uniek inzicht en informatie gekregen over zijn 1500 cliënten maar vooral 
over zijn werkwijze. Zo verklaarde hij dat vrijwel al zijn klanten gebruik maakten van een offshore 
vennootschap om een bankrekening te openen. Zie verklaring Mathewson voor de Amerikaanse 
Senaat, 2001, p. 10 en 139. 
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varieerden Mathewson tarieven van 1000 dollar per uur tot de ronde som van 25.000 
dollar per jaar, plus een percentage van het factuurbedrag’. 

 
De oprichtingskosten zijn te onderscheiden in eenmalige kosten en in jaarlijks terugke-
rende kosten. De kosten voor de oprichting en onderhoud kunnen verschillen per Regis-
tered Agent. Als voorbeeld volgt hieronder een overzicht van een kostenoverzicht van 
een willekeurige Registered Agent. 
 
Tabel 3.5: Overzicht kosten oprichting en onderhoud BVI/ IBC  

Activiteiten Eenmalige kosten $ Jaarlijkse kosten $ 
Oprichtingskosten 1.200  
Registratiekosten overheid  350 293 
Vergoeding Registered Agent en  
office 

 300 

Vergoeding nominee director  300 
Vergoeding nominee shareholder  200 
Mail of fax forwarding service  250 
Documenten re-mailing service  500 

Bron: www.offshorebvi.com. Geraadpleegd in mei 2008 en januari 2014 
 
3.3.4 Aandelen en aandelenkapitaal 

Het begrip aandelenkapitaal bestaat in wezen uit twee deeltermen, te weten aandeel en 
kapitaal. Aan beide wordt kort aandacht geschonken. Buitenlandse offshore rechtsper-
sonen zijn kapitaalvennootschappen en hebben dus een in aandelen verdeeld kapitaal. 
Iedere vennootschap dient te beschikken over kapitaal om mee te werken. Het aanvangs-
kapitaal wordt bij elkaar gebracht door de eerste oprichters van de vennootschap.  
 Bij aandelen kan het om zowel gewone als bijzondere (preferente of prioriteits-) aan-
delen gaan. Het aandeel duidt dus op de rechtsbetrekking tussen de houder daarvan en 
de vennootschap. Daaraan zijn rechten, bijvoorbeeld het recht op zeggenschap en 

                                                        
293 Afhankelijk van het aantal uit te geven aandelen (authorised shares). Ultimo 2013 is de jaarlijkse 

fee (‘lege’) die betaald moet worden aan de overheid vastgesteld op 350 USD. Dit geldt tot een 
bedrag van $ 50.000. aan uitgegeven aandelen. Voor IBC’s die aandelen aan toonder uitgeven is de 
fee vastgesteld op een bedrag van $ 1.100. 
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dividend, maar ook verplichtingen verbonden.294 Aandelen zijn grofweg te onderschei-
den in aandelen op naam en aandelen aan toonder.  
 
1. Aandelen op naam 
De naam van de aandeelhouder wordt vermeld in een aandeelhoudersregister en is zo-
doende kenbaar voor degene die inzicht hebben in dit niet openbare register. Dit register 
dient beschikbaar te zijn op het kantooradres van de vennootschap. 
 
  

                                                        
294 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II 2009, nr. 190, p. 227 e.v. 
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2. Aandelen aan toonder 
Bij aandelen aan toonder (bearer shares) staan de aandelen niet geregistreerd op naam 
van een bepaalde natuurlijke persoon, maar wordt er een toonderstuk – soms ook certi-
ficaat genoemd   ̶uitgegeven met daarop bijvoorbeeld de tekst ‘aan toonder’.295 Een toon-
derstuk is een document dat bevestigt dat degene die het stuk toont aandeelhouder is 
voor het aantal aandelen genoemd in dit document en derhalve ook de statutaire rechten 
hiervan kan uitoefenen. Volgens Van Schilfgaarde wil dat zeggen dat het recht van de 
aandeelhouder is ‘belichaamd’ in het toonderpapier.296 
 Uit de literatuur en interviews komt naar voren dat de aandeelhouder van offshore 
vennootschappen die kwade bedoelingen heeft vrijwel altijd kiest voor aandelen aan 
toonder, omdat hij op die manier anoniem kan blijven. 297 Het gebruik van aandelen aan 
toonder wordt dan ook gezien als een hoog risico op misbruik van vennootschappen, 
vooral in het kader van de anti-witwasbestrijding.298 Bovendien kunnen ze vaak zonder 
formaliteiten worden overgedragen aan een ander.299 Ondanks alle internationale maat-
regelen van met name de FATF en de OECD kennen bepaalde buitenlandse (offshore) 
vennootschappen nog steeds de wettelijke mogelijkheid om aandelen aan toonder uit te 
geven of later om te zetten in toonderaandelen.  
 
a. De Nederlandse BV 
Een Nederlandse BV kent alleen aandelen op naam.300 Wel kent het nieuwe BV recht de 
mogelijkheid van verschillende soorten aandelen zoals: stemrecht loze of winstrecht loze 
aandelen.301  Bij aandelen op naam wordt er een register van aandelen bijgehouden 
waarin staat vermeld wie er hoeveel aandelen heeft. De namen van de aandeelhouders 
zijn dus, in beginsel, bekend. Dit register dient op het kantooradres van de BV te worden 
bewaard.302 Het niet voldoen aan deze verplichting is een economisch delict.303  
 
b. De Engelse Limited 
De Limited kent zowel aandelen op naam als aandelen aan toonder, mits hierin is voor-
zien door de statuten.304 Het is mogelijk om van aandelen die volledig zijn volgestort, 
een aandelencertificaat uit te geven waarin staat dat de houder van het certificaat ook de 
                                                        
295  Definitie volgens de FATF: ‘These are negotiable instruments that accord ownership of a corpora-

tion to the person who possesses the bearer share certificate’; FATF 2006, p. 23. 
296 Van Schilfgaarde 2006, p. 112. Tegenwoordig steeds meer elektronisch. 
297 Enquête en interviews met opsporingsambtenaren; Van de Bunt 2007 p.116; FATF 2006, p. 5,11,15 

en 16 ; Worldbank 2011, p. 122 en FATF aanbeveling 24. 
298  Onder meer: OECD 2001, p. 29-32; FATF p. 11 en 16 en Wereldbank 2011, p. 8  
299 Zie hierna paragraaf. 3.3.5. 
300 Artikel 2:175 BW. 
301  Bakker, e.a., 2013, p. 18. 
302 Artikel 2:194 BW. 
303 Artikel 1 (4) WED. 
304 Sectie 80 CA. 
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houder is van de aandelen.305 In het aandeelhoudersregister en in de ‘annual return’ staat 
dan alleen vermeld ‘bearer shares’, zonder gegevens van de aandeelhouder. Die blijft 
hierdoor onbekend. De Engelse Limited kent geen minimum kapitaaleis. Veelal bedraagt 
het maatschappelijk kapitaal van een Engelse Limited 1000 pond verdeeld in 1000 aan-
delen van één pond. Bij de oprichting moet iedere oprichter306 minstens één aandeel vol-
storten.307 Als er twee oprichters zijn dan is het minimum gestorte kapitaal daardoor twee 
pond.  
 
c. De Antilliaanse NV 
Sinds de invoering van boek 2 in 2004 kan een Antilliaanse NV alleen aandelen op naam 
uitgeven.308 Het bestuur dient een aandeelhoudersregister bij te houden met daarin de 
namen en adressen van alle houders van aandelen op naam.309 De aandeelhouder kan de 
NV verzoeken de aandelen op naam om te zetten in aandelen aan toonder.310 Deze om-
zetting kan, kort gezegd, alleen indien de statuten dit mogelijk maken en aan een even-
tuele bijstortingsverplichting is voldaan. Een mogelijk probleem hierbij betreft de wen-
selijkheid van ‘traceability.’311 Weliswaar zijn de oorspronkelijke aandeelhouders nog 
bekend maar na de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder niet meer 
de actuele. Voor bijvoorbeeld trustkantoren speelt daarbij het ‘know your client/custo-
mer’ beginsel, omdat zij ook in geval van toonderstukken te allen tijde moeten weten 
wie hun (uiteindelijke) cliënt is. Begrippen als maatschappelijk geplaatst en gestort ka-
pitaal komen sinds de invoering van boek 2 niet meer voor in de wet. Er is ook geen 
minimum kapitaaleis meer tenzij de statuten van de NV anders bepalen.  
 
d. De Arubaanse AVV 
Vanaf 1 februari 2012 mogen er alleen aandelen op naam worden uitgegeven.312 De 
praktijk is dat deze veelal aan toonder zijn gesteld. De aandelen van een AVV mogen 
niet middellijk of onmiddellijk in handen zijn van Arubaanse ingezetenen. Het maat-
schappelijk kapitaal van de AVV is in aandelen verdeeld en bedraagt minimaal 10.000 
AFL of een overeenkomstig bedrag in een vreemde valuta, bijvoorbeeld $ 6.000. In be-
ginsel kan worden volstaan met het volstorten van minimaal één aandeel van één AFL 
of één dollar.  
Het bestuur dient alleen een aandeelhoudersregister bij te houden met daarin de namen 
en adressen van alle houders van aandelen zolang de geplaatste aandelen niet zijn 

                                                        
305 Sectie: 188 en 779-781 CA. 
306 De eerste oprichters zijn in beginsel ook de eerste aandeelhouders. 
307 Sectie 8 (1) b CA. 
308 Artikel 2:104 BWNA. 
309 Artikel 2: 109 lid 2 BWNA. 
310 Het trustkantoor zou dit kunnen doen alvorens de aandelen te verkopen aan de cliënt. 
311 Artikel 2:104 BWNA. 
312 Artikel 155i WvKA.  
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volgestort.313 Vanaf 1 februari 2012 moet het aandeelhoudersregister worden gedepo-
neerd bij de Kamer van Koophandel in Aruba en is dan voor derden in te zien. 
 
e. De Britse Maagdeneilanden IBC 
Het uitgangspunt bij de Britse Maagdeneilanden Companies Act (BVICA) is dat er geen 
aandelen aan toonder mogen worden uitgegeven tenzij de statuten deze mogelijkheid 
bieden. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om aandelen aan toonder uit te geven.314 
Voor een IBC die na 1 januari 2005 aandelen aan toonder wil uitgeven geldt een bijzon-
dere regeling, namelijk dat deze aandelen in bewaring moeten worden gegeven (‘Quali-
fied Custodian’) bij een daartoe bevoegde (rechts)persoon, in de praktijk een vergunning 
houdende bank of een trustkantoor.315 
 De CA kent geen minimum kapitaaleis. Ook is er geen verplichting om in de statuten 
aan te geven hoeveel het uitgegeven kapitaal is. Wel is vereist dat de vennootschap in 
de statuten aangeeft hoeveel aandelen er zijn uitgegeven.316 Standaardprocedure is de 
uitgifte van $ 50.000 aandelenkapitaal of een vergelijkbaar bedrag in andere valuta. Hier-
van moet minimaal één aandeel worden volgestort. Het aandelenkapitaal kan in elke 
munteenheid luiden. De vennootschap dient een aandeelhoudersregister bij te houden 
alsmede een lijst met bestuurders. Dit zijn echter interne documenten en dus niet open-
baar te raadplegen.317 
 
3.3.5 Overdracht aandelen 

Een ander belangrijk kenmerk is de wijze waarop het juridisch eigendom van de aande-
len moet worden overgedragen. In zijn algemeen zal gelden, hoe eenvoudiger, sneller en 
met minder formaliteiten deze procedure plaats vindt des te aantrekkelijker de buiten-
landse rechtsvorm is. Veelal zijn er verschillende wettelijke bepalingen voor de over-
dracht van aandelen op naam en aandelen aan toonder.  
 
a. De Nederlandse BV 
Op grond van artikel 2:196 BW moet sinds 1993 in Nederland de overdracht van aande-
len op naam via een notarieel opgemaakte akte van levering geschieden. De nieuwe aan-
deelhouder kan zijn rechten pas uitoefenen nadat de vennootschap de overdracht schrif-
telijk heeft erkend.318 Deze wettelijke bepalingen heeft de wetgever opgenomen om mis-
bruik tegen te gaan. In Nederland zijn de algemene criteria voor de rechtsgeldige 
                                                        
313 Artikel 54 WvKA. 
314 Sectie 9 (2) b en Sectie 38 (1) a CA. 
315 Sec. 67 e.v. CA; Financial Services Commission BVI, FAQ Bearer shares, 2006. 
  [www.bvifsc.vg] en diverse (internet) aanbieders.  
316 Sectie 9 (e) I CA. 
317 Artikel 96 (1) BVIBC spreekt van een register of members. Dit moet worden bewaard op het adres 

van de geregistreerde agent. 
318 Artikel 2:196a BW. 
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juridische overdracht van aandelen geregeld in art. 3:84 BW. Indien aan deze drie cu-
mulatieve eisen wordt voldaan, dan is het juridisch eigendom van de aandelen overge-
dragen.  
 
b. De Engelse Limited 
De overdracht van aandelen op naam is in wezen een eenvoudige procedure die kort 
gezegd als volgt gaat.319 Voor een rechtsgeldige overdracht van aandelen op naam is een 
‘proper instrument of transfer’ vereist en de aandelen of aandelencertificaten moeten ook 
aan de koper fysiek worden overgedragen.320 Er wordt een document opgemaakt tussen 
koper en verkoper waarbij wordt afgesproken dat verkoper A zijn aandelen in de Engelse 
Limited overdraagt aan koper B voor een bepaalde prijs. De overdracht dient vervolgens 
in het aandeelhoudersregister te worden aangetekend. Tevens dient men na de overdracht 
de ontstane wijzigingen in adres, aandeelhouders en/of bestuurders, etcetera te melden 
aan de Registrar of Companies. Derden zien deze wijziging pas in de jaarlijkse annual 
return. Voor de overdracht van aandelen aan toonder, in wezen het toondercertificaat, is 
de procedure nog simpeler. Er hoeft hiervoor geen overdrachtsdocument te worden op-
gemaakt, de fysieke overdracht is hiervoor voldoende. 
 
c. De Antilliaanse NV 
Voor aandelen op naam geldt, anders dan bij de Nederlandse BV, niet de verplichting 
van een notariële akte: een onderhandse akte volstaat.321 De eigendom van aandelen aan 
toonder die zijn volgestort, gaat over door de enkele overdracht van de aandelen aan de 
koper. Dit hoeft evenmin via een notaris te verlopen. 
 
d. De Arubaanse AVV 
De overdracht van aandelen op naam is geregeld in artikel 155j, lid 1 WvKA. Deze 
overdracht moet wel in een aandeelhoudersregister worden overgeschreven.  
 De overdracht van aandelen aan toonder is geregeld in artikel 155j, lid 3 WvKA. Het 
komt erop neer dat voor een rechtsgeldige overdracht slechts een geldige titel is vereist, 
veelal een koopovereenkomst (economische eigendomsoverdracht) en de levering ge-
schiedt door het bezit van de aandelen over te dragen (juridische eigendomsoverdracht). 
De wet stelt aan deze overdracht geen formele eisen. Het kan dus ook onderhands bij-
voorbeeld door middel van een fax of email. Indien aan deze eisen is voldaan dan heeft 

                                                        
319 Beschreven in sec. 544 en 770 e.v. CA. Charlesworth’s, 2010, p. 138 e.v. Veelal is er in de oprich-

tingsakte ook een aanvullende bepaling opgenomen over de overdracht van aandelen.  
320 Een geschikt document is bijvoorbeeld een koopovereenkomst en/of besluit van de aandeelhou-

dersvergadering. 
321 Artikel 2:110 lid 6 BWNA. 
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er rechtsgeldige overdracht plaatsgevonden. Er is dus geen controle en/of toezicht op de 
overdracht van toonderaandelen door bijvoorbeeld een notaris.  
e. De Britse Maagdeneilanden-IBC 
De overdracht van aandelen is geregeld in Sec. 52-55 van de BVIBC en in de statuten. 
De overdracht van aandelen is in wezen gelijk aan wat hiervoor is beschreven bij de 
overdracht van aandelen van een Engelse Limited. 
 Kort gezegd: de aandelen op naam worden overgedragen door een schriftelijke over-
dacht van aandelen, die wordt ondertekend door de verkoper. Hierin moet tevens de 
naam en adres van de koper staan vermeld.322 Deze overeenkomst van aandelenover-
dracht moet worden gezonden aan de vennootschap. De overdracht is pas rechtsgeldig 
indien de naam van de koper is opgenomen in het aandeelhoudersregister.323  
 Bij aandelen aan toonder is dit anders. De overdracht hiervan is geregeld in sec. 55 
van de BVIBC en luidt als volgt: ‘A bearer share is transferred by delivery of a certifi-
cate relating to the share.’ Het eigendom van deze aandelen aan toonder wordt overge-
dragen door de feitelijke overdracht van het certificaat dat betrekking heeft op deze aan-
delen en het feitelijke bezit van de aandelen aan de koper.324 De wet geeft hierbij verder 
geen vormvoorschriften. Niet vereist is dat de naam van de koper wordt opgenomen in 
een aandeelhoudersregister.  
 
3.3.6 Aandeelhouders 

Het aandeelhouderschap heeft verschillende kanten. In de literatuur onderkent men een 
vermogensrechtelijke kant, namelijk een aanspraak op een deel van de winst en een zeg-
genschapskant, namelijk het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhou-
ders.325 Bij de oprichting van een rechtspersoon zullen de namen van de oprichters in de 
notariële akte moeten worden vermeld.  
 Bij offshore vennootschappen worden veelal de namen van het beherende trustkan-
toor en één van zijn medewerkers of gelieerde vennootschappen als oprichters vermeld. 
In beginsel zijn de oprichters tevens de (eerste) aandeelhouders. Veelal staat er een be-
paling in de oprichtingsakte waaruit blijkt dat de aandeelhouder een keuzemogelijkheid 
heeft om aandelen op naam of aan toonder te houden.  
 
a. De Nederlandse BV 
Door de BV dient een aandeelhoudersregister te worden bijgehouden en bewaard te wor-
den op het kantooradres van de vennootschap.326 Overtreding hiervan is een economisch 
delict. In het aandeelhoudersregister staat vermeld welke personen er hoeveel aandelen 

                                                        
322 Sectie 54 (1) BVIBC. 
323 Sectie 54 (8) BVIBC. 
324 Sectie 55 BVIBC. 
325  Schilfgaarde 2013, p. 224. 
326 Artikel 2:194 BW. 
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hebben en op welke tijdstip de aandelen van eigenaar zijn verwisseld. Jaarlijks dient er 
een vergadering van aandeelhouders plaats te vinden waarin onder meer de jaarrekening 
wordt vastgesteld.327 Deze vergadering kan tegenwoordig ook buiten Nederland plaats-
vinden.328 
 Door de invoering van de regels van de flex BV zijn er strengere regels opgenomen 
in het BW ter zake van het doen van (dividend) uitkering aan aandeelhouders. Het be-
stuur moet beoordelen of na het doen van een uitkering de BV haar opeisbare schulden 
nog wel kan betalen (uitkeringstest).329 
 
b. De Engelse Limited 
In beginsel kan één persoon aandeelhouder zijn van een private Limited.330 De Compa-
nies Act noemt dat een ‘single member company’. In een dergelijk geval is er aanvul-
lende wet- en regelgeving van toepassing.331  
 Iedere Limited moet een zogenaamd ‘Register of Members’ (aandeelhoudersregister) 
bijhouden waarin onder meer staan vermeld: de na(a)m(en) en adres(sen) van de aan-
deelhouder(s), het aantal aandelen dat iedere aandeelhouder heeft en de datum waarop 
iemand aandeelhouder is geworden of het aandeelhouderschap is beëindigd.332De eerste 
aandeelhouders worden ook wel aangeduid als subscribers. In beginsel dient er jaarlijks 
een algemene vergadering van aandeelhouders te worden gehouden.333 Deze aandeel-
houdersvergadering mag overal ter wereld plaatsvinden. Het is echter mogelijk om met 
instemming van alle aandeelhouders af te zien van een algemene vergadering.334 
 De namen van de aandeelhouders moeten worden vermeld in de jaarlijkse annual 
return die moet worden ingeleverd bij de Companies House. Hierdoor zijn deze 

                                                        
327 Artikel 2:218, lid 1 BW. 
328 Artikel 2:226 BW en Bakker, e.a. 2013, p. 21. 
329  Staatsblad 2012, 300 en artikel 2: 216 (lid 2) BW. Zie uitgebreider Sangen en Raaijmakers, 2004, 

p. 247-257. 
330 Sectie: 123 CA. 
331 Onder meer dient een verklaring te worden opgemaakt dat het om een single member company 

gaat. Deze verklaring hoeft alleen in het aandeelhoudersregister te worden opgenomen en niet in 
het publieke Companies Register. Tevens dienen eventuele transacties tussen de Limited en de aan-
deelhouder te worden vermeld in een register. Zie: Sec 357 CA; Charlesworth 2005, p. 42-43 en 
Impey & Montague 2008, p. 46-47. 

332 Sectie 352 CA. 
333 Sectie 366A CA. 
334 Sectie 366 (1) CA. 
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gegevens kenbaar voor derden. Om deze transparantie te ontwijken wordt gebruik ge-
maakt van aandeelhouders in naam (nominee shareholders).335 
 
c. De Antilliaanse NV  
De Antilliaanse NV moet minimaal één aandeelhouder hebben. Voor het verkrijgen van 
de offshore status mag de aandeelhouder geen ingezetene van de Nederlandse Antillen 
zijn. Er moet altijd een aandeelhoudersregister aanwezig zijn op het kantooradres van de 
NV.336 Ten minste een keer per jaar dient er een algemene vergadering van aandeelhou-
ders te worden gehouden.337 
 
d. De Arubaanse AVV 
Er moet minimaal één niet-ingezetene aandeelhouder zijn. Dit kan zowel een natuurlijk 
persoon als een rechtspersoon zijn. Aandeelhoudersvergaderingen mogen overal in de 
wereld worden gehouden tenzij de statuten anders bepalen.338 Het bestuur dient een aan-
deelhoudersregister bij te houden waarin ook de mutaties staan vermeld.339 
 
e. De Britse Maagdeneilanden IBC 
Op grond van de Company Act kan worden volstaan met één aandeelhouder.340 Aan-
deelhouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De aandeelhou-
der mag elke nationaliteit hebben en overal ter wereld woonachtig zijn. Het is niet vereist 
om lokale aandeelhouders of bestuurders te benoemen. Een aandeelhoudersregister dient 
bewaard te worden op het kantooradres van de vennootschap.341  
 In de praktijk wordt wel gebruik gemaakt van zogenaamde aandeelhouders in naam 
(nominee shareholders).342 Dit is ook wettelijk toegestaan in regelgeving voor trustkan-
toren.343 In de CA zelf komt het woord ‘nominee shareholder’ niet voor. 
 Er is geen verplichting om een aandeelhoudersvergadering te houden op de Britse 
Maagdeneilanden. 344  Eventuele aandeelhoudersvergaderingen mogen ook buiten de 

                                                        
335 Voor een uitleg van dit begrip zie paragraaf 2.6.2.  
336 Artikel 2:109 BWNA. 
337 Artikel 2:128, lid 1 BWNA. 
338 Artikel 155v WvKA. 
339  Artikel 155i, lid 2 WvKA. 
340 In de CA ook aangeduid als “member”; (..) ‘a company shall at all times have one or more mem-

bers’ (sec. 78-79 CA). 
341 Sectie 41 CA. 
342 Voor het begrip nominee shareholder zie paragraaf 2.6.2.  Enige websites waarop de dienstverle-

ning van nominee shareholder wordt aangeboden: www.offshorebvi.com; 
 www.britischvirginislands-ibc-registration.com. 
343 Company Management Act 1990, sec. 2, (e). 
344 Sectie 82 CA.  
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Britse Maagdeneilanden worden gehouden en de aandeelhouders mogen via elektroni-
sche communicatiemogelijkheden deel nemen aan een vergadering.345  
 
3.3.7 Bestuurders 

Het bestuur van een vennootschap is onder meer belast met de dagelijkse leiding van de 
rechtspersoon, het bepalen van de strategie, het uitstippelen van het beleid en het verte-
genwoordigen van de rechtspersoon. Het bestuur dient ook op de hoogte te zijn van de 
financiële situatie van het bedrijf (zie par. 4.3.8.) en dient te handelen in het belang van 
de rechtspersoon. Het bestuur kan bestaan uit een of meer (rechts)personen. Het is ge-
bruikelijk dat de directie de eerste keer wordt benoemd door de oprichter(s)/aandeelhou-
der(s) bij de akte van oprichting. Bij gebruik van een bestuurder-in-naam (‘nominee-
director’) is er vaak verschil tussen degene die formeel de bestuurder is (de nominee) en 
degene die materieel de wezenlijke bestuursbeslissingen neemt.346 Dit onderscheid is 
onder meer van belang voor de vraag waar een vennootschap is gevestigd. Overigens 
kent het burgerlijke recht de aanduiding ‘nominee director’ niet, maar alleen een be-
stuurder die bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen.  
 In de literatuur worden twee verschillende bestuursmodellen beschreven. Ten eerste 
het op de Anglo-Amerikaanse leer gegronde monistisch bestuursmodel (one tier board) 
en ten tweede het meer Europees geïnspireerde dualistisch model (two tier board). Dit 
onderscheid speelt vooral bij beursgenoteerde ondernemingen.347  
 
a. De Nederlandse BV 
Volgens artikel 2:239 BW is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap. 
Het bestuur kan uit een of meer personen bestaan. Dit kunnen zowel natuurlijke personen 
als rechtspersonen zijn. De eerste bestuurder wordt benoemd in de akte van oprichting. 
De volgende bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeel-
houders (hierna: AVA).348 Op grond van artikel 2:9 BW dient de bestuurder zijn taak 
‘behoorlijk te vervullen’. Doet hij dit niet dan kan dat civielrechtelijke en eventueel straf-
rechtelijke gevolgen hebben.  
 Indien er sprake is van een enkele bestuurder dan kan er een tegenstrijdig belang 
optreden indien deze ook aandeelhouder is. Naar mijn mening zijn de handelingen die 
worden verricht tussen de BV en de enigaandeelhouder per definitie risicovol ten aanzien 
van hun zakelijkheid. Immers, de aandeelhouder zal opkomen voor zijn eigen privé be-
langen terwijl de directeur de belangen van de vennootschap moet vertegenwoordigen. 

                                                        
345 Sectie 82 CA. 
346 Burgers kwalificeert de formele bestuurder toepasselijk als een ‘harlekijn-management’; Burgers 

2003, p. 23. 
347 Tijdschrift over Governance, Goed bestuur, 2008. [www.goedbestuur,nl.] 
348 Artikel 2:242 BW. 
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Niets is menselijker dat wanneer de persoonlijke belangen niet samenvallen met zake-
lijke, voor de eerste gekozen zal worden.  
 De Nederlandse wetgever heeft de aandeelhouder en de vennootschap willen behoe-
den voor mogelijke belangenverstrengeling. Men heeft hiertoe in artikel 2:256 BW een 
bepaling opgenomen die ertoe strekt dat bij situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige 
belangen van een bestuurder de bestuurder niet aan de besluitvorming mag deelnemen 
en de AVA een onafhankelijke derde kan benoemen die de vennootschap vertegenwoor-
digt.349 Zoals opgemerkt kan deze situatie zich voordien indien er transacties plaatsvin-
den tussen de vennootschap en haar directeur/enig aandeelhouder. De vraag is of deze 
regeling van wezenlijk praktisch belang is. Immers, hiervan kan worden afgeweken in 
de statuten en daarenboven dient deze bepaling te worden ingeroepen door de AVA, die 
dan slechts bestaat uit dezelfde persoon. Deze regel is mogelijk wel toepasbaar bij een 
meerpersonen vennootschap en/of een beursgenoteerde onderneming maar – naar mijn 
mening - niet bij een eenmans-BV.350  
 
b. De Engelse Limited 
Een Engelse Limited moet tenminste één directeur hebben en dat moet wel een natuurlijk 
persoon zijn. Het is dus niet toegestaan om alleen een rechtspersoon als directeur aan te 
stellen.351  
 Het begrip directeur wordt in sectie 250 CA omschreven en luidt als volgt: 
‘Any person occupying the position of director, by whatever name called.’ Dit betekent 
dat iedereen die feitelijk optreedt als directeur dit ook is, ongeacht hoe deze persoon 
wordt aangeduid. In beginsel kan iedereen optreden als directeur tenzij deze persoon 
staat vermeld in het register van ‘disqualified directors’.352  
 De directeur is belast met het beheer, het beleid en de dagelijkse gang van zaken en 
heeft inzicht in de financiële situatie van de Limited. Hij is ook verantwoordelijk voor 
het indienen van de formaliteiten bij de Companies House, zoals een annual return. De 
directeur mag iedere nationaliteit hebben en overal ter wereld woonachtig zijn. Een di-
recteur moet voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdige belangen.353 
 Een Engelse Limited diende tot 6 april 2008 te beschikken over een secretaris (sectie 
283, lid 1 CA). Vanaf april 2008 hoeft een private Limited geen secretaris meer te hebben 
maar is het een vrije keuze van de ondernemer.354 De secretaris was belast met het 
                                                        
349 Bakker e.a., 2013, p.23-25; Van Schilfgaarde, 2009, p. 155; Raaijmakers 2006, p. 219 en Mendel 

2007, p. 62.  
350 Voor een uitgebreide beschouwing hierover verwijs ik naar het artikel Van G.J.H van der Sangen 

in het tijdschrift voor ondernemingsbestuur 2010/2.  
351 Sectie 154 (1) CA. 
352 Dit register is te raadplegen op de website van de Companies House 
  [www.companieshouse.gov.uk]. Hierin worden personen geregistreerd die onbevoegd zijn ver-

klaard om als directeur op te treden.  
353  Sec: 175 CA. 
354 Sectie 270 (1) CA. 
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bijhouden van de administratie en de wettelijke registers355 van de Limited. Het niet bij-
houden van deze registers kan strafrechtelijke aansprakelijkheid inhouden. Daarnaast 
droeg de secretaris zorg voor het inleveren van de benodigde formulieren bij de Compa-
nies House. Echter de secretaris heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De direc-
teur van de Limited blijft hiervoor verantwoordelijk. De secretaris was in wezen een 
administratieve functie. Hij is de contactpersoon voor Companies House, de belasting-
dienst e.d. De secretaris mocht niet dezelfde persoon zijn als de directeur tenzij er meer 
directeuren waren.  
 
c. De Antilliaanse NV 
Bij een Antilliaanse NV kan de directie uit een of meer personen bestaan. Dit mogen ook 
rechtspersonen zijn. Het bestuur kan zowel als een one tier board model (monistisch) of 
als two tier board model (dualistisch, waarbij sprake is van een tweede orgaan: de raad 
van commissarissen) worden ingesteld.356 In de oprichtingsakte staat vermeld wie er de 
eerste keer als directeur is benoemd. Minstens één bestuurder moet de Antilliaanse na-
tionaliteit hebben. Deze bestuursfunctie wordt veelal uitgeoefend door een medewerker 
van een lokaal trustkantoor.  
 
d. De Arubaanse AVV 
De AVV dient minimaal één bestuurder te hebben. Daarnaast moet de AVV een kantoor 
hebben op Aruba (registered office) en een wettelijke vertegenwoordiger (registered 
agent) hebben. In de praktijk is dit veelal een Arubaans trustkantoor dat in het bezit is 
van een vestigingsvergunning en waarvan de statuten uitdrukkelijk dienen te bepalen dat 
zij het vertegenwoordigen van AVV’s omvat.357 Het bestuur kan uit een of meer perso-
nen bestaan. Deze bestuursfunctie kan zowel door natuurlijke personen als rechtsperso-
nen worden vervuld. Indien de directeur een natuurlijke persoon is dan moet het een niet-
ingezetene zijn.  
 
e. De Britse Maagdeneilanden IBC 
De regelgeving ten aanzien van directeuren is geregeld in sec. 109-133 van de CA. Vol-
gens de CA moet er tenminste één directeur zijn.358 Dit kan zowel een rechtspersoon als 

                                                        
355 Zoals het aandeelhoudersregister en het register van directeuren en secretarissen. (sec 162 CA) 
356 Art 2: 18 lid 1 BW; Frielink 2006, p. 27. 
357 Art 155,a , lid 6 WvKA en art 2 van de Vestigingsverordening bedrijven. 
358 Art 155,a , lid 6 WvKA en art 2 van de Vestigingsverordening bedrijven. 
 Sectie 109 (4) CA. 
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een natuurlijk persoon zijn. Deze persoon mag ook niet-ingezetene zijn. De Registered 
Agent moet binnen zes maanden na de oprichting de eerste directeur(en) benoemen.359  
 Er is geen verplichting om een bestuursvergadering te houden op de BME.360 Even-
tuele bestuursvergaderingen mogen ook buiten de BME worden gehouden en de aan-
deelhouders mogen via elektronische communicatiemogelijkheden deel nemen aan een 
vergadering.361 Zoals eerder opgemerkt kent de CA het woord ‘nominee director’ niet: 
er is alleen sprake van een ‘director’ van een vennootschap.362 Echter in de praktijk 
wordt wel gebruik gemaakt van een directeur-in-naam. In sommige gevallen is een per-
soon gediskwalificeerd om als directeur op te treden. Bijvoorbeeld: natuurlijke personen 
onder de 18 jaar en personen die staan ingeschreven als ‘disqualified persons’ in het 
Insolvency register.363 
 
3.3.8 Administratieplicht 364 

In de volgende drie paragrafen worden de meest belangrijke kenmerken van de financi-
ele huishouding beschreven: namelijk de administratieplicht; het sluitstuk hiervan de 
jaarrekening (4.3.9.) en de vraag of en zo ja, welke informatie er moet worden gedepo-
neerd (4.3.10.).  
 Er is een verband tussen de administratieplicht en informatie-uitwisseling. Het uit-
wisselen van informatie tussen landen lijkt steeds meer een internationaal aanvaarde 
norm te worden die ook de ondernemingen in hun administratievereiste raakt.365 Immers, 
om aan deze norm te kunnen voldoen moeten overheden wel in staat zijn om over infor-
matie te kunnen beschikken. Een deel berust bij de ondernemingen die de gevraagde 
informatie wel betrouwbaar en toegankelijk moeten vastleggen.  
 De administratieplicht, door sommige ook wel aangeduid als financiële verslagge-
ving366, is de belangrijkste bron van informatie voor derden om inzicht te krijgen in de 
financiële gebeurtenissen en positie van ondernemingen. 367  De administratie moet 

                                                        
359 Sectie 113 (1) CA. 
360 Sectie 82 CA.  
361 Sectie 82 (4) CA. 
362 Sectie 120-123 CA. 
363 Sectie 111 (1) CA.  
364 Het gaat in deze paragraaf uitsluitend om de administratieplicht zoals die voortvloeit uit de civiele 

wetgeving. De verplichtingen uit andere wet- en regelgeving worden buiten beschouwing gelaten. 
365 Vooral in het kader van het bestrijden van belastingfraude en witwassen van misdaadgeld. In de 

rapporten van de FSF 2000 en OECD 2001, staat het verkrijgen en uitwisselen van informatie over 
de beneficial owner centraal; OECD 2007, p.15/61/87; STEP 2002, summary en FATF 2006, p. 
1/13. 

366 Bijvoorbeeld door Van Schilfgaarde 2009, hoofdstuk 11. 
367 Hieronder wordt verstaan: de gehele jaarrekening, (bestaande uit een balans, winst- en verliesreke-

ning, en toelichting) en het jaarverslag als bedoeld in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Zie ook Kamerstukken II 2005/2006, 30336, nr. 3, p. 1. 
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inzicht verschaffen in zowel de omvang, herkomst als bestemming van vermogensbe-
standdelen.  
 Algemeen is aanvaard dat het bestuur op de hoogte moet zijn van de financiële situ-
atie van de vennootschap. Helaas is zowel het begrip administratie als de administratie-
plicht wereldwijd niet hetzelfde. Het begrip administratieplicht wordt mede ingevuld 
door de reikwijdte van het begrip administratie. In Nederland is het begrip administratie 
een ruim begrip. Het omvat onder meer, alle administratieve vastleggingen die betrek-
king hebben op de ondernemingsactiviteiten, bankdocumenten en andere financiële in-
formatie.  
 In de civielrechtelijke wetgeving van de onderzochte landen is geen specifieke bepa-
ling opgenomen om de gegevens van de uiteindelijk begunstigde (beneficial owner) op 
te nemen in de administratie. Wel is in andere wet- en regelgeving deze verplichting 
opgenomen.368  
 De werking van de administratieplicht is mede afhankelijk van de deponeringsver-
eisten (zie hierna paragraaf 4.3.10) en de mate van toezicht op de naleving van deze 
regels.  
 
a. De Nederlandse BV 
Een algemene verplichting tot het voeren van een administratie rust op een ieder die een 
bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. Deze bepaling geldt ook voor een BV.  
 De grondslag hiervoor is de bijgehouden administratie waarin de facturen en andere 
documenten zijn vastgelegd. Doel hiervan is om verantwoording af te leggen aan de 
vennootschap, aan de aandeelhouders, aan de Belastingdienst en aan derden die met de 
vennootschap financiële transacties willen aangaan.  
 In Nederland is iedere bestuurder van een rechtspersoon wettelijk verplicht tot het 
voeren van een deugdelijke administratie en het bijhouden en bewaren van deze gege-
vens. Deze verplichting is beschreven in artikel 2:10, lid 1 BW en luidt als volgt:  
‘Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe be-
horende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, 
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden ge-
kend.’ Deze boeken en bescheiden dienen zeven jaar te worden bewaard.369 Naast deze 

                                                        
368 Bijvoorbeeld in de antiwitwaswetgeving van de Britse Maagdeneilanden, Anti-Money Laundering 

and Terrorist Financing Code of Practice, 2008 en in art. 1, lid 1, c juncto art. 12 Regeling integere 
bedrijfsvoering van de Wet toezicht trustkantoren in Nederland.  

369 Artikel 2:10 (2) BW. 
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civielrechtelijke invulling van het begrip administratie is dit begrip ook te vinden in an-
dere wet- en regelgeving.370  
 Zoals hiervoor al is beschreven hanteert Nederland, ten aanzien van de erkenning van 
buitenlandse vennootschappen, het zogenaamde incorporatiestelsel.371 Dat wil zeggen 
dat in beginsel niet het Burgerlijk Wetboek van toepassing is bij handelingen door bui-
tenlandse rechtspersonen in Nederland, maar het vennootschapsrecht in het land van op-
richting. Concreet wil dat zeggen dat in dat geval de boekhoudverplichting van artikel 
2:10 BW en de publicatieplicht van jaarstukken (titel 9 van Boek 2 BW) niet van toe-
passing zijn. Wel zijn eventuele fiscale administratieverplichtingen en verplichtingen op 
grond van de Handelsregisterwet van toepassing.  
 
b. De Engelse Limited 
Een Engelse Limited dient een administratie op te zetten en bij te houden waarin de 
financiële positie van de vennootschap duidelijk is weergegeven.372 De administratie 
moet aanwezig zijn op het kantooradres (registered office) van de Limited. Hierbij wordt 
onderscheidt gemaakt tussen Limiteds die vallen onder het small companies regime en 
andere. 
 De administratieplicht gaat in op de laatste dag van de maand waarin de Limited is 
opgericht. Iedere bestuurder van de vennootschap is hiervoor verantwoordelijk tenzij 
hij/zij kan aantonen dat hij/zij naar eer en geweten gehandeld heeft en, gezien de om-
standigheden, niet anders had kunnen handelen. Een ieder die schuldig wordt geacht aan 
niet naleving van dit artikel, kan worden gestraft met gevangenisstraf of boete.373 De 
directeur is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze bijhouden van de administratie 
van de vennootschap en het vervaardigen van de gevraagde stukken.374 
 Omdat de Engelse Limited een Europese vennootschap is zijn de Europese richtlijnen 
hierop wel van toepassing. Het gaat dan vooral om de 11e EG-richtlijn betreffende de 
openbaarmakingsplicht.  
 
c. De Antilliaanse NV 
Op grond van artikel 2:15, lid 1 BWNA is het bestuur van een NV verplicht om van de 
vermogenstoestand van de NV een zodanige administratie op te zetten, dat hieruit te 

                                                        
370 Bijvoorbeeld: in artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen en voor ieder die een bedrijf of 

zelfstandig beroep uitoefent in artikel 15i BW en HR 6 oktober 2015: ECLI: NL:HR:2015:2910. 
371 Dit is geregeld in 10:118 BW, voorheen in artikel 2 van de Wet Conflictenrecht Corporaties (WCC). 
372 De wet spreekt over ‘adequate’ accounting records. Het begrip ‘adequate’ wordt in lid 2 nader 

toegelicht. Kort gezegd betekend dat de door de Limited verrichte transacties duidelijk geregi-
streerd moeten worden en dat de financiële positie duidelijk moet zijn. Sectie: 386 e.v CA. 

373 Sectie: 387 CA. 
374 Sectie: 388/394 CA. 
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allen tijde375 de rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld. Deze administra-
tie dient het bestuur gedurende 10 jaar te bewaren (art. 2:15 lid 3 BWNA). 
 
d. De Arubaanse AVV 
De AVV is administratieplichtig op grond van art 3:15a BW. Er moet een boekhouding 
zijn en de balans en winst- en verliesrekening moet binnen acht maanden na het boekjaar 
gereed zijn en aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden 
aangeboden.  
 
e. De Britse Maagdeneilanden IBC 
De IBC is verplicht om een deugdelijke administratie te voeren.376 Verder is een IBC 
verplicht om financiële informatie bij te houden voor zover nodig om inzicht te hebben 

                                                        
375 Dit betekent onder meer dat de gegevens actueel moeten zijn. 
376 Sectie 98-102 CA. 
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in de transacties die door de vennootschap zijn verricht en om – met redelijke nauwkeu-
righeid - de financiële positie van de vennootschap te bepalen.377  
 Onder meer de volgende bescheiden moeten worden bewaard op het adres van de 
registered agent378: 
§ Memorandum en Articles of Association; 
§ (kopie) register van aandeelhouders (members) en directeuren;379 
§ de notulen (minutes) van de directeurs- en aandeelhoudersvergaderingen;380 
§ de financiële gegevens zoals beschreven in de CA; 
§ kopieën van alle documenten die aan de Registrar zijn verstrekt van de afgelopen tien 

jaar.381 

De Financial Services Commission moet toezicht houden op het nakomen van deze ver-
plichtingen.  
 
3.3.9 De jaarrekening 

In deze paragraaf wordt het sluitstuk van de administratieplicht weergegeven, namelijk 
de opmaakplicht van de jaarrekening.  
 Voor de regels over het opmaken van een jaarrekening382 voor rechtspersonen is er 
geen gelijk speelveld in de wereld.383 Voor buitenlandse rechtspersonen geldt dat het 
incorporatierecht met zich brengt dat het land van oprichting bepaalt dat, of en door wie 
een jaarrekening moet worden opgemaakt, vastgesteld en/of gedeponeerd. 384 
 De bepalingen omtrent het opmaken van een jaarrekening verschillen ook naar de 
soort en omvang van rechtspersonen.385 Voor ‘kleine’ rechtspersonen is veelal een vrij-
stelling opgenomen in de wet- en regelgeving of mogen de jaarcijfers in verdichte vorm 

                                                        
377 Sectie 98 (1) CA. 
378 Sectie 91 CA. 
379 Sectie 118 (1).  
380 Deze documenten mogen ook op een andere plaats worden bewaard. Dan moet bij de Registered 

Agent wel een adres bekend zijn waar deze documenten zich bevinden (sec. 97, 2 CA). 
381 Sectie 96 (1) CA. 
382 In het algemeen wordt hieronder verstaan; de balans en de winst- en verliesrekening. Voor Neder-

land in art. 2:361 BW. Volgens Prinsen is deze verplichting te zien als een pedant voor de rechts-
persoonlijkheid bij rechtspersonen. Dit omdat degene die de rechtspersoon vertegenwoordigen (be-
stuurders) en controleren (aandeelhouders) zelfstandig niet aansprakelijk zijn voor de schulden van 
de rechtspersoon. Prinsen 2004, p. 20. Dat lijkt mij niet goed te rijmen met de vrijstellingsmoge-
lijkheden. 

383 Wel zijn er uniforme regels voor beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie met betrek-
king tot de geconsolideerde jaarrekening. (International Financial Reporting Standards mits goed-
gekeurd door de EU). 

384 Vlas 2002, p. 156. Al zijn de rechtsstelsel van de lidstaten van de EU vergaand geharmoniseerd 
door de invoering van de 4e en 7e EU-richtlijn. 

385 In veel landen wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote rechtspersonen.  
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worden opgenomen.386 Dit is op zich wel praktisch en het verlaagt ook de administra-
tieve lasten, maar het gevolg hiervan is dat inzicht ontbreekt in de financiële gang van 
zaken van deze vennootschappen.  
 Bij het opstellen van een kwalitatief juiste en volledige jaarrekening is vaak een ac-
countant, administratieconsulent of avondboekhouder betrokken. Maar de hoofdrol is 
formeel toch weggelegd voor de bestuurder van een rechtspersoon. Verder is van belang 
dat als er wel een verplichting bestaat om een jaarrekening op te maken en/of te depone-
ren, deze jaarrekening wel zodanig moet zijn opgesteld dat hierdoor inzicht wordt ver-
kregen in de herkomst en besteding van de afzonderlijke vermogensbestanddelen. Voor 
handhavingsinstanties is het voor een doeltreffende taakuitvoering van belang om inzicht 
te hebben in de bankrekeningen van de vennootschap, in het bijzonder waar die worden 
die aangehouden en wat de rekeningnummers zijn.  
 
a. De Nederlandse BV 
De Nederlandse wetgever verstaat onder het begrip jaarrekening: de balans en de winst- 
en verliesrekening met de toelichting hierop.387 
 In artikel 2:362 lid 1 BW zijn de kernvereisten van het begrip jaarrekening aangege-
ven, namelijk dat een zodanig verantwoord oordeel kan worden gevormd over het ver-
mogen en het resultaat van de vennootschap volgens normen die in het maatschappelijk 
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.  
 Volgens Mendel dient de jaarrekening twee doeleinden: ten eerste het informeren van 
de betrokkenen zoals de aandeelhouders, werknemers, crediteuren maar ook de overheid. 
Ten tweede het afleggen van verantwoording aan de AVA.388  
 De Nederlandse wetgever heeft dit grondbeginsel van het jaarrekeningenrecht als 
volgt omschreven in artikel 2:362 lid 1 BW: 
  
 “De jaarrekening geeft volgens de normen die in het maatschappelijke verkeer als 
 aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel 
 kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de 
 aard van een jaarrekening dit toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van 
 de rechtspersoon.” 
 
Deze omschrijving kan worden gekwalificeerd als een open norm omdat niet concreet 
staat omschreven waaraan de jaarrekening moet voldoen. Bijvoorbeeld wat als 

                                                        
386 Dit onderscheid kan verschillen per land. Vaak is de vrijstelling gebaseerd op balanstotaal, de omzet 

en het aantal werknemers van een onderneming. 
387 Artikel 361 (1) BW. 
388 Mendel 2002, p. 92. 
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‘aanvaardbaar’ moet worden beschouwd, is subjectief en wordt uiteindelijk door de rech-
ter bepaald. 
 Het opmaken van een jaarrekening is een taak van het bestuur. Het bestuur van een 
Nederlandse BV dient binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening 
vast te stellen en deze voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
(hierna: AVA).389 De AVA stelt de jaarrekening vervolgens vast.390  
 Het opmaken van een onware jaarrekening, of onderdelen hiervan, is in Nederland 
strafbaar gesteld in artikel 336 Wetboek van Strafrecht. Achterliggende gedachte is dat 
derden, voornamelijk crediteuren, beleggers en investeerders vertrouwen moeten kunnen 
hebben in gepubliceerde jaarstukken.  
 
b. De Engelse Limited 
De directeur van een Limited is in beginsel verplicht om jaarlijks een (beknopte) jaarre-
kening (annual accounts), een directorsreport en een accountantsreport (audit) op te ma-
ken en te deponeren bij de Companies House te Cardiff.391 De wet spreekt van ‘adequate 
accounting records’.392 Het opmaken van de jaarrekening is afhankelijk van de activitei-
ten en de omvang (large, medium of small) van de Limited.393 Voor 'small companies' 
bestaan speciale regelingen die erop neer komen dat kan worden volstaan met een ver-
korte balans. 394 Voorts zijn small companies vrijgesteld van accountscontrole en het op-
maken van een directorsreport. De jaarrekening moet worden opgemaakt naar interna-
tionale maatstaven en moet een ‘true and fair view’ geven van de financiële positie van 
de Limited.  
 Voor alle vennootschapen geldt dat de jaarrekening binnen 10 maanden na de afloop 
van het boekjaar (accounting reference period) moet worden gedeponeerd bij de Com-
panies house. 395 
 
c. De Antilliaanse NV 
Het bestuur van een NV is verplicht om binnen acht maanden na afloop van het boekjaar 
een jaarrekening op te maken, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en 

                                                        
389 Zie artikel 2:210 BW. 
390 Artikel 2:218 BW. 
391 Sectie 226 (a) en 242 CA. 
392 Sectie 392 e.v. CA. 
393 Naar schatting zijn 90% van alle ingeschreven Limiteds aan te merken als small companies. Char-

lesworth, 2005, p. 418. Er is sprake van een small company als de omzet minder is dan £ 5,6 miljoen 
en het totaal van de activa minder dan £ 2,8 miljoen bedraagt. (sec. 382 (3) CA). 

394 Sectie 249a CA. 
395 Sectie 224 (1) CA. Op het te laat insturen van de jaarrekening volgt een automatische boete. 
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een toelichting hierop.396 Alle bestuurders dienen de jaarrekening te ondertekenen. De 
wettelijke controle- en publicatieplicht gelden alleen voor grote NV’s.397  
 
 
d. De Arubaanse AVV 
In de wet staat dat er een jaarrekening (balans en verlies- en winstrekening) moet worden 
opgemaakt tenzij de statuten anders bepalen.398 In de praktijk wordt vrijwel altijd gebruik 
gemaakt van deze ‘tenzij-formule’ en worden er vrijwel nooit jaarstukken opgemaakt. 
Indien er wel jaarstukken worden opgemaakt dan is er geen verplichting om deze jaar-
stukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel in Aruba. Dit maakt het er ook niet 
doorzichtiger van. 
 
e. De Britse Maagdeneilanden IBC 
De BVI Business Companies Act kent geen verplichting om een jaarrekening op te ma-
ken. Zoals hiervoor bij de administratieplicht is beschreven is een IBC wel verplicht om 
bepaalde financiële informatie bij te houden voor zover deze nodig is om inzicht te heb-
ben in de transacties die door de vennootschap zijn verricht. De bepalingen hieromtrent 
zijn te vinden in Division 2: Company records, section 96-102 BVIBC. Letterlijk staat 
er in de wet dat een vennootschap financiële informatie moet bijhouden die: 
a. “are sufficient to show and explain the company’s transactions’ en  
b. “will, at any time, enable the financial position of the company to be determined with 

reasonable accuracy”.399 

3.3.10 Deponeringsplicht  

Nadat hiervoor de kernmerken van het opmaken van een administratie en de jaarrekening 
zijn beschreven, wordt in deze paragraaf beschreven of en in hoeverre er een depone-
ringsplicht is in de onderzochte rechtsvormen. 
 De vraag of en in hoeverre een offshore vennootschap gegevens moet deponeren bij 
het lokale handelsregister is afhankelijk van de vraag waar de vennootschap statutair is 
gevestigd en of het om een grote of kleine vennootschap gaat. Deze gegevens zijn te 
vinden in de oprichtingsakte en de statuten. Een offshore vennootschap moet vaak ook 
deponeren in het land waar de economische activiteiten plaats vinden. Een naar het recht 
van de Britse Maagdeneilanden opgerichte IBC die feitelijk zijn activiteiten verricht in 

                                                        
396 Artikel 2:15 (2) BWNA. 
397 Voor de criteria zie artikel 2:119 lid 1 BW.  
398 Artikel 155q,r en s WvKA. 
399 Sectie 98 (1) BVIBC Act. 
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Nederland moet zowel deponeren in de Britse Maagdeneilanden als in Nederland. Welke 
gegevens waar gedeponeerd moeten worden, wordt door ieder land zelfstandig bepaald.  
 
a. De Nederlandse BV 
De kern van de deponeringsplicht is te vinden in artikel 2:394 BW en komt erop neer dat 
een Nederlandse BV verplicht is om de jaarrekening400 neer te leggen bij het bevoegde 
handelsregister.401 Een kleine rechtspersoon hoeft alleen een beperkte balans en toelich-
ting te deponeren.402 Behalve een jaarrekening moet de BV ook een jaarverslag depone-
ren.403 Ook hiervoor is een vrijstelling voor kleine rechtspersonen. Gelijktijdig met de 
jaarrekening en het jaarverslag moeten ook bepaalde andere documenten worden gede-
poneerd.404 Ook voor deze verplichting is de kleine rechtspersoon vrijgesteld.  
 Het doel van deze verplichtingen is dat een ieder deze financiële informatie kan raad-
plegen en zodoende strekt deponering tot bescherming van derden die handelen met de 
BV. Volgens Van Schilfgaarde is deze verplichting te beschouwen als een soort open-
bare verantwoording van de rechtspersoon aan derden.405 
 Kort gezegd is de procedure voor het deponeren van de jaarrekening als volgt. Het 
bestuur van een rechtspersoon stelt jaarlijks de jaarrekening op en legt deze, ter vaststel-
ling voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Binnen acht dagen 
na de goedkeuring door de AVA dient de rechtspersoon de vastgestelde jaarrekening te 
deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaronder de vennoot-
schap valt.406  
 Het deponeren van jaarrekeningen moet wel zodanig zijn dat deze doelstelling kan 
worden gerealiseerd. Nu heeft deze verplichting – naar mijn mening – vaak geen uitwer-
king omdat er niets valt op te maken uit de gedeponeerde jaarrekening van kleine rechts-
personen. De posten zijn zeer summier vermeld en samengevat opgenomen waardoor 
geen of nauwelijks inzicht kan worden verkregen in de financiële gang van zaken.  
   
b. De Engelse Limited 
Ieder jaar dient de Limited een zogenaamde annual return407 (jaaropgave) te doen bij de 
Companies House. De Annual account is historisch bedoeld om een overzicht te geven 

                                                        
400 Voor het begrip jaarrekening zie artikel 2:361 BW. 
401 Artikel 2:394 (1) BW. 
402 Artikel 2:396 (1-7) BW. Als kleine rechtspersoon wordt aangemerkt een rechtspersoon die op twee 

opeenvolgende balansdata voldoet aan tenminste twee van de volgende eisen: totale waarde activa 
niet meer dan € 4,4. miljoen; netto omzet minder dan € 8,8 miljoen en gemiddeld minder dan 50 
werknemers. Voor een middelgrote rechtspersoon zijn er andere eisen. (2:396 (3) BW. 

403 Dit is een ruimer begrip dan de jaarrekening. Zie artikel 2:394 (4) BW.  
404 Wettelijk aangeduid als ‘overige gegevens’ in art. 394 (4) en art. 392 BW. 
405 Van Schilfgaarde 2006, p. 285. 
406 Artikel 2:394 (1) BW. 
407 Sec: 393 e.v. CA 2006 en information Companies House, www.gov.uk. 
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van de financiële handelingen van een Limited.408 In deze annual return staan vermeld: 
de managementstructuur, de na(a)m(en) van de aandeelhouder(s) en de na(a)m(en) van 
de directeur(en). Daarnaast dient een Engelse Limited binnen tien maanden na het einde 
van het boekjaar, een verkorte balans, annual accounts, te deponeren bij de Companies 
House. Indien dit niet wordt gedaan dan wordt er een boete opgelegd. De maximale pe-
riode voor het indienen van de eerste balans is 18 maanden na de datum van de oprich-
ting. Alle formulieren die een Limited moet invullen en inleveren zijn digitaal beschik-
baar. Het register van de Companies House kan tegen vergoeding online worden geraad-
pleegd. 
 De jaarrekening wordt door de Board of Directors bij besluit vastgesteld en moet 
daarna worden openbaar gemaakt door middel van deponering bij het handelsregister. 
Voor een Engelse Limited moet dit binnen 28 dagen na vaststelling geschieden.  
 Een Engelse Limited die in Nederland is gevestigd, is verplicht om het meest recente 
exemplaar van de boekhoudbescheiden409 in Nederland te deponeren voor zover en in de 
vorm waarin de Limited dit in Engeland moet doen bij de Companies House.410  
 
c. De Antilliaanse NV 
De jaarstukken van een Antilliaanse NV hoeven niet te worden gedeponeerd tenzij het 
gaat om ‘grote’ NV’s.411  
 
d. De Arubaanse AVV 
Het is niet verplicht om jaarrekening op te stellen, tenzij de statuten anders bepalen.412 
Ook is het niet verplicht om de jaarrekening van een AVV te deponeren.  
 
e. De Britse Maagdeneilanden IBC 
Volgens de CA is het niet vereist dat een IBC jaarlijks annual returns/accounts invult 
en opstuurt naar de Register of Companies. De enige documenten die moeten worden 
gedeponeerd zijn: het Memorandum en de Articles of Association. Hierin staan slechts 
opgenomen het geregistreerde adres en de naam van de Registered Agent. Het is niet 
vereist om wijzigingen in aandeelhouders of directors te laten registreren bij de Register 
of Companies. De IBC kan er voor kiezen om een lijst van leden en/of directeuren te 
deponeren (art. 96/231 CA). Het register kan niet online worden geraadpleegd. De 
                                                        
408  Charlesworth’s Company Law, 2010, p. 457. 
409 In navolging van de 11e EU Richtlijn spreekt de Nederlandse wetgever hier over ‘boekhoudbe-

scheiden’. Volgens Veldhuyzen valt hieronder de jaarrekening en het jaarverslag. Veldhuyzen 
2009, p. 104.  

410 Zie artikel 24 lid 5 van het Handelsregisterbesluit. 
411 Dat zijn NV’s die voldoen aan de volgende drie cumulatieve criteria: tenminste 20 werknemers, 

balanstotaal van meer dan 5 miljoen NAF (Nederlandse Antilliaanse Florijnen) en een netto omzet 
van meer dan 100 miljoen NAF (art. 2:119 lid 2 BW). 

412 Artikel 155q WvKA. Overigens kan er wel een fiscale verplichting bestaan tot het opmaken van 
een jaarrekening. 
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informatie die verkregen kan worden is zeer beknopt. Gegevens over de bestuurders, 
aandeelhouders, historische en financiële gegevens zijn niet beschikbaar.413  
 
 
 
 
3.3.11 Openbaarheid en toegankelijkheid van gegevens 

In de rechtsvergelijking is ook gekeken naar de informatie die beschikbaar is bij de han-
delsregisters van de lokale kamers van koophandel. Hieronder volgt een overzicht van 
de verschillende informatie die beschikbaar is bij de onderzochte handelsregisters van 
de kamers van koophandel. De toegankelijkheid hiervan verschilt. Bepaalde informatie 
is snel toegankelijk via het opvragen van een uittreksel. Andere informatie is slechts 

                                                        
413 Ik ga hierbij voorbij aan eventueel fiscale informatie die beschikbaar is. 
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toegankelijk in de fysieke/digitale dossiers.414 Deze zijn veelal alleen tegen betaling in 
te zien.  
 
Tabel 3.6: Rechtsvergelijkend overzicht beschikbare informatie handelsregisters 
(2010) 

Jurisdictie BVI Aruba Ned.  
Antillen415 

Eng. NL. 

Rechtsvorm Ltd/IBC AVV NV Limited BV 

Dossiernummer ja ja ja ja ja 
Handelsnaam ja ja ja ja ja 
Officiële naam ja ja ja ja ja 
(Bedrijfs) adres nee ja ja ja ja 
Datum van oprichting ja ja ja ja ja 
Rechtsvorm ja ja ja ja ja 
Status416 ja ja ja ja ja 
Activiteiten (codenr) nee ja ja ja ja 
Bestuurders nee ja ja ja/2 ja/2 
Aandeelhouders nee nee nee ja/2 ja417 
Gevolmachtigden nee nee ja ja/2 ja 
Registered agent ja ja nvt ja nvt 
Registered adres ja nvt nvt ja nvt 
Annual account /Jaarstukken nee nee Ja/2 ja/2 ja/2 
Annual return /Jaaropgaven nee nee nee ja/2 nvt 
Kapitaal ja ja ja ja ja 
Oprichtingsakte/statuten ja/1 ja ja ja/2 ja/1 
Historische info nee ja/1 ja/1 ja/2 ja/2 
On-line raadpleegbaar nee ja ja ja ja 

Bron: Kamer van Koophandel Nederland 
 
Toelichting: 
1. Informatie die alleen in fysieke en/of digitale vorm beschikbaar is al dan niet tegen 

betaling. 
2.  Informatie die digitaal beschikbaar is, alleen tegen betaling via een toegangscode 

en/of een abonnement. 

Uit de analyse volgt ten eerste dat de informatie die voor derden raadpleegbaar is, ver-
schilt per jurisdictie. Bijvoorbeeld: Bij de Registrar in de Britse Maagdeneilanden zijn 
                                                        
414 Bijvoorbeeld: de correspondentie tussen het register en de bestuurder van de vennootschap, oprich-

tingsformaliteiten en eventuele jaarstukken.  
415 Situatie Nederlandse Antillen tot 1 oktober 2010. vanaf die datum hebben Curaçao en St. Maarten 

een aparte zelfstandige status gekregen. De BES-eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba krijgen 
een gezamenlijke handelsregister. Zie www.kvk.nl/europa. 

416 Hiermee wordt bedoeld: actief of niet actief (‘dormant’). 
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alleen de namen van de Registered Agent beschikbaar en niet de namen van de bestuur-
ders. In de andere landen zijn wel de namen van de bestuurders bekend.  
 Alleen bij het Companies House in Engeland is het mogelijk om de namen van de 
aandeelhouders te achterhalen. Allereerst moeten deze namen worden vermeld bij de 
oprichting en vervolgens ook later bij het invullen van de jaarlijkse opgave van gegevens 
(annual return). Hierbij dient wel een kanttekening te worden gemaakt omdat het hierbij 
alleen gaat om de juridische aandeelhouder. Die is niet altijd dezelfde als de economi-
sche gerechtigde tot het vermogen van de vennootschap. Om de zichtbaarheid op te hef-
fen kan er gebruik worden gemaakt van aandeelhouders-in-naam.  
 Bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn de namen van de aandeelhouders 
alleen verplicht indien het gaat om een 100% aandeelhouderschap of de houders van niet 
volgestorte aandelen bij de Naamloze Vennootschap. Tot de invoering van de ‘flex-bv’ 
was dit ook bij de besloten vennootschap het geval. Een dergelijke bepaling kan gemak-
kelijk worden ontgaan. Als het om beursgenoteerde bedrijven gaat waarbij een natuurlijk 
persoon direct of indirect meer dan 5% van de aandelen houdt dan moet de meldings-
plichtige dit belang melden bij de AFM.418 
Ten tweede verschilt de toegankelijkheid waarop deze informatie raadpleegbaar is, is 
verschillend maar veel is tegenwoordig online in te zien. Van alle jurisdicties is alleen 
op de Britse Maagdeneilanden het register van de Kamer van Koophandel niet online 
raadpleegbaar en zodoende niet eenvoudig en snel toegankelijk. 
 
 
  

                                                        
417 Alleen indien sprake is van een enig aandeelhouder. Zie artikel 22 lid 1, sub e Handelsregisterbe-

sluit. 
418 Artikel 5:38 Wet op het financieel toezicht.  
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3.4  Mystery shopping  
 

“Experience is the only source of knowledge”.419 
 
3.4.1 Inleiding 

In het kader van dit onderzoek heb ik zelf, via het internet, bij een Engelse bedrijvenaan-
bieder een Engelse Limited aangekocht. Hierna wordt beschreven hoe dat ging en wat 
de bevindingen waren.  
 Hiervoor heeft een juridische vergelijking plaatsgevonden over de wijze waarop de 
oprichting van offshore vennootschappen plaatsvinden volgens het geldende recht. In 
deze paragraaf wordt beschreven hoe de oprichting van een offshore vennootschap in de 
praktijk plaatsvindt. Middels dit levensechte gevalsonderzoek wilde ik bezien of en in 
hoeverre de juridische werkelijkheid aansluit bij de praktijk. Ik besloot daarom om niet 
alleen een offerte aan te vragen, maar ook daadwerkelijk een nieuwe vennootschap te 
laten oprichten. Hierdoor heb ik meer gedetailleerd zicht gekregen op de gevoerde werk-
wijze en gebruikte formaliteiten in de praktijk. Uiteindelijk heb ik Wemax Limited in 
2007 aangekocht en in 2011 op eigen initiatief weer laten ontbinden. Hoe verliep dit 
experiment? 
 Op de internationale bedrijvenmarkt bewegen zich uiteenlopende aanbieders van off-
shore rechtspersonen. De belangrijkste professionele aanbieders zijn te onderscheiden 
in: trustkantoren, verkopers van bedrijven (Company Formation Agents) en advocaten-
kantoren. Steeds meer wordt hierbij gebruik gemaakt van verkoop via eigen websites op 
het internet. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een offshore vennootschap van 
de Britse Maagden Eilanden (BVI) te kopen bij een aanbieder in Engeland. 
De internationale norm is dat verkopers van offshore vennootschappen moeten weten 
wie de klant is om zodoende het risico op misbruik van rechtspersonen te verminderen. 
 
3.4.2 Methodologische aanpak 

De eerste stap was het kiezen van een bepaalde rechtsvorm en rechtsgebied. Ik heb ge-
kozen voor de Britse Private Limited Company by Shares ( hierna: Limited), omdat deze 
rechtsvorm zowel in Nederland als wereldwijd het meeste voorkomt. Vrijwel alle ‘zui-
vere’ offshore vennootschappen hebben de rechtsvorm van een Private Limited Com-
pany by shares.420 Dit komt omdat het allemaal om voormalige Engelse Koloniën en 
overzeese gebiedsdelen gaat, waarvan het vennootschapsrecht nog steeds in hoofdlijnen 
is geënt op het Britse vennootschapsrecht zoals vastgelegd in de Companies Act 1948. 
 De tweede stap van deze test begon op 6 maart 2007 met het zoeken en kiezen van 
een aanbieder van (buitenlandse) rechtspersonen via het internet. Via Google heb ik 
                                                        
419  A. Einstein, www.goodreads.com. 
420  In deze landen gekenmerkt als een International Business Company (IBC). 
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gezocht op de term ‘Company Formation’. Dit leverde een groot aantal treffers op. Ik 
heb voorts gekeken welke aanbieder een duidelijke beschrijving gaf van de oprichtings-
procedure en – ook niet onbelangrijk – die goedkoop was. Uiteindelijk is gekozen voor 
een aanbieder in Engeland genaamd, Whitherspoon, Seymour & Robinson, de experts 
in offshore mogelijkheden.421 Op hun website worden de volgende voordelen genoemd 
van de oprichting van een UK Limited: (a) lage oprichtingskosten; (b) snelle oprichting; 
(c) beperkte aansprakelijkheid; (d) vermogens bescherming; (e) de vennootschapsvorm 
met de hoogste reputatie in de wereld en (f) anonimiteit. Volgens de website is het ook 
mogelijk om offshore vennootschappen uit andere jurisdicties te laten oprichten zoals uit 
de BVI, Bahamas en de Seychellen. 
 
3.4.3 De oprichting van Wemax Limited 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende stadia van handelingen die hebben 
plaatsgevonden tijdens het leven van Wemax Ltd. 
 
De oprichtingsprocedure 
Nadat ik digitaal een opdrachtformulier had ingevuld kreeg ik vrijwel direct een email 
terug met het verzoek om het meegezonden opdrachtformulier in te vullen, te onderte-
kenen en voorzien van een kopie van mijn paspoort terug te sturen.  
 
Keuze naam 
Eerst moest een naam worden bedacht voor mijn nieuw op te richten vennootschap. Dit 
moest een nog niet bestaande naam zijn, die goedgekeurd moest worden door the Regi-
strar of Companies. Na enig peinzen heb ik de naam Wemax bedacht: dit is een samen-
voeging van de naam van onze dochter (Wendy) en de naam van mijn hond (Max). Na 
het bedenken van een naam voor mijn vennootschap heb ik het digitale opdrachtformu-
lier ingevuld, een kopie van mijn paspoort bijgevoegd en alles teruggestuurd. De vol-
gende dag al ontving ik een email met een ontvangstbevestiging, de goedkeuring van de 
naam en een factuur. Ik heb het factuurbedrag ad € 49 betaald via mijn eigen creditcard. 
 
Kantooradres 
Een ander aspect betreft het kantooradres (zogenaamd registered office) van Wemax Ltd. 
Hieronder ziet u een afschrift van de inschrijving van Wemax Ltd bij het Companies 
House in Engeland. Zoals hieruit valt op te maken is mijn vennootschap geregistreerd 
op het adres: 95 Wilton Road, Suite 3, London, Engeland, SW1V1BZ. Het is wel wat 
vreemd dat ik – als directeur-enig aandeelhouder van Wemax Ltd – niet weet waar mijn 

                                                        
421 www.wsr-corporation.com. Volgens hun eigen website: ‘The world leader for Company Formation 

Services. In 2010 kreeg ik bericht dat de naam was veranderd in Coldwell, http://www.offshore-
companyexperts.com/en/contact.html. 
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‘eigen’ kantoor precies is, wie er werkt en hoe het kantoor eruit ziet. Ik weet alleen dat 
dit het adres is van het kantoor van de Engelse bedrijvenaanbieder waar mijn vennoot-
schap is gekocht. Letterlijk en figuurlijk is Wemax niets meer dan een hangmap op een 
Londons advocatenkantoor waarin zich, als het goed is, alleen documenten bevinden.  
 
Identificatie uiteindelijk belanghebbende (ub) 
Opmerkelijk is dat niemand mij ooit in persoon heeft gezien en dat mijn identiteit niet 
hoefde te worden geverifieerd door bijvoorbeeld een notaris. Hierdoor was het mogelijk 
geweest om ook het paspoort van een ander te gebruiken, terwijl het vaststellen en veri-
fiëren van de identiteit van de beneficial owner een internationaal algemeen geaccep-
teerde onderdeel van het ‘know your client’ principe.422 De gedachte is dat door een 
gedegen identificatie en verificatie van de uiteindelijke belanghebbende misbruik van 
rechtspersonen beter kan worden bestreden.423 Geen ‘due diligence’ dus. 
 In dit concrete geval is de identificatie van de uiteindelijke belanghebbende duidelijk 
niet goed uitgevoerd. Deze vaststelling komt overeen met de bevindingen van drie 
Australische onderzoekers die een onderzoek heeft gedaan naar de naleving van de AML 
wetgeving op het gebied van identificatie van de uiteindelijke belanghebbende. Door de 
onderzoekers zijn in totaal 7.400 e-mails verzonden naar 3.700 Trust en Company Ser-
vice Providers (TCSPs, veelal trustkantoren) in 182 verschillende landen. Het resultaat 
was dat 22% van de TCSP niet om een identiteitsbewijs van de ub vroeg bij de oprichting 
van offshore vennootschappen en dat 48% van de TCSP’s niet vroeg om juiste en volle-
dige identificatie van de ubo. Volgens de onderzoekers is in totaal in 70% van alle ge-
vallen de identiteit van de ub niet juist vastgesteld. Opmerkelijk genoeg was het volgens 
de onderzoekers gemakkelijker om offshore vennootschappen op te richten in de Ame-
rikaanse staten Delaware en Nevada en in de UK dan in erkende belastingparadijzen 
zoals de Bahama’s en de Kaaiman eilanden.424 
 Per email, op 14 maart 2007, heb ik de oprichtingspapieren van Wemax Ltd. digitaal 
ontvangen. Bestaande uit een standaard oprichtingsakte (Memorandum of Association) 
en de statuten (Articles of Association) van Wemax Ltd. In de oprichtingsakte staat on-
der meer vermeld: de naam van de vennootschap, het bedrijfsdoel, dat een standaard 
tekst is waarin een zeer ruime algemene doelomschrijving staat; verder dat het om een 
rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid gaat en tenslotte de naam en adres van de 
eerste aandeelhouder(s), in dit geval ben ik dat zelf. In de statuten staan onder meer de 
rechten en verplichtingen van de bestuurders opgenomen. Deze documenten moeten nu 
                                                        
422 FATF aanbeveling nr. 24 en 25; FATF 2006, p. 15; In Nederland: Wet Toezicht Trustkantoren, 

artikel 10 juncto artikel 12 Rib. Dit geldt zeker omdat ik nooit in persoon aanwezig ben geweest en 
omdat ik als Nederlander een vennootschap koop bij een Engelse professionele aanbieder van (off-
shore)vennootschappen en die vennootschap niet in Engeland wil gebruiken. 

423  Zie FATF aanbeveling 24; OECD 2001, p. 41 en OECD 2009, p. 24. 
424  Findley, Nielson en Sharman, 2012, p. 17 e.v. en Sharman, The money Laundry, Cornell University 

Press, 2011, p. 79 e.v. 
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bij het Companies House worden geregistreerd. Wemax Ltd. is aldus per 14 maart 2007 
rechtsgeldig opgericht en staat geregistreerd bij het Companies House onder het unieke 
nummer 6158256 bij het Companies House in Engeland. Voor € 49 ben ik tot voor kort 
de trotste bezitter van mijn eigen buitenlandse rechtspersoon geweest. Ik kan nu allerlei 
transacties verrichten via en met mijn eigen Limited. Bijvoorbeeld kan ik nu overal in 
de wereld bij een bankinstelling – op naam van Wemax Ltd – een bankrekening openen 
en eventueel gebruik maken van een creditcard.425 Daarna kan ik transacties gaan uit-
voeren tussen Wemax Ltd en mijzelf of andere (rechts)personen.  
 
Benoeming bestuurders, secretaris en aandeelhouders 
Vervolgens moest ik opgeven welke rechtspersoon of natuurlijke persoon ik als directeur 
van Wemax wilde benoemen.426 Om mogelijke juridische en/of fiscale problemen te 
voorkomen heb ik besloten om mijn eigen naam en adres te vermelden als directeur van 
Wemax Ltd. Ik stond dus met mijn eigen naam, adres en geboortedatum ingeschreven 
als director en aandeelhouder in het Companies House register. Als secretaris-in-naam 
(nominee secretaris) staat per 14 maart 2007 ingeschreven ‘Steinberg & Partners Busi-
ness Consulting Corp.’, een vennootschap die gebruikt wordt door de verkoper, te Lon-
don. Ik heb nooit personen van dit bedrijf daadwerkelijk gezien of gesproken.  
 Om een grotere mate van anonimiteit te verkrijgen heb ik de aanbieder gevraagd of 
het mogelijk is om mijn naam buiten de officiële registraties te houden. In een email 
verklaarde de aanbieder dat hij tegen een extra betaling van € 490 bereid is om als direc-
teur-in-naam en/of aandeelhouder-in-naam op te treden. Hiervoor zou gebruik worden 
gemaakt van de diensten van een aan het kantoor verbonden advocaat. Als ik gebruik 
zou maken van deze vorm van dienstverlening dan zou mijn naam niet meer te vinden 
zijn in de officiële documenten. Deze mededeling is ook te vinden op de website van de 
aanbieder.427 De letterlijke tekst op (toenmalige) website luidde:  
 

“For the highest level of privacy protection we offer a lawyer as nominee director 
who issues a power of attorney for you. This ensures that your personal information 

                                                        
425 Al zal een bankinstelling wel moeten voldoen aan het ‘ken uw klant’ principe en ook de identiteit 

van de ubo moet vaststellen.  
426  Via een formulier genaamd 10 (ef) First directors and secretary and intended situation of registered 

office. 
427 www.wsr-corporation.com. Ook andere aanbieders maken gebruik van deze faciliteit. Mogelijk dat 

een advocaat bij een gebleken wetsovertreding wel stukken moet afgegeven. 
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is not submitted to any authority. Only lawyers are able to provide this level of pro-
tection”.428 

 
Ontbinding Wemax Ltd 
In 2011 heb ik besloten om Wemax Limited op te heffen. Enerzijds vanwege de jaarlijkse 
administratieve rompslomp en kosten en anderzijds om ook dit laatste traject te kunnen 
beoordelen.  
 Via het invullen van een formulier S01, Striking off application by a company, als-
mede het betalen van een eenmalige vergoeding van 10 pond heb ik als directeur Wemax 
Ltd laten ontbinden. Hiervan heb ik Companies House schriftelijk geïnformeerd. Com-
panies House heeft ervoor gezorgd dat hiervan een aankondiging wordt gedaan in de 
London Gazette, zodat eventuele belanghebbenden kunnen reageren. Uiteindelijk kreeg 
ik bericht dat per 20 september 2011 Wemax Ltd is ontbonden (dissolved). Hiermee is 
een einde gekomen aan het juridische leven van Wemax Ltd. 
 
3.4.4 Uitleiding 

In de vorige paragraaf is een levensechte gevalstudie beschreven van de oprichting van 
mijn eigen vennootschap, genaamd Wemax ltd, een naar Engels recht opgerichte pri-
vaatrechtelijke kapitaalvennootschap. Het onderzoek betrof de periode van 14 maart 
2007, de datum van oprichting tot en met 20 september 2011, de datum van ontbinding 
van Wemax Ltd. 
 In dit geval kan worden vastgesteld dat de oprichting dan wel aankoop van een En-
gelse (offshore) Limited – via internet – een eenvoudige (digitale) administratieve pro-
cedure is die snel, eenvoudig en goedkoop kan worden verricht waarbij niet is vereist dat 
de klant persoonlijk aanwezig is. Na de oprichting vindt niet of nauwelijk toezicht plaats 
op zowel de benoeming als de (wijziging) van een bestuurder-in-naam, kantooradres, 
aandeelhouders het opmaken van documenten als de activiteiten van de vennootschap. 
Dat kan als een zwakheid van het huidige internationale vennootschapsrecht worden ge-
zien en ook in strijd met de internationale regels en normstelling.429  
 Uit het onderzoek komt naar voren dat de beroepsmatige verkoper/oprichter van 
Wemax mijn identificatie niet heeft geverifieerd en zodoende niet heeft voldaan aan de 
internationale normstelling. Opmerkelijk hierbij is dat het om een beroepsaanbieder uit 

                                                        
428  Algemeen gesteld is de mate van anonimiteit van de eigenaren en de geldstromen een van de be-

langrijkste factoren voor misbruik van offshore vennootschappen. FATF 2006, p.11. 
429  Zie aanbeveling 25 FATF en OECD rapport misuse uit 2001 die constateert dat anonimiteit een 

belangrijke risico is voor misbruik van vennootschappen en dat landen oproept om maatregelen te 
nemen die zijn gericht op het verkrijgen van informatie over de uiteindelijke belanghebbende (be-
neficial owner) van de vennootschap. Zie ook het FATF 2006, p. 3. Dat mogelijk misbruik wordt 
vooral gezien in de context met belastingfraude, corruptie en het witwassen van de hieruit verkregen 
opbrengsten. 
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het Verenigd Koninkrijk betreft, een internationaal gerespecteerd en vooraanstaand lid 
van de EU en de OESO. 
 In dit geval heeft er geen directe ‘face to face’ confrontatie plaatsgevonden tussen de 
auteur en de verkoper. Alle communicatie verliep via email-berichten en een tweetal 
telefoongesprekken. Van ‘ken-je-klant’ was geen sprake. 
 Verder bleek het mogelijk te zijn om derden te benoemen als directeur-in-naam of 
aandeelhouder, waardoor mijn eigen naam niet meer voorkomt in officiële documenten. 
Het gevolg hiervan is dat het voor derden niet bekend is wie de echte uiteindelijke be-
langhebbende is van Wemax Ltd is. Hierdoor is het voor de buitenlandse autoriteiten 
ook niet mogelijk om de naam van de beneficial owner uit te wisselen met andere landen. 
Dat kan als een zwakheid van het huidige internationale vennootschapsrecht worden ge-
zien en ook in strijd met de internationale regels en normstelling.430 
 Weliswaar gaat deze studie maar om één concreet geval maar toch geeft dit levens-
echte detailonderzoek waardevol inzichten van werkwijze en kenmerken die in de prak-
tijk worden toegepast en op onderdelen afwijken van de gangbare theorie. Daarbij moet 
in aanmerking genomen worden, dat het beleid in het VK wat witwassen betreft interna-
tionaal als zeer scherp wordt beoordeeld. Op papier dus, want het grondbeginsel van 
‘ken uw klant’ werd bij Wemax niet toegepast. 
 
3.5  Beantwoording onderzoeksvraag 2 
 
In dit hoofdstuk is beschreven wat de juridische overeenkomsten en verschillen zijn van 
een viertal offshore vennootschappen tegen de achtergrond van de Nederlandse BV (on-
derzoeksvraag 2). In het algemeen zal gelden dat hoe ‘soepeler en anoniemer’ het be-
treffende rechtspersonenrecht is, des te aantrekkelijker deze is vanuit een misbruik-
perspectief.431 De mate van transparantie van offshore vennootschappen wordt voorna-
melijk bepaald door de regels van het lokale rechtspersonenrecht.  
 Bij alle onderzochte rechtsvormen is de structuur van kapitaalvennootschappen het-
zelfde. Het betreft rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die los van hun 
eigenaar bestaan. Verder zijn er altijd twee organen: de algemene vergadering van 

                                                        
430  Zie aanbeveling 25 FATF en OECD rapport misuse uit 2001 die constateert dat anonimiteit een 

belangrijke risico is voor misbruik van vennootschappen en dat landen oproept om maatregelen te 
nemen die zijn gericht op het verkrijgen van informatie over de uiteindelijke belanghebbende (be-
neficial owner) van de vennootschap. Zie ook het FATF 2006, p.3. Dat mogelijk misbruik wordt 
vooral gezien in de context met belastingfraude, corruptie en het witwassen van de hieruit verkregen 
opbrengsten. 

431 FATF 2006, p.11. Volgens Adamoli is voor criminelen belastingvrijstelling veelal niet de belang-
rijkste reden om te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm. Adamoli 2002, p. 95. 
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aandeelhouders en het bestuur. In alle landen is het mogelijk dat aandeelhouder en be-
stuurder één persoon is. 
 
1. De oprichting 
De Britse Maagdeneilanden en Engeland zijn landen met een Angelsaksisch rechtssys-
teem zogenaamde common law landen waarin de juridische basis voor het vennoot-
schapsrecht is vastgelegd in de Companies Act. Nederland, de (toenmalige) Antillen en 
Aruba zijn civil law landen. 
 Een overeenkomst is dat in alle landen de oprichting verloopt middels een vaste en 
eenvoudige administratieve procedure die bestaat uit het kiezen van een naam, het in-
vullen van enige documenten en het betalen van een vaste vergoeding. De oprichting 
wordt in beginsel verricht door professionele aanbieders van rechtspersonen (Company 
Formation Agents). De Britse Maagdeneilanden, Engeland en Nederland kennen geen 
minimum kapitaaleis. De oprichting van Nederlandse BV’s en Antilliaanse NV’s is in-
gewikkelder, kostbaar en tijdrovend omdat er wel een notaris bij moet worden betrokken.  
 
2. Aandelen en aandelenkapitaal 
In alle rechtsvormen behalve Nederland, is het mogelijk om aandelen aan toonder uit te 
geven. Het uitgeven van aandelen aan toonder wordt internationaal gezien als een mis-
bruik bevorderende factor. Dat wordt ook door de Nederlandse overheid erkend.432 In de 
Britse Maagdeneilanden moeten aandelen aan toonder worden ondergebracht bij een 
aparte bewaarder.  
 
3. Overdracht aandelen 
De potentiële misbruiker heeft belang bij een informele overdracht van aandelen, zodat 
deze buiten het zicht blijft van de autoriteiten. Hierbij is er onderscheid tussen aandelen 
op naam en aandelen aan toonder. In Nederland is een notariële akte nodig voor over-
dracht van aandelen van een BV. In de andere landen gaat dit gemakkelijker, dankzij de 
mogelijkheid om aandelen aan toonder uit te geven. In de Britse Maagdeneilanden, de 
Antillen en Aruba zijn hiervoor geen formele vereisten; de overdracht geschiedt via een 
administratieve procedure, zoals een onderhandse koopovereenkomst. De overdracht is 
dan voor derden niet kenbaar. Deze aandelenwijziging dient wel gemeld te worden bij 
het lokale handelsregister.  
 
4/5 Aandeelhouders/bestuurders 
In alle onderzochte landen is het mogelijk dat de bestuurders en aandeelhouders zowel 
natuurlijke als rechtspersonen kunnen zijn. De eerste aandeelhouders/bestuurders wor-
den benoemd in de oprichtingsakte. Voor alle landen geldt dat bestuurswisselingen ge-
meld moeten worden aan het handelsregister. In de common law landen is het 
                                                        
432 Kamerstukken II, 2001-2002, 17050, nr. 235, p. 2. 
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gebruikelijk dat een directeur/in/naam (nominee director) en/of aandeelhouder/in/naam 
deze functie vervult. Het doel hiervan is om de identiteit van de beneficial owner van de 
vennootschap te verhullen in de openbare registers.  
 
6. Administratieplicht 
De vereisten inzake financiële verslaglegging zijn van grote invloed op de transparantie. 
Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen. Daarnaast be-
staan er administratieve verplichtingen op grond van andere wetgeving, zoals de fiscale 
wetgeving en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.433 
  
7. Jaarrekening 
Het opmaken van een jaarrekening is in de Britse Maagdeneilanden en op Aruba niet 
verplicht. In Nederland en op de Nederlandse Antillen is het alleen verplicht voor grote 
ondernemingen. In Engeland is de directeur van een Limited verplicht om jaarlijks een 
beknopte jaarrekening op te maken.  
 De vrijstelling voor het deponeren van een jaarrekening voor kleine rechtspersonen 
zal de aantrekkelijkheid voor een bepaalde rechtsvorm doen toenemen. Immers, volle-
dige openbaarmaking van financiële gegevens geeft inzicht in de herkomst en besteding 
van de geldstromen en sommigen vinden dat ongewenst. Van belang hierbij is dat histo-
risch gezien de externe openbaarmaking een van de belangrijkste pijlers is waarop de 
beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders rust.434 Een tegenargument is dat de 
kosten die een kleine BV moet maken, moeten opwegen tegen het nut van het deponeren.  
 De EU heeft een belangrijke rol gespeeld bij de harmonisatie van wetgeving op het 
gebied van deponeren van jaarrekeningen binnen de EU. Echter buiten de EU is dit bij 
gebrek aan een hoger gezag niet geharmoniseerd en zijn er nog steeds grote verschillen.  
   
8. Openbaarheid en toegankelijkheid van informatie 
Er bestaan verschillen tussen de eisen in het land van statutaire vestiging en in het land 
waar de offshore vennootschap feitelijk haar activiteiten verricht.435 Zoals vermeld is 
een kenmerk van een offshore vennootschap dat zij geen bedrijvigheden verricht in het 
land van vestiging. In alle landen is er wel een wettelijke verplichting om jaarstukken te 
deponeren. Maar in alle landen bestaat ook een vrijstelling voor ‘kleine’ vennootschap-
pen. 
 Een ander probleem betreft het toezicht op de nakoming van de publicatieregels. Uit 
een door het onderzoeksbureau Graydon verricht onderzoek komt naar voren dat in 2007 
                                                        
433 Voor de (ruime) fiscale administratieplicht zie artikel 52 AWR, waarin staat dat iedereen die een 

bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent een administratie moet bijhouden en deze 7 jaar moet bewa-
ren. Voor de administratieplicht van de Wet formeel buitenlandse vennootschappen zie artikel 5. 

434 Pitlo 2000, p. 251. 
435 Verschil betreft onder andere: informatie over bestuurders, wettelijke vertegenwoordigers, financi-

ele informatie en historische gegevens. 
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in Nederland ruim 41% van de deponering plichtige ondernemingen niet (tijdig) depo-
neren.436 Indien dit juist is, dan wordt met het vereiste van doorzichtigheid ruimschoots 
de hand gelicht. 
 In de rechtsvergelijking is ook gekeken naar de informatie die beschikbaar is bij de 
handelsregisters van de lokale kamers van koophandel. De aard en toegankelijkheid hier-
van verschilt per rechtsgebied. Zo heeft de Engelse Limited een grote mate van betrouw-
baarheid doordat alle gegevens volledig openbaar zijn in de Companies House en be-
schikt over een zeer toegankelijke website met alle informatie over rechtspersonen. Ter-
wijl de Companies house in de Britse Maagdeneilanden juist weinig informatie vereist 
en niet beschikt over een digitaal toegankelijke website.  
In dit hoofdstuk zijn de meest belangrijke juridische kenmerken van de vier onderzochte 
vormen van rechtspersonen beschreven. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen 
in de risico bevorderende factoren die in de wet- en regelgeving van de geselecteerde 
landen en rechtsvormen bestaan. Deze factoren zijn hieronder samengevat. 
 
Tabel 3.7: Matrix van offshore risico bevorderende kenmerken (ORK) 

Jurisdictie Nederland Engeland Ned. Antillen Aruba BME 
Rechtsvorm BV Limited NV AVV Limited 
Offshore risico bevor-
derende kenmerken: 

     

Gebruik van  
nominee services 

nee ja ja ja Ja 

Toonder aandelen 
mogelijk 

nee ja ja ja Ja 

Administratieplicht ja ja ja nee nee 
Opmaken  
jaarrekeningen 

ja ja ja nee nee 

Deponeren  
jaarrekeningen 

ja ja nee nee nee 

Annual  
returnplicht 

nee ja nee nee nee 

Openbaarheid  
beschikbare  
gegevens bij KvK 

goed goed goed matig slecht 

 
Conclusie 
Vanuit misbruik perspectief bekeken is er een glijdende schaal voor wat betreft de risico 
bevorderende kenmerken voor misbruik. De Nederlandse BV lijkt het minst aantrekke-
lijk terwijl de BVI het meest aantrekkelijk lijkt. Deze bevinding sluit aan bij hetgeen de 
promotors van BVI vennootschappen publiceren. Als meest belangrijke kenmerken om 
te kiezen voor een BVI Company worden genoemd: vrijstelling van belastingheffing; 

                                                        
436 Het Financiële Dagblad van 29 april 2009. 
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anonimiteit, gebruik van aandelen aan toonder, geen deponeringsverplichtingen van fi-
nanciële verstrekken informatie, beperkte informatie aan handelsregister (geen namen 
van bestuurders alleen van registered agent).437 
 Bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm spelen ook andere (niet-juridische) fac-
toren een rol, zoals: het bestaan van een bankgeheim, het gebruik van een trustkantoor, 
het gebruik maken van nominee services, de mate van overheidstoezicht, het verdragen-
netwerk van een land en de daarmee samenhangende (on)mogelijkheid om informatie 
uit te wisselen, de strafbaarheid van rechtspersonen en natuurlijk het belastingregime. 
Nederlandse BV’s zijn onderworpen aan belastingheffing waardoor er bij de belasting-
dienst informatie aanwezig is die ook kan worden uitgewisseld. Dit in tegensteling tot 
de BVI, waar de IBC is vrijgesteld van belasting. In het volgende hoofdstuk wordt nog 
verder in het algemeen ingegaan op de historische ontwikkeling van de offshore ven-
nootschap en de mogelijke strafbaarheid van offshore vennootschappen in Nederland in 
het kader van de bestrijding van misbruik van buitenlandse rechtspersonen door Neder-
landse (rechts) personen. 
 
  

                                                        
437 Zie: www.offshorebvi.com, www.apintertrust.com en www.offshore-companies.co.uk. 
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4  Historische ontwikkeling en strafbaarheid van OSV’s 
 

‘The farther backward you can look, 
The further forward you are likely to see’ 

(Winston Churchill) 
 
 
4.1  Inleiding 
 
De overheidsreactie op mogelijke grootschalige fraudes verloopt vaak langs een vast 
patroon. Eerst ontwikkelt er zich enige media-aandacht voor grote fraudezaken. Op deze 
publiciteit wordt dan politiek gereageerd door het stellen van Kamervragen waarbij he-
laas weinig wordt gevraagd naar kwalitatieve en kwantitatieve kanten van het verschijn-
sel.438 De minister zegt dan toe hier ernstig naar te kijken. In enkele gevallen leidt dit tot 
nader onderzoek en tot het aanpassen van bestaande wetgeving of het opstellen van wets-
voorstellen. Dan zakt de media-aandacht weer weg en moeten we weer wachten tot de 
volgende cirkelgang van probleem-media-Kamer-minister.  
 Voor een goed begrip van het verschijnsel offshore vennootschappen is het noodza-
kelijk om enige kennis en inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de rechtsontwikkeling 
ervan sinds het einde van de 20e eeuw. Om verschillende redenen is dit niet eenvoudig. 
Ten eerste is het begrip offshore vennootschap niet afgebakend. Er bestaat niet zoiets als 
dé offshore vennootschap. Offshore vennootschappen zijn er in verschillende rechtsvor-
men. Ten tweede kan de ontwikkeling van offshore vennootschappen niet los worden 
gezien van de ontwikkeling van de offshore-landen zelf. Ieder rechtsgebied kent zijn 
eigen type van offshore vennootschappen met zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Het is 
daarom binnen het kader van dit onderzoek praktisch niet doenlijk om de ontwikkelingen 
van al deze landen afzonderlijk te beschrijven.439  
 In de volgende paragraaf wordt in het kort eerst een algemene beschrijving gegeven 
van de ontstaansgeschiedenis van offshore vennootschapen. In paragraaf 4.3 wordt ver-
volgens een korte schets gegeven van de hiermee samenhangende ontwikkelingen van 
een marktmechanisme voor offshore vennootschappen. In paragraaf 4.4. wordt de ont-
wikkeling van de rechtsvorm NV op de Nederlandse Antillen beschreven. Enerzijds van-
wege de historische banden met Nederland en anderzijds omdat deze rechtsvorm in Ne-
derland het meest voorkomt.440 Vervolgens wordt in paragraaf 4.4. de ontwikkeling van 
de International Business Company (hierna IBC) op de Britse Maagdeneilanden 
                                                        
438  Van Duyne 1983, p. 27. 
439  Hoewel sommige auteurs wel een redelijke aanzet hebben gegeven zoals: De Hoon 2007, p. 67-

255; Handa e.a 2000, p.171-314; Forbush Sr, 2000, p. 37-87; Veelal gaat het om voormalige Britse 
koloniën met een common law systeem die vooral de vennootschapsstructuur van de UK volgen. 

440  Volgens cijfers van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zie hierna tabel 3.2.  
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beschreven. Voor de IBC op de Britse Maagdeneilanden is gekozen omdat dit land we-
reldwijd marktleider is op het gebied van registratie van offshore vennootschappen.  
 Na deze historische beschouwing zal in paragraaf 4.5 worden onderzocht of en in 
hoeverre een offshore vennootschap strafrechtelijk vervolgd kan worden in Nederland. 
Centraal staat in deze laatste paragraaf de mogelijkheid van een strafrechtelijke reactie 
in Nederland op geconstateerd misbruik, dat toegerekend kan worden aan offshore ven-
nootschappen. Aandacht wordt voorts besteed aan daderschap en strafbaarheid van bui-
tenlandse rechtspersonen op grond van artikel 51 WvSr die door deze rechtspersonen 
zijn begaan. Een beschrijving van de mogelijkheden voor strafrechtelijk ingrijpen in Ne-
derland is mede van belang voor beantwoording van een deel van onderzoeksvraag 3 
over welke omgevingsinvloeden een rol spelen bij het misbruik van offshore vennoot-
schappen. Het gaat daarbij vooral om te kunnen bepalen in hoeverre het mogelijk is om 
een OSV in Nederland te vervolgen voor strafbare feiten die door deze rechtspersoon 
(mede) begaan zijn in het buitenland. 
 
4.2  Ontstaansgeschiedenis  
 
Over de vraag wanneer offshore vennootschappen zijn ontstaan wordt in de literatuur 
verschillend gedacht. Volgens Madinger & Zalopany zou de Amerikaanse misdadiger 
Meijer Lanski de grondleger zijn geweest van de offshore industrie.441 Muller stelt dat 
de offshore is begonnen aan het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten, in het 
bijzonder in de staten Delaware en New Jersey.442 In deze staten werd het voor het eerst 
mogelijk gemaakt om vennootschappen op te richten in die staten en deze te gebruiken 
voor het verrichten van activiteiten in een andere staat. Vooral de vennootschapswetge-
ving van de staat Delaware heeft later model gestaan voor veel andere landen.443 Luxem-
burg wordt genoemd als de eerste Europese offshore jurisdictie met de invoering van de 
holdingwet in 1929.444  
 Hoewel er al in 1935 offshore vennootschappen werden gebruikt in de Bahama’s445 
is er in de literatuur wel overeenstemming dat de echte groei van het gebruik van offshore 
vennootschappen plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog.446 Aan de groei van de off-
shore wereld liggen vijf belangrijke ontwikkelingen ten grondslag. Ten eerste was er de 
opkomst van de multinationals na de tweede Wereldoorlog. Ten tweede waren er 

                                                        
441  Madinger & Zalopany 1999, p. 24 en Schaap 1999, p. 79. Meyer Lanski was de financiële man van 

de georganiseerde misdaad en zou al vanaf de jaren 1920 betrokken zijn bij het gebruik van offshore 
activiteiten om misdaadgeld weg te sluizen. 

442  Muller e.a, 2007, p. 3. 
443  Vanderbruggen 1996, p. 84.  
444  Vanderbruggen 1996, p. 56. 
445  Palan 2010, p. 107. 
446  Onder meer: McCann 2006, p. 20. 



 
134 

ontwikkelingen in het vervoer van goederen, diensten, kapitaal en informatie.447 Ten 
derde speelde de dekolonisatie van een aantal landen een rol, vooral van voormalige 
Engelse koloniën die in die jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw zelfstandig zijn gewor-
den.448 Volgens Baker werden er in die periode 48 landen onafhankelijk van het moe-
derland.449 Deze landen moesten vanaf die tijd ook zorgen voor hun eigen economie. Die 
economie bestond oorspronkelijk uit landbouw en toerisme. Het verlenen van financiële 
dienstverlening bood deze landen een nieuwe en belangrijke aanvullende inkomensbron. 
Deze landen werden hierin aangemoedigd door het voormalige moederland. Als vierde 
ontwikkeling is er de toegenomen wet- en regelgeving in de jaren ’60 en ’70 in de Wes-
terse wereld op het gebied van belastingen, kapitaalstromen en de financiële sector.450 
Ten slotte is als vijfde factor de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in de Westerse 
wereld te noemen, waardoor de belastingtarieven toenamen.451 Om deze strengere regel-
geving en hogere belastingheffing te ontlopen gingen bedrijven zich steeds vaker ‘off-
shore’ vestigen.  
 Historisch gezien en naar omvang gemeten zijn (rechts)personen die belasting willen 
ontwijken de belangrijkste partijen aan de vraagzijde van de offshore markt. Vanaf de 
jaren ’30 van de vorige eeuw begonnen vermogende Amerikanen en Canadezen gebruik 
te maken van vennootschappen op de Bahama’s om hun vermogen te verbergen voor de 
belastingautoriteiten van hun thuisland.452 Daarbij werden zij vaak geholpen door ban-
ken, vermogensbeheerders en belastingadviseurs. De toen ontwikkelde belastingontwij-
kingsmethoden en -technieken worden thans nog steeds gebruikt. Voorbeelden hiervan 
zijn de zaak UBS en de LGT bank in Liechtenstein.453 Deze mogelijkheid om vermogen 

                                                        
447  R. Solomon, Money on the move, Princeton University, 1999; Doggart 2001, p.1. 
448  Voorbeelden hiervan zijn: Cayman Islands (1962); Barbados (1966); Bermuda (1968); Turks & 

Caicos Islands (1962); Bahamas (1973); Dominica (1978); St. Vincent (1979), British Virgin Is-
lands (1967). 

449  R. Baker, “The Scale of the Global Financial Structure Facilitating Money laundering”, in congres 
map seminar “Tackling Money Laundering” Universiteit van Utrecht van 2-3 November 2007. 

450  IMF 2000, p. 9/10; Palan 2006, p. 6; McCann 2006, p. 22-23 en Lamberts 1999, p.26. Het is dan 
ook logisch dat vooral economische sectoren die het meest worden gereguleerd zich offshore be-
vinden. Bijvoorbeeld de scheepvaart, de herverzekeringsmaatschappijen en de bankensector. Voor 
het onderbrengen van deze economische activiteiten zijn vennootschappen vaak noodzakelijk.  

451  McCann 2006, p. 20. 
452  Wu 1999, p. 4. e.v. 
453  In 2007 raakte de Union Bank of Switzerland (UBS) in opspraak door hun betrokkenheid bij het 

opzetten van offshore structuren voor vermogende Amerikaanse klanten.  Het doel hiervan was om 
de identiteit en vermogen van de cliënt te verbergen voor de Amerikaanse belastingdienst.  Aanlei-
ding hiertoe was de invoering van de zogenaamde Qualified Intermediary (QI) Program in de USA. 
Deze regelgeving verplichtte buitenlandse banken, zoals UBS, om de namen van de Amerikaanse 
klanten te rapporteren aan de IRS. In totaal zou het om ongeveer 19.000 Amerikaanse vermogende 
klanten gaan die gezamenlijk ongeveer 18 miljard dollar zouden hebben belegd bij UBS. Een soort-
gelijke zaak speelde in 2008 bij de Liechtensteinse bank LGT. Deze bank is gespecialiseerd in 
vermogensbeheer. Ook deze bank werd verdacht betrokken te zijn bij grootschalige 
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− op naam van een vennootschap − in het buitenland te parkeren, werd ook gebruikt door 
de Amerikaanse maffia om hiermee het illegaal verkregen inkomen te verbergen voor de 
Amerikaanse belastingdienst, de IRS.454 Om te voorkomen dat Amerikaanse belasting-
plichtige hun offshore geplaatste vermogen niet, dan wel niet volledig, vermelden in hun 
aangiftebiljet is in maart 2010 de Amerikaanse wetgeving Foreign Account Tax Com-
pliance Act (FATCA) ingevoerd die in maart 2014 inwerking is getreden.455 
 De aard en omvang van de misbruikbehoefte van offshore vennootschapen veran-
derde mettertijd ook. Nadat het in de jaren ’60 van de vorige eeuw vooral ging om be-
lastingontwijking, werden eind jaren ’80, begin jaren ’90 van de vorige eeuw dezelfde 
internationale verhullingsstructuren gebruikt door witwassers om (hun of andermans) 
crimineel vermogen wit te wassen.456 Hierbij speelden belastingadviseurs wederom een 
belangrijke rol. Zij waren immers al bekend met de methodieken en technieken vanuit 
hun ervaring om belasting te ontwijken. Vervolgens werd na de aanslagen in de 
Verenigde Staten in 2001 ook de aandacht gevestigd op de financiering van terro-
risme.457 Dit lijkt echter meer voort te komen uit een theoretisch dreigingsbeeld dan uit 
praktijkervaring. Concrete voorbeelden of aanwijzingen inzake de financiering van ter-
rorisme waarbij offshore vennootschappen zijn gebruikt zijn gedurende dit onderzoek 
niet aangetroffen.  
 De vraag naar de offshore dienstverlening in het algemeen en offshore vennootschap-
pen in het bijzonder, is gestaag gegroeid. Door de toegenomen vraag en de verschillende 

                                                        
belastingontduiking van hun klanten. Door de U.S. permanente Senaatscommissie is onderzoek 
gedaan naar deze twee banken. Hun bevindingen staan uitgebreid beschreven in het rapport ‘Tax 
Haven Banks and U.S. Tax Compliance van 17 juli 2008. 

454  Madinger, en Zalopany 1999, p. 24. 
455  Financiële instellingen in Nederland dienen gegevens over de identiteit en het vermogen van Ame-

rikaanse klanten door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst 
zal de informatie vervolgens uitwisselen met de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Op 20 maart 
2015 is het FATCA verdrag tussen de USA en Nederland goedgekeurd. Zie Stb. 2015-135. 

456  Witwassen werd voor het eerst strafbaar gesteld in de Verenigde Staten in 1986. De FATF werd 
opgericht in 1989 en de veertig anti-witwas aanbevelingen volgden in 1990. 

457  Door de aanslagen van 11 september 2001 zijn er door tal van (inter) nationale instellingen actie-
plannen opgesteld om het terrorisme te bestrijden. Zo heeft de FATF eerst acht en later negen spe-
ciale aanbevelingen gedaan die vooral gericht zijn op non-profit instellingen. Zie: Kamerstukken 
II, 2001-2002, 28 106, nr. 1 en FATF Special Recommendations on Terrorist Financing 31 oktober 
2001. 
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behoeften ontstond er geleidelijk een marktmechanisme, met een eigen vorm van vraag 
en aanbod.  
 
4.3  ‘Misbruikbehoefte’: vraag en aanbod 
 
4.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de behoefte aan ‘financiële afschermingspro-
ducten’, tegenwoordig voor een groot deel belichaamd in offshore vennootschappen. In 
welke mate is hier sprake van een klassiek marktmechanisme waarin vraag en aanbod 
op elkaar inspelen? In welke mate is hier dus sprake van een vraagmarkt die door regel-
geving, nieuwe technieken en het aanbod van nieuwe producten en diensten gaande 
wordt gehouden? Indien er sprake is van een bestendige marktvraag naar deze financiële 
afschermingsproducten, rijst de vraag naar toekomstige ontwikkelingen.  
 De behoefte bij burgers en bedrijven aan toedekkingsvoorzieningen voor hun handel 
en vermogen is uiteraard niet nieuw.458 Die behoefte wordt bovendien gaande gehouden 
door een beroepsgroep van uiteenlopende raadgevers: bankiers, belastingadviseurs en 
aanbieders van vennootschappen. Hoe ziet nu, na de uiteenzetting van de voorafgaande 
geschiedenis in de vorige paragraaf, de markt voor offshore voorzieningen eruit? 
 
4.3.2 Inventarisatie offshore markt 

De actoren op de offshore-markt zijn grofweg onder te verdelen in kopers, verkopers en 
bemiddelaars (tussenpersonen). Handelaren van offshore vennootschappen kunnen in 
elk van deze hoedanigheden voorkomen.  
 De aanbodzijde bestaat voornamelijk uit belastingparadijzen, zij scheppen de wette-
lijke infrastructuur voor offshore vennootschappen, trustkantoren die zorgen voor de op-
richting en het beheer, en bankinstellingen. De vraagzijde bestaat voornamelijk uit: ver-
mogende particulieren (artiesten, sporters, eigenaren van intellectuele eigendom)459, 
multinationals, midden- en kleinbedrijf en plegers van allerhande op winst gerichte mis-
drijven. Als bemiddelaars treden vaak trustkantoren en belastingadviseurs op vanwege 
hun financieel juridische kennis. Net als op een gewone markt waar verschillende goe-
deren worden aangeboden en verkocht, worden op de vennootschapsmarkt buitenlandse 
rechtspersonen aangeboden in fraaie brochures en op het internet. Kortom er is onder-
linge concurrentie tussen aanbieders en er zijn ruime keuzemogelijkheden voor de koper. 
Zie de volgende eenvoudige weergave.  
 
  
                                                        
458  Andere motieven kunnen zijn: privacybelangen; afschermen van handelsbelangen, belastingontwij-

king, vermogensbeheer, etc. 
459  In de financiële sector aangeduid als: High Net Worth Individuals (HNWI). 
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Figuur 4.1: Overzicht vraag en aanbodzijde offshore-markt 

 
Bron: Eigen ontwerp 
 
Op deze markt worden allerlei producten en diensten aangeboden zoals: het oprichten en 
verkopen van verschillende (offshore) rechtsvormen. Bijvoorbeeld: vennootschappen, 
stichtingen en trusts. Voorts worden er financiële diensten aangeboden in de vorm van 
het ter beschikking stellen van een kantooradres, het optreden als papieren directeur, 
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aandeelhouder of trustee, en het registreren van registergoederen (schepen en/of vlieg-
tuigen).  
 De diensten worden veelal verleend door lokale trust- of advocatenkantoren. Een re-
chercheur verklaarde hierover toepasselijk het volgende: 
 

‘Trustkantoren spelen een onmiskenbare rol. Je ziet geen buitenlandse rechtsperso-
nen zonder trustkantoor. De belastingadviseur is de architect van de constructie, het 
trustkantoor de uitvoerder’. 

 
Daarnaast spelen bij offshore vennootschappen altijd bankrekeningen een belangrijke 
rol; immers daar doorheen lopen de geldstromen. Al eerder is beschreven dat voor veel 
landen deze dienstverlening een belangrijke inkomstenbron vormt.  
Voor een aantal landen met een eenzijdige of te kleine economie is de financiële dienst-
verlening een van de belangrijkste pijlers van de nationale economie.460 
 Een andere vorm van dienstverlening betreft het scheppen van zogenaamde vrije han-
delszones of economische-zones.461 Dit zijn speciale gebieden die door een overheid zijn 
aangewezen om buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit doet men door het geven 
van belastingvrijstellingen, en het toestaan van eenvoudige administratieve handelingen; 
alles tezamen met weinig tot geen toezicht. Hierdoor kunnen er ‘witte handhavingsvlek-
ken’ ontstaan: zones die vatbaar worden voor misbruik door witwassers en belasting-
fraudeurs. Volgens een onlangs verschenen rapport van de FATF zijn er wereldwijd on-
geveer 3000 FTZ’s gevestigd in 135 landen.462 Ook zijn er landen die zich hebben toe-
gelegd op scheeps- en vliegtuigregistratie.463 Vaak gaat het om een combinatie van de 
hiervoor benoemde voorzieningen. 
 Deze markt is zeer dynamisch en gespitst op de veranderingen ten aanzien van wet- 
en regelgeving. Ook is er veel concurrentie op deze markt. Het gevolg hiervan is dat er 
enerzijds veel vernieuwing is, en anderzijds dat door mededinging de producten veel 
goedkoper en dus toegankelijker worden.464 Een andere belangrijke ontwikkeling op de 
markt is specialisatie. Niet ieder land is even goed in alles: Sommige landen hebben 
‘niche’ posities veroverd. Zo is de Britse Maagdeneilanden marktleider op het gebied 
van oprichting van offshore vennootschappen, heeft Bermuda een van de grootste landen 

                                                        
460  Zie hiervoor Britse Maagdeneilanden en toespraak Dr. Tromp president, Bank van de Nederlandse 

Antillen, Curaçao 8 november 2007. 
461  Ook wel aangeduid als: Freezones of Free Trade zone, economische-zones etc. Een voorbeeld hier-

van is de e-zone op Curaçao. Zie bijvoorbeeld : http://www.e-zonecuracao.nl/doel-e-zone-de-e-
zone-44. 

462  FATF, maart 2010. 
463  Bijvoorbeeld Eiland of Man voor vliegtuigregistratie. Zie: Isle of Man Economic Review, juli/Aug 

2011, p. 7; www.gov.im/ded. 
464  Vooral aanbieders via het internet bieden steeds nieuwe rechtsfiguren al dan niet gecombineerd via 

structuren aan. 
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op het gebied van herverzekeraars, de Kaaiman eilanden wereldwijd de sterkste positie 
op het gebied van hedge fondsen en zijn daarnaast ook nog een belangrijk vestigingsland 
voor banken. 465  
 

4.3.3 Een overvloed van aanbiedingen 

Het toepassingsbereik van buitenlandse rechtspersonen, soms ingezet om misbruik te 
plegen en tegelijkertijd toe te dekken, is breed. De strafbare feiten waaruit opbrengsten 
voor de financiële dienstverlening zijn verkregen kunnen uiteenlopen van ‘georgani-
seerde misdaad’ (wat daaronder ook verstaan moge worden), corruptie, (belas-
ting)fraude, het daarmee samenhangende geld witwassen, tot ‘financiering van terro-
risme’, wat sedert 11 september 2001 internationaal het hoogst op de politieke agenda 
staat. Met uitzondering van het onderwerp ‘financiering van terrorisme’, waarbij de aan-
dacht van meet af aan uitging naar de daarvoor (vermoedelijk) gebruikte stichtingen en 
non-profit instellingen, is ten aanzien van de andere misdaadgebieden de aandacht voor 
het misbruik van buitenlandse rechtspersonen voor het versluieren van geldzaken gelei-
delijk gegroeid.  
 Door internationale organisaties wordt in deze vrije markt ingegrepen. Zij nemen 
maatregelen om misbruik van buitenlandse rechtspersonen tegen te gaan. Het gevolg 
hiervan is dat er door overheden waar de dienstaanbieders gevestigd zijn, nieuwe wet-
geving wordt ontwikkeld die een aanmoediging zijn om nieuwere ‘sophisticated’ rechts-
vormen op de markt te brengen. Omdat landen met verhullende financiële dienstverle-
ning, mede beïnvloed door grote belastingadvieskantoren en de trustsector, hun voor-
sprong willen behouden of vergroten bedenken zij steeds weer nieuwe producten en an-
dere vormen van dienstverlening. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van de markt. 
Voorbeelden hiervan zijn: nieuwe soorten vennootschappen, verzekeringsbanken, ver-
schillende stichtingsvormen zoals de Stichting Particulier Fonds op de Nederlandse An-
tillen en verschillende vormen van partnerships enzovoort.  
 Het is niet verbazingwekkend dat bij deze ontwikkeling de financiële dienstensector 
door met name die van de belastingadviseurs, een grote en belangrijke rol speelt. Zij 
bedenken of organiseren de toegepaste internationale constructies in opdracht van hun 
cliënt. Zij weten in welke landen de klant het beste een of meer (offshore)vennootschap-
pen kan doen oprichten. De roep om internationale concurrentie en de economische ge-
volgen hiervan voor het bedrijfsleven en de burgers en samenhangend daarmee voor de 
schatkist, zorgt er voor dat overheden vervolgens de wetgeving en het beleid gaan aan-
passen.  
 Aan de andere kant zien we de kopers/afnemers van deze producten. Deze hebben de 
keus om bij verschillende aanbieders rond te kijken naar de specifieke kenmerken en 

                                                        
465  M. Foot, 2009, p.16. 
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eigenschappen van het product en deze te vergelijken met andere producten. Vaak treden 
op deze vennootschapsmarkt bemiddelaars op die de partijen bij elkaar brengen en die 
een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de keuze van de klant. De behoefte aan 
offshore producten bestaat voornamelijk bij burgers en bedrijven in de westerse wereld, 
in het bijzonder in de USA en Europa, maar ook bij corrupte dictators en witwassers. Bij 
burgers en bedrijven in Westers landen gaat het vaak om landen waar hoge belastingta-
rieven gelden, die bedrijven en burgers graag willen minimaliseren met behulp van tax-
planning. Deze ‘high tax landen’ beschikken vaak over een grote economische markt. 
 Bij taxplanning is de buitenlandse rechtspersoon een onmisbaar instrument omdat 
men zich hierdoor kan ‘vestigen’ in een ander land en zodoende ook aanspraak kan ma-
ken op de plaatselijke regelgeving en voorzieningen.  
 Opmerkelijk is dat het internationale antimisbruik beleid vooral is gericht op de ac-
toren aan de aanbodzijde van de markt en niet zo zeer op de vraagzijde. Deze traditionele 
aanpak lijkt kenmerkend voor overheden en organisaties. De reden is vermoedelijk dat 
deze kant van de markt makkelijker is te reguleren vanuit een centraal gezag. Het is voor 
de overheid lastiger om maatregelen te nemen tegen de om aanbod vragende belasting 
mijdende burgers en bedrijven. 
 Na deze algemene beschouwing over de ontwikkeling van offshore vennootschapen 
wordt hierna uitgebreider ingegaan op twee van de in hoofdstuk 3 gekozen vier rechts-
gebieden, te weten de Britse Maagdeneilanden en de Nederlandse Antillen. 
 
4.4  Ontwikkeling in twee jurisdicties 
 
4.4.1 Ontwikkeling Nederlandse Antillen466 

Op de Nederlandse Antillen is het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de offshore 
vennootschap begonnen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.467 De op Curaçao ge-
vestigde Nederlandse notaris mr. A. (Anton) G. Smeets besefte dat de Nederlandse mul-
tinationals zoals Shell, Philips en Unilever, gevaar liepen dat hun tegoeden in de 
Verenigde Staten in beslag werden genomen. De Amerikanen hadden speciale wetge-
ving die het mogelijk maakte om bezittingen van de Nederlandse multinationals in de 
Verenigde Staten te bevriezen.468 Nederland lag immers in bezet gebied waardoor het 
voor de Amerikanen mogelijk was om deze tegoeden als zijnde vijandig Duits vermogen, 
te confisqueren. Notaris Smeets zag dit gevaar en bedacht toen het volgende. Hij ver-
plaatste de statutaire zetel van deze multinationals naar Curaçao, waardoor zij buiten het 
vijandelijke gebied kwamen te liggen. Deze zetelverplaatsing werd juridisch mogelijk 
                                                        
466  Waar in deze paragraaf niet uitdrukkelijk wordt verwezen naar een vindplaats heb ik geput uit de 

interviews met de heer G. Elias, directeur van een trustkantoor te Curaçao, notaris H. Th. M. Bur-
gers, van het gelijknamige notariskantoor te Curaçao en de website www.citco.com.  

467  Muller 2007, p. 4. 
468  Trading with the Enemy Act uit 1917; zie www.citco.com. 
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gemaakt door de Rijkswet Vrijwillige Zetelverplaatsing.469 In dit geval ging het niet om 
fiscale redenen maar om een veiligheidsmaatregel. De fiscale aantrekkingskracht ont-
stond enige tijd later. Na de Tweede Wereldoorlog begreep dezelfde notaris Smeets na-
melijk dat het mogelijk was om ook buitenlandse bedrijven naar Curaçao te lokken door 
deze bedrijven een bijzonder aantrekkelijk fiscaal regime aan te bieden, zulks ter bevor-
dering van de nationale economie en werkgelegenheid voor de lokale bevolking.  
 Om een bijzonder belastingregime mogelijk te maken moesten wel wet- en regelge-
ving worden aangepast. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van de winstbelasting 
voor bedrijven.470  
 Naast lage tarieven berustte de fiscale aantrekkelijkheid van de Nederlandse Antillen 
ook op de bijzondere (belasting)voorzieningen471 en op het uitgebreide verdragen net-
werk van Nederland dat mede via de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)472 
ook voor de Nederlandse Antillen van toepassing was.473 Deze combinatie maakte de 
Nederlandse Antillen een aantrekkelijke rechtsgebied voor internationale belastingplan-
ning, waaraan Nederland (on)gewild heeft bijgedragen. Deze combinatie is voor beide 
rechtsgebieden succesvol gebleken. Heden ten dage is nog steeds sprake van de ‘Dutch 

                                                        
469  De mogelijkheid van zetelverplaatsing in nationale wetgeving biedt vennootschappen de mogelijk-

heid om hun statutaire zetel te verplaatsen naar een ander land. Dit kan van belang zijn wanneer 
een bepaald land maatregelen neemt die als ongewenst worden ervaren. Lamberts 1999, p. 32-33; 
Cijntjes 1990, p. 29. 

470  Concreet in artikel 8, 8b, 14 en 14a van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940. Het nor-
male tarief was in die jaren 24% voor de eerste 100.000 gulden en 30% van het meerdere. Door de 
speciale regeling uit 1953 werd de winsten van deze bedrijven slechts belast met een tarief van 1/10 
van het normale tarief, dus met 2,4-3%. Deze fiscale regeling geldt momenteel nog steeds, zij het 
dat door invoering van het Nieuwe Fiscale Raamwerk deze regeling in 2019 ten einde loopt.  

471  Bijv. de Garantieverordening Winstbelasting en een deviezenvrijstelling. In de garantieverordening 
werd aan buitenlandse investeerders de garantie gegeven dat gedurende een periode van 20 jaar de 
belastingtarieven niet werden verhoogd. R. Lard, “offshore op de Antillen”, scriptie1994, p. 2. 

472  Een praktisch effect van de BKR is dat de Nederlandse dividendbelasting die wordt ingehouden op 
uitgekeerde dividenduitkeringen naar de Nederlandse Antillen wordt verminderd. Lamberts 1999, 
p.78. 

473  Joubert 1984, p. 6. 
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sandwich’, al bestaat deze sandwich ook uit diverse ‘lagen’ van andere rechtsgebieden 
en offshore vennootschappen.474 
 Een andere omstandigheid die heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling was het ont-
staan van de zogenaamde euro-dollars-leningen.475 Voor Europese bedrijven was het 
aantrekkelijk om US dollars te lenen op de Amerikaanse kapitaalmarkt door middel van 
Antilliaanse vennootschappen.476  
 De bedoeling van dit alles was natuurlijk om het voor buitenlandse investeerders aan-
trekkelijk te maken om zich statutair op de Nederlandse Antillen te vestigen. Om gebruik 
te kunnen maken van deze gunstige belastingvoorwaarden moesten deze buitenlandse 
bedrijven als belastingplichtige dan wel ‘inwoner’ worden van de Nederlandse Antillen. 
Teneinde aan deze wens tegemoet te komen moesten er Antilliaanse bedrijven, in de 
vorm van Naamloze Vennootschappen, worden opgericht die in Curaçao zelf geen we-
zenlijke economische bedrijvigheden mochten verrichten. Voor deze oprichting, het ver-
lenen van woonplaats en het beheren van administratieve werkzaamheden werd in 1966 
het (eerste) trustkantoor in Curaçao opgericht namelijk: Curaçao International Trust 
Company NV (CITCO).477  
 De sterke ontwikkeling van de offshore industrie ging gepaard met het openen van 
filialen van grote banken en het uitbreiden van het aantal trustkantoren.478  Notaris 
Smeets kan met recht worden beschouwd als de grondlegger van de naoorlogse offshore 
industrie op de Antillen. Vervolgens hebben de offshore industrie en de daarbij beho-
rende offshore vennootschappen zich verder uitgebreid, in het bijzonder in het Caribi-
sche gebied. 
 Per 1 januari 2002 is op de Nederlandse Antillen het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR) 
in werking getreden. Dit heeft te maken met de groeiende druk van de OESO en de EU 
in het kader van hun vrijwel gelijktijdige projecten tegen ‘schadelijke 

                                                        
474  Zie onder meer de beschrijving van de casus over belastingontwijking van: ‘Google’, Apple en 

Starbucks. Zie: The New York Times van 28 april 2012 en de hierop volgende Kamervragen van 
leden van Groen Links aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, IFZ/2012/301 U van 23 mei 2012 
(Apple); Bloomberg van 21 oktober 2010 (Google) en The Economist van 15 december 2012. Deze 
internationale ondernemingen gebruikten Nederland, de Antillen en andere jurisdicties zoals Ier-
land en de Bahama’s om op legale wijze hun belastingheffing in de VS te verminderen. De zoek-
term ‘Dutch sandwich tax loophole’ leverde 22.000 treffers op het internet. 

475  Euro dollars zijn dollars die op een bankrekening staan bij een bank buiten de Verenigde Staten, 
veelal in Europa. Dit speelde zich af in de periode van de koude oorlog tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet Unie in de jaren ‘60 en ‘70. In de Sovjet Unie was men bang dat de Verenigde Staten 
tegoeden geplaatst bij banken in de VS zou bevriezen. Vanderbruggen 1996, p.45 en Muller 2007, 
p. 4-5. 

476  Dit heeft te maken met het uitgebreide netwerk aan verdragen van Nederland en de mogelijkheden 
om gebruik te maken van vrijstellingen van voorheffingen op rente. 

477  Dit trustkantoor bestaat nog steeds en staat ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse 
Antillen onder nummer 3969. Zie de website: www.citco.com. 

478  WODC, Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten, BOOM 2007. 



 
 

143 

belastingpraktijken’.479 Ten gevolge van deze nieuwe regeling is het offshore regime af-
geschaft en is er een uniform winstbelastingtarief (flat-rate) van 34,5% ingevoerd.480 Het 
onderscheid tussen on- en offshore NV’s is hiermee komen te vervallen.481 Voor be-
staande offshore NV’s geldt een ruime overgangsregeling. Deze NV’s kunnen nog tot 
2019 gebruik blijven maken van het oude offshore regime.482  
 Vanaf 2000 is het aantal geregistreerde offshore NV’s in Curaçao verminderd van 
20.767 in 2000 tot 15.201 in 2013. Dat is een daling van 5.566 NV’s, zijnde ongeveer 
26%. De reden hiervoor is waarschijnlijk de invoering van het Nieuw Fiscaal Raamwerk 
en het aanpassen van de belastingregeling voor het Koninkrijk. Ook is de concurrentie 
met andere landen toegenomen.483 Uiteraard heeft dit gevolgen voor de lokale economie, 
onder meer door minder (belasting)inkomsten voor de overheid en dalende werkgele-
genheid bij trustkantoren en aanverwante bedrijven.  
 
4.4.2 Ontwikkeling Britse Maagdeneilanden 

De Britse Maagdeneilanden vormen sinds de invoering van de grondwet in 1967 een min 
of meer zelfstandige staat, hoewel er nog wel veel banden zijn met het oorspronkelijke 
moederland, het Verenigd Koninkrijk. De Britse Maagdeneilanden zijn weliswaar zelf-
standig en hebben hun eigen wetgeving maar zij maken tevens deel uit van de Britse 

                                                        
479  OECD-rapport, “Towards Global Tax Co-operation: Progress in identifying and eliminating Harm-

full Tax Practices”, 2000. Dit rapport is een voorzetting op het in 1998 verschenen rapport 
“Harmfull Tax Competition”. In dit laatste rapport worden de Nederlandse Antillen genoemd als 
een van de 35 landen die schadelijke belastingelementen in haar wetgeving heeft en zodoende op 
de “zwarte lijst” is geplaatst. Beide rapporten zijn te vinden op de website van de OESO: 
www.oecd.org. Europese Code of Conduct for Business Taxation uit 1999 (ook wel aangeduid als 
het Primarolo rapport). Dit rapport is te vinden op de website: 

  www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_en.htm. Tevens Bellingwout, “Aru-
baanse NFR 2006: AVV en check-the-box”, WFR 2006/5. 

480  PWC Nederlandse Antillen, “Update over Fiscale ontwikkelingen en mogelijkheden op de Neder-
landse Antillen en Aruba”, 14 maart 2005. 

481  De term on- en offshore is in 2002 vervangen door de termen lokaal en internationaal. Zie statisti-
sche cijfers Kamer van Koophandel. Dit onderscheid tussen fiscaal voordelig regime voor offshore 
ondernemingen die niet toegankelijk zijn voor onshore ondernemingen wordt internationaal ook 
wel aangeduid als “ringfencing”. 

482  Dit is de datum waarop de garantieverordening Winstbelasting afloopt. PWC, update over fiscale 
ontwikkelingen en mogelijkheden op de Nederlandse Antillen en Aruba, 2005, H 7; Panchram, 
International Belastingbulletin nr. 2, april 2000. Naast de financiële dienstverlening zijn olieraffi-
nage, toerisme en internationale handel en distributie belangrijke pijlers voor de economie. Rapport 
“Zaken doen op Curaçao”, Kamer van Koophandel, (geen jaarvermelding) www.curacao-cham-
ber.an. 

483  Zoals Cyprus, Malta en Luxemburg. Deze landen kennen een gehele deelnemingsvrijstelling, ter-
wijl er in de Nederlandse Antillen een gedeeltelijke vrijstelling is. 
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overzeese gebiedsdelen.484 De Britse Maagdeneilanden omvatten ongeveer 40 eilanden 
in het Caribische gebied. De bevolking bestaat uit ongeveer 20.000 mensen waarvan de 
meesten leven op het eiland Tortola. Ook vindt vrijwel alle financiële dienstverlening 
plaats op het eiland Tortola en vooral in de hoofdstad Roadtown.485 De offshore dienst-
verlening en het toerisme zijn de belangrijkste bronnen van inkomen voor de overheid. 
De jaarlijkse registratiekosten van de IBC’s486 is goed voor ongeveer 55% van het totale 
overheidsinkomen.487 
 De Britse Maagdeneilanden vormen als staat een van de belangrijkste financiële off-
shore centra in de wereld op het gebied van het oprichten van offshore vennootschap-
pen.488 De belangrijkste oorzaak van dit succes is de invoering van de International Bu-
siness Companies Act in 1984. Echter, de internationale ondernemerswereld ontdekte de 
Britse Maagdeneilanden offshore vennootschappen pas in 1988. Aanleiding was ten eer-
ste dat er op dat moment onrust was in Panama489 in verband met de plannen van de 
Verenigde Staten om Panama binnen te vallen om de toenmalige president Noriega te 
arresteren. Dat leidde tot grote onrust onder de buitenlandse investeerders die vervolgens 
hun vermogen naar andere landen verplaatsten. Een tweede aanleiding lag in het besef 
in Hong Kong dat China in 1997 plannen had inzake de terugname van deze kroonkolo-
nie.490 
 Vooral de Britse Maagdeneilanden hebben hiervan geprofiteerd en hebben zich ra-
zendsnel kunnen ontwikkelen tot een internationaal erkend offshore centrum, waarvan 
de IBC Act het hart vormt.491 Als voordelen van de Britse Maagdeneilanden worden 
genoemd dat deze wetgeving flexibel is492, en het daardoor mogelijk is om snel, goed-
koop en via een eenvoudige administratieve procedure en via een geautomatiseerd sys-
teem offshore vennootschappen op te richten, die vrijgesteld zijn van lokale belasting-
heffing en die de cliënt veel vertrouwelijkheid biedt.493 De IBC Act is gegrond op de 
                                                        
484  De Britse overzeese gebiedsdelen bestaan uit 14 gebieden die ieder weliswaar een autonome staat 

zijn maar tevens voor het buitenlands beleid en defensie onder het Verenigd Koninkrijk vallen.  
485  IMF 2004, p.14-15; Velo 1997, p. 136-137. 
486  Stel het aantal IBC’s op 1.000.000 x USD 350 (jaarlijkse overheidsfee in 2008) is in totaal 350 

miljoen dollar per jaar. Je zou dit een vorm van vaste belastingheffing kunnen noemen. Daarnaast 
moet een klant nog betalen voor de dienstverlening van het trustkantoor. De hoogte van dit bedrag 
is afhankelijk van de gewenste aard en omvang van de dienstverlening.   

487  IMF 2004, p.14. 
488  De Hoon 2007, p.103. 
489  Panama was op dat moment een belangrijke offshore jurisdictie. 
490  Ginsberg, 1997, p.193. 
491  De Britse Maagdeneilanden heeft zich vooral laten inspireren door de offshore wetgeving in Pa-

nama en Delaware. Vanderbruggen 1996, p.96. 
492  Ginsberg 1997, p.195. 
493  Bijvoorbeeld dat er geen publieke informatie is over de aandeelhouders, directie en financiële ver-

slaglegging. Verder hoeft er geen annual return te worden ingeleverd bij de Register of Companies 
en is het nog steeds mogelijk om aandelen aan toonder uit te geven. 
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Private Limited Company by Shares uit de Engelse Companies Act. Deze aparte IBC 
Act wetgeving was baanbrekend en werd later door veel andere landen gekopieerd en 
overgenomen in hun eigen wetgeving.494 
 Hieronder volgt een overzicht van zowel het totaal aantal opgerichte IBC’s als van 
de groei per jaar sinds de invoering van de IBC Act in 1984 tot 2013. 
 
Tabel 4.1: Overzicht aantal en groei van aantal IBC’s (1984-2013) 

Jaar 1984 1990 1995 2000 2005 2010 2013 
Nieuw 253 15.322 30.785 64.158 58.184 59.624 53.329 
Totaal 253 35.903 162.802 400.611 626.800 948.033 1.130.190 

Bron: Ginsberg 1997, p.193 e.v. en de statistische kwartaalberichten op de website van de financiële 
toezichthouder Britse Maagdeneilanden, www.bvifsc.vg 
 
In bovenstaande tabel is te zien dat het totaal aantal geregistreerde IBC’s in de Maagden 
Eilanden de laatste 25 jaar enorm is gestegen van 235 in 1984 tot ruim 1 miljoen IBC’s 
in 2013 die geregistreerd staan bij de plaatselijke Register of Company’s.495 Hiermee 
zijn de Britse Maagdeneilanden het land waar veruit de meeste offshore vennootschap-
pen zijn geregistreerd.  
 Per 1 januari 2005 is de nieuwe Business Companies Act 2004 in werking getreden. 
Daarvoor bestonden er twee aparte stukken vennootschapswetgeving. Namelijk de IBC 
Act voor de offshore vennootschappen en de Companies Act voor de lokale vennoot-
schappen. Deze nieuwe wet betreft een samenvoeging van de bestaande IBC Act en de 
lokale Companies Act. Aanleiding voor deze wetswijziging was de internationale druk 
van voornamelijk de OESO, de FATF en de EU op belastingparadijzen ten einde het 
verschil tussen on- en offshore af te schaffen. 
 In de internationale strijd tegen ‘belastingparadijzen’ hebben de G20 en de OESO op 
2 april 2009 een nieuwe lijst met belastingparadijzen gepubliceerd.496 Op deze lijst staat 
de Britse Maagdeneilanden als Tax Haven gepubliceerd. Inmiddels staan zij niet meer 
op deze lijst van Tax Havens maar op de zogenaamde witte lijst, die voor landen geldt 
die voldaan hebben aan de internationale norm van gegevensuitwisseling.497 De vraag is 

                                                        
494  Ging hierbij om invoering van nieuwe belasting- en vennootschapswetgeving voor IBC’s. Omdat 

deze vennootschappen niet actief mochten zijn in de Britse Maagdeneilanden hoefden zij geen be-
lasting te betalen en waren de oprichtings- en toezichteisen makkelijker en flexibeler dan in veel 
andere landen. 

495  Zie nader hoofdstuk 6, paragraaf 6.2. 
496  Zie de website van de OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf. Hier is ook de 

meest recente lijst (progress report) te vinden. 
497  Dit zijn landen die voldaan hebben aan de OECD norm van het afsluiten van 12 bilaterale belas-

tingverdragen (Tax Information and Exchange Agreements (TIEA). OECD Promoting Transpar-
ency and exchange of Information for Tax purposes: a background information brief, 18 Augustus 
2010. 
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natuurlijk of deze belastingverdragen in de praktijk ook doeltreffend zullen zijn in de 
bestrijding van belastingfraude en witwassen.  
 De toegenomen internationale aandacht heeft geen grote invloed gehad op het aantal 
nieuw opgerichte IBC’s in de Britse Maagdeneilanden. Het aantal nieuw opgerichte 
IBC’s is na 2000 enigszins afgenomen maar daarna redelijk stabiel gebleven, ondanks 
de economische crisis en diverse internationale schandalen waarbij Britse Maagdenei-
land-vennootschapen waren betrokken, zoals de offshore leaks.498 Nog steeds worden 
jaarlijks ongeveer 50.000 – 65.000 nieuwe offshore vennootschappen opgericht, al is er 
wel een dalende trend te zien in 2013.499 De belangrijkste oorzaken van de dalende trend 
zijn: de negatieve publiciteit over vennootschapen uit de Britse Maagdeneilanden, en 
anderzijds dat banken het moeilijker maken om rekeningen te openen op naam van Britse 
Maagdeneilanden vennootschappen.500  
 
Tabel 4.2: Aantal nieuw opgerichte Maagden Eiland-IBC’s (eind 2010-2013) 

Jaar 2010 2011 2012 2013 

Aantal opgerichte BVIBC 59.624 64.729 64.099 53.329 

 
Wat is het belang van deze doorlopende toename van Maagden Eiland-offshore vennoot-
schappen? Al we ervan mogen uitgaan dat een klein percentage voor oneigenlijke doelen 
misbruikt wordt, leidt deze jaarlijkse toename in absolute getallen tot een belangrijke 
plaats van de Britse Maagdeneilanden binnen de misbruikproblematiek. Als Nederland 
daarin betrokken is, rijst de vraag of deze offshore vennootschappen hier strafrechtelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan. 
 
4.5  De OSV in het Nederlandse strafrecht 
 
4.5.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanknopingspunten die er in het Nederlandse 
strafrecht kunnen zijn voor een mogelijke strafrechtelijke aanpak van misbruik van bui-
tenlandse (offshore) rechtspersonen.501  
 Bij misbruik, zoals fraude en het witwassen van misdaadgelden, gaat het vaak om 
internationale structuren bestaande uit verschillende binnen- en buitenlandse (offshore) 
                                                        
498  Zie www.icij.org: met zoekterm: ‘BVI’. 
499  BVI Financial Services Commission, Statistical Bulletin, Q2 2014, June 2014.  
500  E. Donovan, head of the BVI office in Hong Kong in de Financial Times van 16 september 2014 

zie hierover het volgende: ‘You are seeking stronger compliance and the banks themselves are 
being more risk-averse so they are making it harder to open accounts’.  

501  In grote lijnen zijn er twee groepen buitenlandse rechtspersonen te onderscheiden. Ten eerste bui-
tenlandse rechtspersonen die in Nederland actief zijn en hier ook zijn geregistreerd in het handels-
register en/of bij de belastingdienst. En ten tweede buitenlandse rechtspersonen die in Nederland 
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vennootschappen en (offshore) bankrekeningen, waarbij een natuurlijke persoon feite-
lijke zeggenschap en beschikking heeft over alle entiteiten in de (schijn)constructie.502 
Zo’n netwerk van offshore vennootschappen is geschikt voor een samenstel van ver-
schillende, elkaar vaak snel opvolgende, transacties verricht die uitgevoerd kunnen wor-
den in binnen- en buitenland.  
 Onderzocht wordt of en in hoeverre de rechtsmacht van de Nederlandse strafrechter 
wordt beïnvloed door de ingewikkeldheid van buitenlandse offshore structuren, zoals 
enerzijds het (andere) vestigingsland van de rechtspersoon, het ‘andere’ land of landen 
waar de activiteiten plaatsvinden, (het) land(en) waar de aandeelhouders/bestuurders 
woonachtig zijn en waar vaak ook de gevolgen optreden en tenslotte het land waar de 
bankrekening van de rechtspersoon wordt beheerd.  
 Dit leidt tot de vraag hoe de OSV in het Nederlandse strafrecht staat. Bijvoorbeeld: 
Kunnen buitenlandse (offshore) rechtspersonen een in Nederland te vervolgen strafbaar 
feit begaan en wie kunnen voor deze strafbare feiten worden vervolgd en bestraft? Deze 
centrale vraagstelling kan worden opgedeeld in de volgende drie deelvragen:  
1. Kan een buitenlandse rechtspersoon in Nederland strafbare feiten plegen?  
2. Valt een buitenlandse rechtspersoon onder het begrip rechtspersoon in artikel 51 

WvSr? 
3. Worden buitenlandse rechtspersoon in de praktijk ook vervolgd en berecht in Neder-

land? 

Over het daderschap en strafbaarheid van rechtspersonen in het algemeen bestaat vrij 
veel literatuur. Als uitgangspunt voor dit onderzoek is voor wat betreft de gehanteerde 
begrippen en algemene leerstukken gebruik gemaakt van de gangbare literatuur op dit 
gebied.503  
 De algemene strafbaarheid van rechtspersonen is in het Nederlandse strafrecht gere-
geld in artikel 51 WvSr. Sinds de wijziging van artikel 51 WvSr in 1976 is het mogelijk 

                                                        
geen onderneming drijven en mitsdien hier ook niet geregistreerd zijn maar wel in onze rechtssfeer 
verschijnen en actief zijn.  

502  Witwassen is een voortdurend delict en kent drie in de strafwetgeving opgenomen delicten te weten: 
artikel 420bis WvSr (opzettelijke witwassen); 420ter WvSr (gewoonte witwassen) en 420 quater 
WvSr (schuldwitwassen). Ieder delict kent weer verschillende strafbare handelingen. 

503  Onder meer: Torringa 1984 (diss) Van der Leij 2007; De Hullu 2012; Rense 2005; Van Strien, 
(diss) 1996; Van Elst 1997; Hazewinkel-Suringa 1996; Enschede 1990; Kesteloo 2013.  
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dat een rechtspersoon dader kan zijn van een strafbaar feit en hiervoor ook kan worden 
vervolgd en bestraft.504 Artikel 51 lid 1 WvSr luidt als volgt: 
 “Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en  
 rechtspersonen.”  
Hiermee is sinds 1976 in Nederland aanvaard dat een rechtspersoon in beginsel elk straf-
baar feit kan plegen. Bij de ontwikkeling van de strafbaarheid van rechtspersonen is 
voortgebouwd op de criteria uit een uitspraak van de Hoge Raad in 1954 over het leerstuk 
van het functioneel daderschap.505 De leer van het functioneel daderschap is van belang 
voor rechtspersonen, omdat een rechtspersoon door het ontbreken van een lichaam en 
geest zelf geen handelingen kan verrichten zoals het voorhanden hebben van misdaad-
geld506 of het opmaken van valse facturen. Omdat rechtspersonen zelf geen geestesge-
steldheid hebben is het praktisch lastig om subjectieve bestanddelen, zoals schuld en 
opzet, aan een rechtspersoon toe te rekenen. Het kan dan ook niet anders of de delicts-
bestanddelen van een strafbaar feit moeten worden toegerekend via de natuurlijke per-
soon die de fysieke handeling namens de rechtspersoon verricht. 
 Ter adstructie van de centrale vraagstelling is als voorbeeld gekozen voor de vol-
gende aan de praktijk ontleende casus, die het probleem van de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van buitenlandse rechtspersonen inzichtelijk moet maken en die exemplarisch 
genoemd mag worden voor de momenteel gangbare witwaspraktijken, vooral bij drugs-
gelden.507  

A, een in Nederland woonachtig persoon, beschikt over geld dat hij heeft verdiend met 
de handel in soft drugs in Nederland. Dit geld heeft hij bewust buiten het zicht van de 
belastingdienst gehouden. Met dit (misdaad)geld wil hij in Nederland vastgoed kopen 
voor eigen bewoning en vraagt zijn adviseur om advies. Die stelt hem voor om een 
structuur op te zetten bestaande uit twee buitenlandse (offshore) rechtspersonen en 
vervolgens met behulp van deze buitenlandse (offshore) rechtspersonen direct het 

                                                        
504  Artikel 51 WvSr is in 1976 ingevoerd in het Nederlandse strafwetgeving (Wet van 23 juni 1976, 

Stb. 377). Dit is een algemene regeling van daderschap en strafbaarheid van rechtspersonen in Ne-
derland. 

505  Het standaardarrest hierbij is het zogenaamde IJzerdraadarrest uit 1954 (HR 23 februari 1954, NJ 
1954/378). In het kort komt dit arrest erop neer dat de directeur van een eenmanszaak wordt aan-
gemerkt als (functioneel) dader voor een strafbare gedraging die door een ander, zijn chef-inkoop, 
feitelijk is verricht. Voor een uitgebreider overzicht verwijs ik naar de hiervoor genoemde algemene 
literatuur.  

506 Bijvoorbeeld via het ter beschikking hebben van misdaadgeld dat op een bankrekening in het 
      buitenland op naam van een offshore vennootschap staat, welke onder controle staat van een  
      Nederlandse ingezetene.  
507  Volgens gegevens van het Kadaster staan eind 2013 in totaal 710 objecten/panden in Nederland 

geregistreerd op naam van offshore vennootschappen. De totale waarde hiervan bedraagt ruim 1,6 
miljard euro. Bij de (hypothecaire) financiering door offshore vennootschappen gaat het in 2013 
om een totaal bedrag van ruim 3,6 miljard euro. Voor alle duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat het 
hierbij altijd om fraude of witwassen gaat (zie uitgebreider paragraaf 6.5.2.3.). 
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vastgoed te laten aankopen.508 Om dit mogelijk te maken belt de adviseur met een trust-
kantoor op de Nederlandse Antillen en vraagt of zij twee buitenlandse offshore ven-
nootschappen willen oprichten, X Ltd op de Britse Maagdeneilanden en Y NV op de 
Antillen. Verder wordt afgesproken dat het trustkantoor als beheerder en als directeur-
in-naam voor beide offshore vennootschappen wil optreden en dat A het feitelijk voor 
het zeggen heeft over de dagelijkse gang van zaken binnen de offshore vennootschap-
pen. A zal hiertoe schriftelijk een onderhandse overeenkomst sluiten met het trustkan-
toor. Tevens verzoekt de adviseur van A het trustkantoor om namens X Ltd en Y NV 
een (offshore)bankrekening te openen bij een bankinstelling in Luxemburg en Zwitser-
land. A wordt gemachtigd om te kunnen beschikken over de tegoeden op deze bankre-
keningen. Enige tijd nadat de beide bankrekeningen zijn geopend, rijdt A naar Luxem-
burg en stort A een miljoen euro in contanten op de bankrekening van Y NV die dit 
zelfde bedrag de volgende dag doorboekt naar de bankrekening van X Ltd in Zwitser-
land.509 Vervolgens geeft A het trustkantoor opdracht om X Ltd het vastgoed te laten 
aankopen en hiertoe de koopsom over te maken naar de derdenrekening van een nota-
ris in Nederland.  

 
De vraag in deze casus is of en zo ja, welke strafbare feiten gepleegd zijn510 en, tot wie 
zich de strafbepaling richt en welke natuurlijke of rechtspersoon dat feit feitelijk heeft 
gepleegd en wie daar voor vervolgd en strafrechtelijk aansprakelijk voor gesteld kan 
worden? Als de vraag of een strafbaar feit is gepleegd positief is beantwoord, komen 

                                                        
508  Een variant hierop is om de offshore vennootschap een (hypothecaire) geldlening te laten verstrek-

ken aan een Nederlandse BV die vervolgens het vastgoed aankoopt (in de witwasliteratuur ook wel 
aangemerkt als de ‘loan back’ methode). 

509  Al is het wel de vraag in welke landen dit nog kan, dit vanwege het huidige anti-witwas wetgeving. 
510  Mogelijke strafbare gedragingen zijn: handel in drugs (overtreding Opiumwet, het gronddelict); het 

plegen van belastingfraude door de inkomsten niet aan te geven en ook niet te vermelden in zijn 
aangiftebiljet dat A een aanmerkelijk belang heeft in beide offshore vennootschappen, strafbaar 
gesteld in artikel 68/69 AWR; valsheid in geschrifte door het valselijk opmaken of gebruiken van 
documenten die tot bewijs van enig feit dienen (facturen, geldleningsovereenkomst, etc.) hetgeen 
strafbaar is gesteld in artikel 225 WvSr en het witwassen van misdaadgeld door het misdaadgeld te 
storten op de bankrekening, het over te boeken naar, het verstrekken van een hypothecaire geldle-
ning en het omzetten in vastgoed (artikel 420 bis e.v. WvSr). 
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onderstaande vragen met betrekking tot de strafbaarheid en vervolgbaarheid van de bui-
tenlandse rechtspersoon en haar aandeelhouders/bestuurders aan de orde: 
1. Heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht? 
2. Kan in dit geval Y NV en X Ltd strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in Ne-

derland en als zodanig worden vervolgd? 
3. Indien voorafgaande vragen bevestigend worden beantwoord: Hoe kunnen de gedra-

gingen worden toegerekend? 
4. Kan ook A, de feitelijke (Nederlandse) bestuurder en tevens enig aandeelhouder, in 

Nederland strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld? En zo ja, waarvoor? 

Bovenstaande vragen zal ik hierna bespreken, te beginnen met de vraag naar de rechts-
macht van de Nederlandse rechter. Immers, als deze rechtsmacht ontbreekt, dan heeft 
het verder ook geen zin om over te gaan tot een nadere inhoudelijk beoordeling, omdat 
in een dergelijke situatie het Openbaar Ministerie geen bevoegdheid heeft te vervol-
gen.511 
 
4.5.2 Rechtsmacht 

De vraag van rechtsmacht is een internationale vraag, die zowel materiële als formele 
aspecten kent. Waaruit leidt de Nederlandse strafrechter zijn rechtsmacht af? Is dat het 
land van vestiging of het land waar de rechtspersoon zijn strafbare feiten heeft gepleegd? 
Of waar de bankrekening wordt aangehouden of het land waar de aandeelhouders wonen 
c.q. de gevolgen van de gedragingen plaatsvinden?  
 De algemene bepalingen die betrekking hebben op de omvang van de werking van 
de strafwet zijn te vinden in de artikelen 2 tot en met 8 WvSr. Daarnaast zijn in de bij-
zondere wetgeving (specifieke) bepalingen terug te vinden.512 Tot slot is ook de inhoud 
van de strafbepaling zelf van belang. Bijvoorbeeld het voorhanden hebben in Nederland 
van geld dat afkomstig is van een buiten Nederland gepleegd strafbaar feit is in Neder-
land strafbaar omdat het een ‘ander feit’ is.513 Tevens kan een buitenlandse rechtsper-
soon die in Nederland is gevestigd als ‘ingezetene’ worden aangemerkt indien het gaat 
om terroristische misdrijven en wordt hierdoor in deze specifieke situatie de rechtsmacht 
uitgebreid.514 
 Laten we terug keren naar de bovenstaande casus. Stel de strafbare feiten worden in 
Nederland gepleegd. Dan zou Nederland zonder meer rechtsmacht hebben, immers de 
                                                        
511  De Hullu 2012, p. 136. 
512  Bijvoorbeeld in artikel 3 WED; artikel 13 Opiumwet en artikel 73/76b AWR. Op grond van artikel 

91 WvSr gelden deze algemene bepalingen ook voor de bijzondere strafwetgeving. 
513  Buruma 1994, p. 9. 
514  Artikel 5a WCC. Deze wet (WCC) is per 1 januari 2012 vervallen en opgegaan in boek 10 van het 

Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder in artikel 10:122 BW. Wet van 19 mei 2011, Stb. 2011, 272 
inwerking getreden op 1 januari 2012.  
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hoofdregel van de Nederlandse strafrechtelijke rechtsmacht is het territorialiteitsbegin-
sel: de Nederlandse strafwet is van toepassing op strafbare feiten die in Nederland wor-
den gepleegd.515 Uitgangspunt hierbij is de plaats waar het delict is gepleegd. De uitzon-
deringen c.q. aanvullingen op deze hoofdregel staan opgenomen in de artikelen 3 tot en 
met 8 WvSr. Hierin staat onder meer dat Nederland ook op verschillende andere gronden 
rechtsmacht kan hebben.  
 Delicten waarbij offshore vennootschappen zijn betrokken hebben in beginsel altijd 
een internationaal karakter, omdat (een deel van) de activiteiten altijd in het buitenland 
plaatsvinden. Hierbij ligt de vraag over de rechtsmacht ingewikkelder. Zo ook in deze 
casus. Stel dat er sprake is van valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen en 
dat deze feiten zijn gepleegd door de vertegenwoordiger van het trustkantoor die optreedt 
als formele bestuurder van zowel X Limited en Y NV. De vraag is dan of het Neder-
landse OM bevoegd is om ook deze feiten in Nederland te vervolgen? Allereerst dient 
dan de vraag te worden beantwoord naar de plaats waar het delict is gepleegd. Daarna 
kan worden bezien of een van de uitzonderingen van artikel 3 tot en met 8 WvSr van 
toepassing is. 
 De Nederlandse wet geeft geen regels over het bepalen van de locus delicti. Dit leer-
stuk is verder ontwikkeld in de rechtspraak en de literatuur.516 Volgens De Hullu wordt 
de locus delicti in het algemeen bepaald volgens drie methodieken. Allereerst de leer van 
de fysieke gedraging, waarbij wordt gekeken waar de fysieke gedraging plaats heeft ge-
vonden. Ten tweede aan de hand van de werking van het instrument als er een andere 
plaats aan de orde is. De leer van het instrument wordt gebruikt als bij de strafbare ge-
draging een instrument wordt gebruikt dat zijn uitwerking heeft in een ander land517, 
zoals dat bij offshore vennootschappen gebruikelijk is. Of tenslotte de leer van het ge-
volg, waarbij vooral gekeken wordt waar de gevolgen van de handelingen intreden.518 
In de jurisprudentie is er nog een vierde methodiek aan toegevoegd namelijk de leer van 
de meervoudige plaats delict.519 Hierbij wordt als het ware de mogelijkheid geschapen 
dat er meer plaatsen delict zijn. Hiermee wordt de omvang van de rechtsmacht opgerekt. 
De HR heeft al in 1954 gesteld dat de mogelijkheid bestaat dat meer dan één plaats delict 

                                                        
515  Artikel 2 WvSr en De Hullu 2012, p. 137. 
516  Volgens de jurisprudentie en de literatuur daar waar de uitvoerder van de buitenlandse rechtsper-

soon handelde of daar waar het effect van de handeling plaats vond. Tekst & Commentaar 2012, 
Van Elst, aantekening 3 bij artikel 2 WvSr; Buruma 1994, p.12; HR 6 april 1915, NJ 1915, 427 
(Azewijnse paard) en HR 6 april 1954, NJ 1954, 368 (Singapore arrest) en HR 9 december 2008, 
LJN:BF5557. 

517  Omdat het gebruik van offshore vennootschappen kan worden gezien als een instrument in de han-
den van de gebruiker kan naar mijn mening deze leer vaak worden toegepast op misbruik situaties 
met buitenlandse rechtspersonen waarbij het gevolg in Nederland optreedt. 

518  De Hullu 2012, p. 138.  
519  Van Elst, aantekening 3 bij artikel 51 WvSr en Wolswijk 1998, p. 90-91. 
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is aan te wijzen (zgn. ubiquiteitsleer).520 In december 2008 heeft de Hoge Raad deze 
ubiquiteitsleer nogmaals bevestigd. Het ging in deze zaak om een persoon die werd ver-
dacht van witwassen.521 
 

Het ging hierbij om geld dat was gestort op een buitenlandse bankrekening. De 
raadsman van de verdachte stelde dat de ten laste gelegde feiten niet in Nederland 
maar in het buitenland zijn begaan, in het bijzonder de plaats waar de buitenlandse 
bankrekening werd aangehouden, omdat het geld daar op de bankrekening werd ge-
stort en ook werd aangehouden. Het Hof Den Bosch heeft vastgesteld dat de ver-
dachte in Nederland woonde en beschikkingsbevoegd was over de tegoeden op de 
bankrekening. De HR volgde de visie van het Hof en oordeelde in r.o. 2.5. dat het in 
dit geval ging om een persoon die in Nederland woonachtig was en vanuit zijn woon-
plaats het beheer voerde over de banksaldi op deze buitenlandse bankrekening, en 
dat zodoende als plaats delict ook de woonplaats van de verdachte in Nederland kan 
worden aangemerkt.  
Stel dat er in deze casus sprake is van witwassen en valsheid in geschrift gepleegd 
door X Limited en Y NV. Het misdaadgeld wordt in Nederland geïnvesteerd in vast-
goed en A, die in Nederland woonachtig is, heeft de feitelijk zeggenschap over de 
‘strafbare' gedragingen van beide offshore vennootschappen.  
 Het is eigen aan offshore vennootschappen dat de activiteiten in een ander land 
worden verricht dan het land van statutaire vestiging. De Nederlandse strafwet kent 
geen specifieke regel voor het bepalen waar een feit heeft plaatsgevonden (locus de-
licti) dit is aan de rechtspraak overgelaten.522 Hieronder wordt in het kort een theo-
retische aanpak beschreven van de beoordeling van de vraag over rechtsmacht over 
een buitenlandse vennootschap als verdachte in de casus. De vier verschillende leren 
met betrekking tot het bepalen van de locus delicti en rechtsmacht worden kort aan-
geduid en toegelicht.523 

 
1: de leer van de fysieke gedraging 
Deze leer is vooral van toepassing op formele delicten waarbij door de gedraging wordt 
voldaan aan de delictsomschrijving.524 Bij offshore vennootschappen zal de fysieke han-
deling veelal in het buitenland plaatsvinden, bijvoorbeeld het storten op een 
                                                        
520  HR 6 april 1954, NJ 1954, 368 (Singapore arrest). 
521  HR 9 december 2008, LJN:BF5557. De witwasgedraging betrof hier het ‘verbergen of verhullen’ 

van gelden door het aanhouden hiervan op een buitenlandse bankrekening. Zie ook HR 2015:2639. 
522  Van Elst, aantekening 3 bij artikel 2 WvSr. 
523  Deze vier leren zijn ontwikkeld in de rechtspraak en wetenschap. Voor een uitgebreide behandeling 

verwijs ik naar de bestaande leerboeken in het algemeen en Wolswijk in het bijzonder. Wolswijk 
1998, p. 90-91. 

524  Tekst en Commentaar 2012, Van Elst, aantekening 3 bij artikel 2 WvSr. Als voorbeeld wordt ge-
noemd diefstal omdat de delictsomschrijving vereist dat er iets moet worden weggenomen. 
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bankrekening in Luxemburg of het overmaken van het misdaadgeld van Luxemburg naar 
Zwitserland en vervolgens naar Nederland of het opmaken dan wel gebruiken van valse 
documenten. Indien uitsluitend gekeken wordt naar de fysieke handelingsleer, zou 
rechtsmacht kunnen ontbreken bij bepaalde delicten. De aard en het delict is namelijk 
mede bepalend voor de rechtsmacht op grond van de leer van de fysieke gedraging.  
 
2: de leer van het instrument 
Zoals eerder beschreven kan een offshore vennootschap beschouwd worden als een in-
strument in de handen van de misbruiker. Deze bepaalt of hij hier legale dan wel illegale 
activiteiten mee gaat verrichten. Overigens geldt dat in beginsel ook voor onshore ven-
nootschappen, echter bij offshore vennootschappen is deze functie nog sterker aanwezig. 
Bovendien kan worden opgemerkt dat er verschil bestaat tussen het plegen van strafbare 
feiten met behulp van het instrument van de offshore vennootschap, en het zelfstandig 
plegen van strafbare feiten door die offshore vennootschap. In het eerste geval rijst de 
vraag in hoeverre de rechtspersoon wel als dader kan worden aangemerkt.  
In de casus heeft A feitelijke zeggenschap en controle over beide offshore vennootschap-
pen. De beide vennootschapen worden slechts gebruikt voor enkele transacties, die 
veelal kort na elkaar plaatsvinden; andere activiteiten worden niet verricht. In dergelijke 
gevallen is nog duidelijker dat de offshore vennootschap wordt gebruikt als instrument 
om hiermee strafbare feiten te plegen. Deze leer gaat uit van de plaats waar het instru-
ment zijn uitwerking heeft. Veelal zal het gevolg van de verboden gedraging neerslaan 
in Nederland, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een hypothecaire lening of het ver-
werven van registergoed. Dus zou ook deze leer bij offshore vennootschappen kunnen 
worden gebruikt. 
 
3: de leer van het gevolg  
Deze leer gaat uit van de plaats waar het delict wordt voltooid. Sommige schrijvers be-
togen dat het niet om een afzonderlijke leer gaat maar om een ruimere toepassing van de 
hiervoor behandelde leer van het instrument.525 Volgens Schaap is deze leer alleen van 
toepassing op delicten waar het intreden van een bepaald gevolg bestanddeel is van het 

                                                        
525  Zie: De Hullu 2012, p. 194, Van Elst, aantekening 3 bij artikel 2 WvSr. Als voorbeeld wordt ge-

noemd diefstal (artikel 310 WvSr). 
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delict. Deze opvatting zal bij witwassen dan niet vaak kunnen worden toegepast, omdat 
het misdrijf niet bepaald wordt door zijn uitkomst.526 
 
 
 
 
 
4: de leer van de meervoudige plaats delict 
Dit is eigenlijk geen echte afzonderlijk leer maar gaat uit van de gedachte dat er voor 
hetzelfde feit meerdere plaatsen delict mogelijk zijn. Ook deze leer kan worden gebruikt 
bij misbruik van offshore vennootschappen.527 
 
In de praktijk lijkt de rechter te volstaan met de beoordeling of Nederland in een van de 
vier gevallen kan worden aangemerkt als pleegplaats.528 
 Geconcludeerd kan worden dat bovenstaande leren voldoende juridisch aanknopings-
punten geven voor om in het buitenland verrichte strafbare handelingen onder de wer-
kingssfeer van het Nederlandse recht te plaatsen.  
 Ook in deze casus kan er sprake kan zijn van rechtsmacht van de Nederlandse rechter, 
uiteraard afhankelijk van de ten laste gelegde strafbare handeling. Bijvoorbeeld bij wit-
wassen: het voorhanden hebben of verhullen van de werkelijke aard of rechthebbende 
(artikel 420 bis, lid 1, a of b WvSr), bij valsheid in geschrifte: het opmaken dan wel het 
gebruiken hiervan (artikel 225 lid 1 of 2 WvSr). Of bij belastingfraude: het opzettelijk 
doen van een onjuiste belastingaangifte of het verstreken van onjuiste informatie (artikel 
68 lid 2 of artikel 68 lid 1, a AWR). 
 

4.5.3 Kan een OSV strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld? 

Nu vastgesteld is dat in de beschreven casus de Nederlandse strafrechter rechtsmacht 
kan hebben, volgt de inhoudelijke beoordeling van de overige vragen. De eerstvolgende 
vraag die rijst is in hoeverre een buitenlandse rechtspersoon onder de reikwijdte van de 
algemene regeling in artikel 51 WvSr valt.  
 Als dit niet het geval is, dan is artikel 51 WvSr verder niet van toepassing. Het gevolg 
hiervan zou zijn dat de buitenlandse rechtspersoon in Nederland niet strafrechtelijk aan-
sprakelijk te stellen is. Wat precies onder het begrip rechtspersoon in dit artikel wordt 

                                                        
526  Schaap 1999, p. 245, Van Elst, aantekening 3 bij artikel 2 WvSr. 
527  Zie de Hullu, 2009, p. 195. 
528  Van Elst, aantekening 3 bij artikel 2 WvSr.  
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verstaan is niet duidelijk. Volgens Remmelink gaat de wetgever uit van een civielrech-
telijke benadering maar is de wetgever daar niet consequent in.529  
 In de literatuur zijn er voor- en tegenstanders voor de opvatting dat buitenlandse 
rechtspersonen onder de reikwijdte vallen van het begrip rechtspersoon in artikel 51 
WvSr. De voorstanders zoals bijvoorbeeld Remmelink, Wattel en Van Schilfgaarde, stel-
len dat in artikel 51 WvSr een neutraal begrip rechtspersoon wordt gehanteerd en dat 
hieronder dus ook de buitenlandse rechtspersoon valt.530 Hilverda, eveneens voorstan-
der, wijst hierbij ook op de wetsgeschiedenis531 en concludeert dat het niet anders kan 
dan dat ook een buitenlandse rechtspersoon onder het begrip rechtspersoon valt.532 An-
dersom blijft het in sommige gevallen nog onduidelijk of een buitenlandse rechtspersoon 
onder het begrip rechtspersoon valt. Uit de jurisprudentie en daarop reagerende literatuur 
wordt evenwel de opvatting van de voorstanders bevestigd, zodat onder het begrip 
rechtspersoon in artikel 51 WvSr ook de buitenlandse rechtspersoon kan worden ver-
staan.533 Voor de verdere uitwerking van de casus is dit daarom het uitgangspunt. 
 Bovendien is de jurisprudentie hiermee in overeenstemming met het vermogensrecht, 
waarbij de (buitenlandse) rechtspersoon gelijk wordt gesteld aan de natuurlijke persoon 
en zodoende zelfstandig kan deelnemen aan het economisch verkeer en daarmee in over-
eenstemming is met de maatschappelijke werkelijkheid. Verder is het een feit dat de 
rechtspersoonlijkheid van buitenlandse rechtspersonen in Nederland civielrechtelijk 
wordt erkend hetgeen volgens Van Elst en Valkenburg ook geldt voor het strafrecht.534  
 Naast het bovenstaande zou een ander argument m.i. kunnen zijn dat in het algemeen 
voor de strafbaarheid van natuurlijke personen de nationaliteit niet van belang is. 
Waarom zou dat voor rechtspersonen anders zijn? Naar mijn mening dienen wij hierbij 
ook de maatschappelijke werkelijkheid te volgen en die is dat buitenlandse rechtsperso-
nen aan ons rechtsverkeer mogen deelnemen en dat feitelijk ook doen. Waar buiten-
landse rechtspersonen wel erkend zijn in Nederland en mogen deelnemen aan ons rechts-
verkeer kan het niet zo zijn dat zij niet zouden kunnen worden vervolgd. Derhalve wordt 

                                                        
529  Remmelink 1996, p. 146. Op grond van artikel 51 lid 3 WvSr vallen ook de personenvennootschap-

pen, de rederij en het doelvermogen onder het begrip rechtspersoon, terwijl deze entiteiten dit ci-
vielrechtelijk niet zijn.  

530  Remmelink 1996, p. 146; Van Schilfgaarde 2006, p. 29. 
531  Bijl. Hnd. II, 1975-1976, 13 655, nr.3, p. 19-20; nr.5. p. 3 en Hand. II 1975-1976, p. 4209. 
532  Hilverda 1999, p. 24-25. Hierbij dient als kanttekening te worden gemaakt dat zij dit deed in het 

kader van faillissementsfraude. 
533  HR 13 november 2001, NJ 2002, 219; HR 24 maart 1998, nr. 106790 en HR 8 maart 1988, 839 met 

conclusie van AG Remmelink dat een buitenlandse rechtspersoon onmiskenbaar onder het begrip 
rechtspersoon van artikel 51 WvSr valt; voor uitzonderingen zie Kesteloo 2013, p. 25-26.  

534  Valkenburg 2001, p. 92 en Van Elst 1997, p. 17. Zie ook artikel 10:118 BW (voorheen artikel 2 
Wet conflictenrecht corporaties). 
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er bij de behandeling van deze casus in verder van uitgegaan dat buitenlandse rechtsper-
sonen als dader in de zin van artikel 51 WvSr zijn aan te merken.  
 
4.5.4 Het toerekenen van strafbare feiten aan een OSV 

Hierover is al veel gepubliceerd. Voor een uitgebreide beschouwing wordt verwezen 
naar de handboeken en vakliteratuur op dit gebied.535  
Voor een strafrechtelijke vervolging is vereist dat de strafbare gedraging redelijkerwijs 
aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. In deze paragraaf staat de vraag centraal 
of, en zo ja in hoeverre, op grond van de huidige stand van zaken er handvatten zijn voor 
de toerekening van strafbare feiten aan een offshore vennootschap. Bij de totstandko-
ming van artikel 51 WvSr heeft de wetgever niet kenbaar gemaakt hoe deze toerekening 
van strafbare feiten aan de rechtspersoon moet plaatsvinden. Ook de Memorie van Toe-
lichting is hierover niet echt duidelijk. Over het strafbaar stellen van rechtspersonen 
wordt in de memorie van toelichting het volgende opgemerkt:  
 

“Door in het strafrecht rechtspersonen evenals natuurlijke personen strafbaar te 
stellen wordt gelijk dit in het civiele recht het geval is uitgedrukt dat handelingen van 
natuurlijke personen die daarbij in het verband van rechtspersonen optreden en te-
zamen de inhoud van een delict vervullen, aan de rechtspersoon worden toegere-
kend.”536  

 
Hieruit blijkt wel dat de wetgever ervan uitgaat dat handelingen van natuurlijke personen 
die namens de rechtspersonen optreden aan de rechtspersoon kunnen worden toegere-
kend. Omdat het begrip ‘toerekenen’ nogal vaag is en in de praktijk veel vragen opriep, 
moest de rechter wel worden ingeschakeld om dit begrip nader in te vullen. Het lag voor 
de hand dat de Hoge Raad daarvoor de in 1954, ten behoeve van het functioneel dader-
schap, geformuleerde IJzerdraadcriteria toe ging passen.537  
 Zoals hiervoor is beschreven, zijn deze criteria eerst ontwikkeld voor de toepassing 
van een eenmanszaak, en later in het zogenaamde Kabeljauwvangstarrest538 ook van toe-
passing verklaard op rechtspersonen. Kort gezegd komen deze IJzerdraadcriteria erop 
neer dat als de rechtspersoon over de gedraging kon beschikken (macht of beschikkings-
criterium) en de betreffende gedraging door de rechtspersoon ook werd aanvaard of 
placht te worden aanvaard (aanvaardingscriterium), er sprake is van het begaan van een 
strafbaar feit door deze rechtspersoon. Echter, de toepasbaarheid van deze criteria stond 
regelmatig ter discussie. In 2003 schiep de Hoge Raad meer duidelijkheid in het leerstuk 

                                                        
535  Onder meer: Van Strien  (diss.leiden) 1996; Van Elst 2008; de Hullu, 2009 en Kesteloo 2013.  
536  Kamerstukken II, 1975-1976, 13 655, nr. 3, p. 8. 
537  HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 (IJzerdraad arrest). 
538  HR 1 juli 1981, NJ 1982,80. 
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van daderschap van rechtspersonen.539 In dit arrest formuleert de Hoge Raad een meer 
algemene uitspraak over het daderschap van rechtspersonen, veelal gebaseerd op eerdere 
jurisprudentie. De Hoge Raad formuleert eerst dat het daderschap van een rechtspersoon 
afhankelijk is van concrete omstandigheden van de casus en van de aard van het ge-
pleegde strafbare feit en dat het daderschap van rechtspersonen daarom lastig is om in 
algemene regels vast te leggen. Daarna stelt de Hoge Raad in r.o. 3.3. dat het aan de 
rechter wordt overgelaten om invulling te geven aan de eisen waaraan moet zijn voldaan 
teneinde een rechtspersoon te kunnen aanmerken als dader van een strafbaar feit. Vol-
gens vaste rechtspraak kan een rechtspersoon worden aangemerkt als dader indien de 
gedraging redelijkerwijs aan de rechtspersoon kan worden toegerekend (het criterium 
van de redelijke toerekening). De volgende vraag is dan, wanneer kan een gedraging 
redelijkerwijs aan de rechtspersoon worden toegerekend? 
 Vervolgens geeft de Hoge Raad antwoord op deze vraag. Een gedraging kan redelij-
kerwijs aan de rechtspersoon worden toegerekend indien die gedraging ‘in de sfeer’ van 
de rechtspersoon heeft plaatsgevonden.540 De Hoge Raad noemt dit een aanknopings-
punt. Volgens de Hoge Raad in r.o. 3.4. zal van een gedraging in de sfeer van de 

                                                        
539  HR 21 oktober 2003, nr. 02229/02, LJN AF7938, NJ 2006, 328 m.nt. van P.A.M. Mevis. (“Ook 

wel aangeduid als: Drijfmest of Zijpe” arrest). Voor een uitvoerige behandeling hiervan verwijs ik 
naar de literatuur, zie onder meer Kesteloo 2013, p. 51-59. 

540  Volgens de annotatie van Van Elst bij dit arrest in Jurisprudentie Strafrecht Select 2006, is dit geen 
limitatieve opsomming, andere omstandigheden zijn niet uitgesloten.  
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rechtspersoon sprake kunnen zijn541 indien zich één of meer van de volgende vier om-
standigheden voordoet: 
1. Het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienst-

betrekking (bijvoorbeeld de directeur) hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten be-
hoeve van de rechtspersoon. 

2. De gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon. 542 
3. De gedraging is ‘dienstig’ geweest aan de bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat er 

daadwerkelijk voordeel is behaald.543 In de jurisprudentie is wel het verweer gevoerd 
dat het strafbare handelen van de bestuurder niet onder de (JvK:statutaire) 

                                                        
541  De woorden “ sprake kunnen zijn” duiden er op dat dit geen uitputtende opsomming is en dat andere 

omstandigheden denkbaar zijn. De HR laat hiermee de mogelijkheid open dat een enkele omstan-
digheid op zich voldoende is. Ook geeft de HR geen rangorde aan in deze aanknopingspunten. Zie 
onder meer: Van Elst, noot bij HR 21 oktober 2003 in Jurisprudentie Strafrecht Select, 2006, p. 424 
en De Hullu 2012, p 161-172. 

542  Hierbij gaat het steeds om de feitelijke bedrijfsvoering, die anders kan zijn dan de meestal ‘ruime’ 
statutaire doelstelling van een rechtspersoon. Offshore vennootschappen zijn in een aantal opzich-
ten anders dan ‘normale’ Nederlandse BV’s. Bij Nederlandse BV’s is de doelstelling vaak gespe-
cificeerd opgenomen in de statuten. Bij OSV’ is dat veelal anders, veel ruimer geformuleerd, omdat 
pas later bekend wordt wie de eigenaar wordt en welke activiteiten er worden verricht. Bijvoorbeeld 
voor een BVIIBC is dat geregeld in staat in section 5 van de Memorandum & Articles of Incorpo-
ration (akte en statuten). Hierin staat (..) ‘the company has the capacity to carry on any business or 
activity’. De conclusie hieruit is dat handelingen van offshore vennootschappen veelal per definitie 
onder de normale bedrijfsvoering vallen. 

543  Zie hiervoor onder meer het V&D arrest waarin ook wordt gesproken over een baatcriterium. HR 
27 januari 1948, 1948, 197 met noot van W. Pompe. Dienstig als omstandigheid heeft evenwel een 
enigszins ruimere strekking dan batig.  
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doelstelling van een buitenlandse rechtspersoon zou vallen maar dat verweer is door 
de Hoge Raad in deze zaak afgewezen.544 

4. De rechtspersoon over de gedraging kon beschikken of deze al dan niet plaatvond en 
uit de feiten blijkt dat de rechtspersoon deze gang van zaken ook heeft aanvaard.545 
Onder dit aanvaarden wordt door de HR mede begrepen het (niet) voldoen aan een 
zorgplicht die van een rechtspersoon kan worden verlangd om het gedrag te voorko-
men. 

Hiermee heeft de Hoge Raad omstandigheden aangereikt waarmee het daderschap van 
(buitenlandse)rechtspersonen kan worden bepaald door middel van het criterium van de 
redelijke toerekening. Bij misbruik van offshore vennootschappen gaat het veelal om 
zogenaamde éénpersoonsvennootschapen, waarbij één persoon feitelijke zeggenschap 
en controle heeft over de vennootschap, hetgeen de toerekening makkelijker maakt.546 
Indien de offshore vennootschap een strafbare handeling pleegt dan is dat op initiatief 
en in opdracht van deze persoon. Door als zodanig te handelen aanvaard de vennootschap 
ook deze gedraging.547 Onder aanvaarden wordt mede begrepen het niet betrachten van 

                                                        
544  HR 24 maart 1998, nr. 106.790. Het ging in dit geval om sigarettensmokkel. Het lijkt mij logisch 

dat dit soort handelingen niet staat vermeld als formele doelstelling in de statuten. Strafbaar hande-
len zal per definitie in strijd zijn met de doelstelling in de statuten. In deze zaak ging het om een 
buitenlandse rechtspersoon (in casu een Engelse limited) die werd veroordeeld wegens overtreding 
van artikel 5 jo 97 van de Wet op de accijnzen (het voorhanden hebben van ongebanderolleerde 
sigaretten in een loods). De raadsman voerde het verweer dat de rechtspersoon niet strafbaar is 
aangezien het handelen van de heer B. niet binnen de doelstelling van de rechtspersoon valt. De 
HR overwoog hierover het volgende: “Dit verweer gaat niet op nu de heer B. ten tijde van het 
plegen van het strafbaar feit als enig bestuurder van de rechtspersoon met volledige zeggenschap 
was aangesteld en mitsdien zijn handelen in die hoedanigheid aan de rechtspersoon kan worden 
toegerekend.” Voor een casus waarbij niet is aangenomen dat er sprake was van handelen binnen 
de normale bedrijfsvoering zie Gerechtshof Leeuwarden 14 april 2010, LJN:BM1288. In deze zaak 
ging het om het voorhanden hebben van drugs in een pand van de rechtspersoon. Overigens werd 
ook niet voldaan aan andere aanwijzingen zoals het dienstig zijn en het beschikkingscriterium. 

545  Deze omstandigheid is gebaseerd op het hiervoor vermelde ‘ijzerdraadcriterium’. Deze criteria zijn 
weliswaar ontwikkeld voor het leerstuk van het functioneel daderschap maar kunnen ook analoog 
worden toegepast op de toerekening van strafbare feiten. Bijvoorbeeld in: Rb Arnhem, 3 maart 
2011, LJN:BP9720 en HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413. 

546  Dat maakt nog niet direct dat de natuurlijk persoon ook strafrechtelijk aansprakelijk te stellen is. 
Hiervoor dient een tweede ‘sprong’ gemaakt te worden via artikel 51 lid 2 WvSr. In het civiele 
recht heeft de Hoge Raad het standpunt ingenomen dat door degene die (volledige of overheer-
sende) zeggenschap heeft over meer (JvK: buitenlandse) rechtspersonen, misbruik kan worden ge-
maakt van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen, en dat hetgeen met zodanig misbruik 
wordt beoogd, in rechte niet behoeft te worden gehonoreerd. Zie HR 13 oktober 2000, LJN:AA7480 
(casus Rainbow Products Ltd tegen de belastingontvanger).  

547  Zie Rb Dordrecht LJN:BN5091. In deze strafzaak ging het om een veroordeelde die de belasting-
dienst voor ruim 1,4 miljoen heeft opgelicht via zijn holding en dat geld vervolgens heeft overge-
boekt naar zijn privérekening.  
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de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kan worden gevraagd met het oog op de 
voorkoming van de strafbare gedraging.548 
 Aangezien de buitenlandse rechtspersoon ook onder artikel 51 WvSr valt, is het aan-
nemelijk dat voor buitenlandse rechtspersonen dezelfde toerekeningcriteria gelden als 
voor de Nederlandse rechtspersoon. Voorwaarde is hierbij wel dat de strafbepaling de 
mogelijkheid biedt om de rechtspersoon als dader aan te merken. 
 De conclusie uit het bovenstaande zou kunnen luiden dat het redelijk en vanzelfspre-
kend is om in dit geval X Ltd en Y NV in Nederland aan te merken als (mede) daders 
van het plegen van de strafbare feiten valsheid in geschrift, belastingfraude en witwas-
sen. Toetsing aan het criterium van de redelijke toerekening heeft als resultaat dat, gelet 
op de aard van de rechtspersonen er (economisch) iets aan gehad hebben, namelijk het 
verwerven van vastgoed in Nederland. Bovendien hebben de rechtspersonen de gedra-
gingen aanvaard en geen maatregelen getroffen ter voorkoming van het plegen van straf-
bare feiten. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat voor feitelijke leidingge-
ver/opdrachtgever, de vervolging van de rechtspersoon niet noodzakelijk is; wel nood-
zakelijk is dat de rechtspersoon als (mede) daders kunnen worden aangemerkt.549 Hier-
mee wordt ook recht gedaan aan de maatschappelijke realiteit in deze zaak. 
 
4.5.5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder OSV 

Indien de strafbare feiten kunnen worden toegerekend aan de offshore vennootschap dan 
kan de rechtspersoon strafrechtelijk worden vervolgd. Dan is het tevens mogelijk om op 
grond van artikel 51 lid 2 WvSr ook andere personen strafrechtelijk aansprakelijk te 
stellen. Het betreft hier de materieelrechtelijke vraag of een bestuurder of andere leiding-
gevende van een buitenlandse rechtspersoon als feitelijke leidinggever in de zin van ar-
tikel 51 lid 2 WvSr kan worden aangemerkt.550  
 Artikel 51 lid 2 WvSr geeft aan dat indien een rechtspersoon een strafbaar feit heeft 
begaan551 tevens vervolging kan worden ingesteld tegen de opdrachtgevers en de feite-
lijke leidinggevers. Vereist is wel dat voor de mogelijkheid tot vervolging van de op-
drachtgevers en feitelijke leidinggevers het daderschap van de rechtspersoon vaststaat. 
De strafbaarheid van de feitelijke leidinggever of opdrachtgever is accessoir van 

                                                        
548  Zie voor een nadere toelichting op deze omstandigheden Gritter 2007, p.49-57. Rense 2005, p. 272-

299, de annotatie van R. van Elst 2006, p. 407-438 en Kesteloo 2013, p. 46-51. Een voorbeeld van 
de zorgplicht van rechtspersonen is te vinden in Rb Rotterdam 23 februari 2010, LJN:BL6727. 

549  Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de bestaande literatuur. 
550  Waar wordt gesproken over feitelijke leidinggever wordt mede bedoeld de opdrachtgever.  
551  Onder ‘begaan’ wordt naast plegen ook de overige deelnemingsvormen verstaan. (Zie de deelne-

mingsvarianten van artikel 47 en 48 WvSr zoals medepleger, doen plegen, uitlokken en medeplich-
tigheid. In de hiervoor beschreven casus zijn dat bijvoorbeeld: de belastingadviseur, de trustdirec-
teur, de notaris en/of een bankmedewerker. Begaan betekent niet automatisch dat de rechtspersoon 
ook voor dat feit wordt vervolgd. 



 
 

161 

karakter, dat wil zeggen afhankelijk van het bewijs dat de rechtspersoon het strafbare 
feit heeft begaan. Dit accessoire karakter komt mede tot uiting in het ontbreken van een 
eigen plaats en tijd van de strafbaarheid van de leidinggever. Het gaat om de plaats en 
tijd van de gedraging van de rechtspersoon.552 Overigens is voor de vervolgbaarheid van 
de Nederlandse feitelijke leidinggever niet van belang dat de strafbare gedraging van de 
buitenlandse rechtspersoon in het buitenland heeft plaatsgevonden mits de gedraging van 
de feitelijke leidinggever of opdrachtgever maar voldoende aanknopingspunten met Ne-
derland biedt.553  
 Met de term ‘feitelijke leidinggever’ heeft de wetgever bedoeld dat ook degene die 
feitelijk betrokken is bij de strafbare handelingen kan worden vervolgd.554 Hierbij is het 
niet van belang of deze persoon ook de formele bestuurder is. Hij hoeft zelfs niet eens 
op formele wijze aan de rechtspersoon verbonden te zijn. De criteria voor de strafbaar-
heid van de feitelijke leidinggever of opdrachtgever zijn geformuleerd in een uitspraak 
van de Hoge Raad uit 1986, de zogenaamde Slavenburg II-beschikking.555 Deze criteria 
zijn in latere rechtspraak verschillende keren herhaald en toegepast.556 Kort gezegd kan 
er van feitelijk leidinggeven aan de verboden gedraging sprake zijn indien: de ‘betrok-
kene’ maatregelen ter voorkoming van de strafbare gedraging achterwege laat en hier-
door bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de strafbare gedraging wordt begaan. 
Beslissend is dat iemand feitelijke (beschikkings)macht en zeggenschap uitoefent ten 
opzichte van het strafbare feit.557 Hierdoor is het mogelijk voor het openbaar ministerie 
om ook tegen stromanconstructies op te treden.558 In de casus is sprake van een stroman 
constructie omdat het trustkantoor slechts op papier bestuurder is terwijl A de feitelijke 
zeggenschap heeft over en de dagelijkse leiding van beide offshore vennootschappen. 
Indien bewezen wordt dat A feitelijk leiding heeft gegeven aan de door de buitenlandse 
rechtspersoon gepleegde strafbare feiten dan kan hij hiervoor worden vervolgd ondanks 
dat hij formeel geen bestuurder is. Overigens heeft in de casus A niet alleen de strafbare 
                                                        
552  Op tijd en plaats delict wordt verder niet ingegaan. Zie hiervoor artikel 261 WvSv. 
553  Zie HR 12 februari 1991, nr. 88 397 met noot van A.C. ’t Hart. 
554  De Hullu typeert de leidinggever als de centrale figuur in het ‘onrecht’ waar de rechtspersoon bij is 

betrokken. Hullu 2012, p. 480, en verwijst hier naar L.H.C Hulsman. 
555  HR 16 december 1986, NJ 1987, 321, met noot van A.C. ’t Hart. In dit arrest wordt de ondergrens 

van de strafbaarstelling bepaald op voorwaardelijke opzet, namelijk de bewuste aanvaarding van 
de aanmerkelijke kans dat de strafbare gedraging zal plaatsvinden.  

556  Recentelijk in: Gerechtshof Arnhem 22 januari 2013, LJN BY9127 en Gerechtshof Amsterdam, 
LJN:BZ7878 (casus 13:Palm Invest). 

557  Als een verdachte blijkens het handelsregister staat ingeschreven als enig bestuurder en als zodanig 
alleen en zelfstandig bevoegd is dan was hij redelijkerwijs ook in staat om de verboden gedraging 
te verrichten dan wel te voorkomen. 

558  HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586 (Papa Blanca) en HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414 (Roda JC). In 
deze zaak werd de manager van voetbalclub Roda JC veroordeeld wegens het doen van een onjuiste 
belastingaangifte begaan door de voetbalclub/rechtspersoon. Het ging om het uitbetalen van zwarte 
lonen aan enkele spelers. 
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feiten, witwassen en valsheid in geschrifte, gepleegd. Hij heeft hierbij hulp gekregen van 
de belastingadviseur die de structuur heeft bedacht en tevens behulpzaam is geweest bij 
de uitvoering hiervan. Daarnaast is het trustkantoor behulpzaam geweest door op te tre-
den als directeur-in-naam. Ten aanzien van het delict valsheid in geschrifte zou kunnen 
worden gesteld dat het trustkantoor het valse document heeft opgemaakt en gebruikt en 
daardoor ook zelfstandig het delict heeft gepleegd. Ten aanzien van het delict witwassen 
kan worden gesteld dat zowel de belastingadviseur als het trustkantoor mee heeft gehol-
pen aan het verhullen van de werkelijke aard dan wel heeft verhuld wie de rechthebbende 
is van het misdaadgeld en zodoende medepleger of op zijn minst medeplichtige zijn van 
het opzettelijk witwassen in de zin van artikel 420 bis lid 1, a WvSr.  
 Het moge duidelijk zijn dat aan deze toerekeningcriteria eerder wordt voldaan bij 
kleine eenpersoonsvennootschappen dan bij grote structuurvennootschappen.  
 
4.5.6 Praktische toepasbaarheid 

Hiervoor is vastgesteld dat het juridisch dogmatisch is om in Nederland een buitenlandse 
rechtspersoon strafrechtelijk te vervolgen voor strafbare feiten, die door rechtspersonen 
in het buitenland zijn gepleegd, mits er voldoende aanknopingspunten voor Nederlandse 
rechtsmacht zijn te vinden. De vraag is of dit in de praktijk ook gebeurt. Om hier enig 
inzicht in te krijgen is een zoekslag gemaakt op de website van rechtspraak.nl. De zoek-
slag betrof de periode vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2013. Verder is alleen 
gezocht op het gebied van het strafrecht. Allereerst is gezocht met de zoekterm ‘off-
shore’, wat in totaal 33 treffers opleverde. Uit een analyse van deze 33 treffers komt naar 
voren dat het om negen unieke zaken gaat waarbij offshore vennootschappen zijn be-
trokken. In al deze gevallen zijn de offshore vennootschappen niet vervolgd door het 
OM.  
 Vervolgens is gezocht met de term ‘buitenlandse rechtspersoon’. Dit onderzoek le-
verde slechts zeven treffers op waarbij een buitenlandse rechtspersoon een rol speelde. 
Een nadere analyse van deze zaken leverde geen uitspraken op waarbij een buitenlandse 
rechtspersoon als verdachte was aangemerkt. Vaak bleek dit al uit de inhoudsindicatie 
of anders uit de aanhef van het vonnis waarin stond dat de verdachte was geboren te 
(plaats), op (datum) en wonende te (adres). Hieruit heb ik de conclusie getrokken dat het 
in dat geval om een natuurlijk persoon ging.559  
 Omdat het waarschijnlijk is dat de term ‘buitenlandse vennootschap niet vaak wordt 
gebruikt heb ik ook gezocht op de term ‘Limited’. De zoekterm ‘Limited’ leverde 18 
treffers op. Uit een nadere analyse hiervan is gebleken dat er slechts één uitspraak be-
trekking zou kunnen hebben op een buitenlandse rechtspersoon. Het ging om een BTW-
fraude zaak waarin niet duidelijk werd of de verdachte een Nederlandse of een 

                                                        
559  Waarbij echter niet kan worden uitgesloten dat deze natuurlijke persoon heeft opgetreden als feite-

lijk leidinggever van een buitenlandse rechtspersoon die een strafbaar feit heeft gepleegd. 
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buitenlandse rechtspersoon was.560 In totaal gaat het in de periode van 1 januari 2000 tot 
31 december 2013 om maximaal één zaak waarbij vermoedelijk een ‘buitenlandse 
rechtspersoon’ (dus niet een offshore vennootschap) als verdachte was aangemerkt. Ove-
rigens valt niet uit te sluiten dat er toch nog buitenlandse (offshore) rechtspersonen straf-
baar zijn gesteld, maar dat die in de door mij gemaakte zoekslag niet naar voren zijn 
gekomen.  
 De conclusie dringt zich op dat vrijwel geen jurisprudentie is aangetroffen over de 
strafbaarheid van buitenlandse rechtspersonen. Hieruit zou geconcludeerd kunnen wor-
den dat het Openbaar Ministerie niet snel overgaat tot het vervolgen van buitenlandse 
(offshore) rechtspersonen, maar dat uiteindelijk alleen gekozen wordt voor het vervolgen 
van de natuurlijke persoon als feitelijke leidinggever, zoals ook blijkt uit hoofdstuk 5. 
Dat is opmerkelijk omdat uit het onderzoek naar voren komt dat buitenlandse rechtsper-
sonen vaak betrokken zijn bij het plegen van strafbare feiten in Nederland. De eerste 
vraag is waar dat aan ligt en of het schadelijk is.561 Komt dit door de onbekendheid of 
zijn er praktische problemen? Een rechercheur verklaarde hierover:  
  
 ‘Je begint met een voorbespreking met de OvJ, die echter altijd selecteert en 
 calculeert wat een zaak kost in tijd en geld en of het de moeite waard is. 
 Meestal oordeelt de OvJ nadelig voor zo’n onderzoek’. 
 
Hoewel aan een (buitenlandse) rechtspersonen geen gevangenisstraf kan worden opge-
legd, zijn er wel degelijk sancties mogelijk. Zo kan een buitenlandse rechtspersoon wor-
den ontbonden en uit het handelsverkeer worden gehaald.562 Hiermee krijgt de buiten-
landse rechtspersoon als het ware de doodstraf. Daarnaast is het mogelijk om een bui-
tenlandse rechtspersoon in Nederland verboden te laten verklaren, maar de vraag is of 
dat veel zal uithalen.563 
 Een ander probleem met betrekking tot buitenlandse rechtspersonen is de vraag of 
deze op het tijdstip van vervolging juridisch nog bestaan en niet reeds zijn ontbonden, 
bijvoorbeeld omdat de vereiste vergoeding aan de buitenlandse Kamer van Koophandel 

                                                        
560  Rechtbank Breda, 1 oktober 2008, LJN:BF5762. 
561  Het feit dat het OM de offshore vennootschap niet vervolgt kan later ook problemen opleveren bij 

een ontnemingsvordering. Zie HR 8 mei 2001, NJ AB1522 met conclusie van AG Wortel.  
562  Voor alle duidelijkheid: Op grond van het incorporatiebeginsel kan ontbinding alleen in het land 

van oprichting. Dit lijkt niet echt realistisch omdat het ten eerste mogelijk moet zijn volgens het 
recht van de statutaire zetel van het betrokken land en ten tweede het OM aldaar of een vergelijkbare 
autoriteit de bevoegdheid moet hebben.  

563  Zie de voormalige artikel 5a en 5b Wcc, per 1 januari 2012 in boek 10 BW. Deze bepalingen zijn 
opgenomen in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Kamerstukken II 2001-2002, 28 463, nr. 
3, p. 15. 
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niet is betaald.564 Indien voor derden kenbaar is (bijvoorbeeld uit het handelsregister) dat 
de buitenlandse rechtspersoon is ontbonden vervalt het recht tot vervolging, tenzij er een 
identieke rechtsopvolger is.565  
 Daarnaast kan in de genoemde gevallen een vordering tot ontneming worden inge-
steld tegen de buitenlandse rechtspersoon. Hoewel, praktisch gezien, een dergelijke ont-
nemingsvordering toekomt aan de vestigingsstaat, neemt dit niet weg dat de buitenlandse 
rechtspersoon in beginsel vrijuit gaat indien er niets gebeurt. Een geïnterviewde deskun-
dige verklaarde hierover:   

‘In de vervolgingspraktijk de oplossing vooral wordt gezocht door een buitenlandse 
rechtspersoon dan maar te vervolgen als deelnemer aan een criminele organisatie in 
de zin van artikel 140 WvSr’.  

 De tweede vraag is of het wel zinvol is om de buitenlandse rechtspersoon te vervol-
gen als het Openbaar Ministerie al de natuurlijke persoon vervolgt. Uiteraard laat het 
opportuniteitsbeginsel van het Openbaar Ministerie zich hier gelden.566 Verder kan het 
zinvol zijn om ook de buitenlandse rechtspersoon te vervolgen in verband met een mo-
gelijk overlijden van de verdachte/natuurlijk persoon. Dan blijft de strafvervolging tegen 
de buitenlandse rechtspersoon mogelijk. Ook zal het niet of nauwelijks vervolgen van 
offshore vennootschappen een reden voor (blijvend) misbruik van offshore vennoot-
schappen kunnen zijn. Het vervolgen van een buitenlandse rechtspersoon kan ook een 
goed middel zijn bij het afpakken van het wederrechtelijk verkregen vermogen.  
 Tenslotte is het van belang om offshore vennootschappen wel te vervolgen omdat 
hierdoor meer inzicht wordt verkregen in de misbruikte soorten buitenlandse (offshore) 
vennootschappen, de vestigingslanden, de landen waar de bankrekeningen worden aan-
gehouden, de betrokken actoren etc. Het niet, dan wel sporadisch vervolgen van offshore 
vennootschappen zal ertoe leiden dat er een ‘kennisgat’ ontstaat, met alle problemen van 
dien voor de rechtshandhavingsketen. Hierdoor wordt – ook met buitenlandse zusteror-
ganisaties  ̶ geen gemeenschappelijk geheugen opgebouwd betreffende de structuren in-
zake offshore vennootschappen en welke daders hierbij betrokken zijn, waardoor de kans 
groot is dat iedere keer het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.  
 Door de offshore vennootschap niet te vervolgen is de kans groot dat betrokken me-
dedaders de dans ontspringen. Hierbij kan gedacht worden aan een trustdirecteur, een 
(belasting) adviseur en/of een bankinstelling. Het structureel niet vervolgen staat ook op 
gespannen voet met de internationale initiatieven om misbruik van buitenlandse 

                                                        
564  Volgens directeur Nieuwhoff van trustkantoor Adcomp gebeurt dat in de praktijk regelmatig. In-

terview en Telegraaf 11 mei 2009. 
565  HR 2 oktober 2007, nr. 01703/06, LJN BA5825. De maatschappelijke realiteit prevaleert dan boven 

het juridische omhulsel. Zie nader: Kesteloo 2013, p. 108-109. 
566  Artikel 167 lid 2 en 242 lid 2 WvSr. Volgens de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid 

(WRR) mag het OM zijn monopolie positie niet ‘misbruiken’ om capaciteitsproblemen of soortge-
lijke problemen van het OM op te lossen (WRR 2002, p. 255). 
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(offshore) vennootschappen effectief te bestrijden.567 Aangezien het niet duidelijk is 
waarom zo weinig offshore vennootschappen worden vervolgd, is een nader onderzoek 
naar de vervolgingsbeslissing van het OM wenselijk.568 
 
 
  

                                                        
567  Voorbeelden hiervan zijn: de herziene FATF aanbeveling nr. 24 en het FATF rapport ‘misuse of 

corporate vehicles’ uit 2006.  
568  Het OM is schriftelijk om een reactie gevraagd maar zegt niet in staat geweest om deze vraag te 

beantwoorden.  
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5  Wijzen en vormen van misbruik van OSV’s 
 

‘(…) a critical factor in misusing corporate vehicles is  
the potentialfor anonymity’. 

OECD 2001, p. 21. 
 
 
5.1  Inleiding: vraagstuk en werkwijze  
 
In dit hoofdstuk wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord: In welke vormen en op welke 
wijzen worden OSV’s misbruikt en welke omgevingsfactoren spelen hierbij een rol?  
 Bij deze onderzoeksvraag gaat het er vooral om inzichtelijk te maken waarom en hoe 
de offshore vennootschappen (OSV’s) worden misbruikt, soms zelfstandig maar meestal 
in een structuur.569 Dat wordt voornamelijk gedaan aan de hand van afzonderlijke frau-
degevallen, die bekend zijn geworden uit (opsporings)onderzoek alsook wat verder van-
uit de praktijk als aannemelijk, ofschoon nog onzeker, kan worden afgeleid.  
 Bij de strafbare feiten zal aandacht geschonken worden aan de volgende vier classi-
ficaties van gedragingen uit het Wetboek van Strafrecht (WvSr) en de Algemene Wet 
inzake Rijksbelastingen (AWR):  
1. belastingontduiking (artikel 68/69 AWR) 
2. oplichting in de vorm van beleggingsfraude (artikel 326 WvSr) 
3. corruptie (diverse artikelen WvSr)  
4. witwassen (artikel 420 bis e.v. WvSr) 

Offshore vennootschappen kunnen bij elke vorm van financieel economische criminali-
teit een rol spelen. De keuze voor bovenstaande vier delictsvormen is enerzijds geba-
seerd op pragmatische overwegingen en anderzijds gebaseerd op literatuurstudie en 
vooral de uitkomsten van de enquêtes. In vraag vier van de enquête bij de Nationale 
recherche werd namelijk gevraagd bij welke strafbare feiten de buitenlandse vennoot-
schapen waren betrokken. Hieruit kwam naar voren dat het in 57% van de gevallen ging 
om witwassen, gevolgd door deelname aan een criminele organisatie met 48%570 en 

                                                        
569  Waarbij de verschillende vennootschappen onderling verbonden zijn door aandeelhouderschap dan 

wel door een contractuele band tussen rechtsvormen zonder vennootschappelijke verhoudingen. 
Een structuur is op zichzelf legaal. Echter, het risico op misbruik wordt vergroot naarmate de struc-
tuur uit meer dan 3 lagen bestaat, niet transparant is, eindigt in een land waar geen informatie is 
over de ubo of deze informatie niet wordt uitgewisseld met andere landen of dat de structuur voldoet 
aan het FATF witwasmodel. Zie: FATF 2012, p.13 en Kamerstukken II, 2002-2003, 29 041, nr. 3, 
p. 2 en Rb Rotterdam 22 juli 2010, LJN:BN4179.  

570  Voor de relatie tussen georganiseerde misdaad, offshore vennootschappen en vastgoed zie hoofd-
stuk 6.  
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belastingfraude met 13%.571 Al in 2002 concludeerde Adamoli dat de georganiseerde 
misdaad offshore gaat.572 Eerder is al gesteld dat er weinig aandacht is voor misbruik 
van offshore-vennootschappen bij de bestrijding van financieel-economische misdaad. 
Het blijkt bijvoorbeeld uit registraties van opsporingsdiensten: in de gegevensbestanden 
van de Nationale Recherche noch de FIOD zijn voldoende geldige gegevens te verkrij-
gen voor een statistiek waardevol onderzoek om gefundeerde uitspraken te kunnen doen 
over het misbruik van offshore vennootschappen.573 Om toch materiaal voor het beant-
woorden van de onderzoeksvraag te verzamelen, is naast eigen kennis een verkenning 
uitgevoerd in de literatuur, mediaberichten en is gebruik gemaakt van de ervaringen van 
voormalige collega’s bij FIOD en Politie. 
Ook is gekeken naar de WODC monitor georganiseerde criminaliteit waarin per deelon-
derzoek een 40-tal afgeronde opsporingsonderzoeken zijn geanalyseerd.574 Daarnaast is 
een digitaal onderzoek uitgevoerd naar afgeronde strafrechtelijke onderzoeken via de 
website www.rechtspraak.nl. Bij de keuze van zaken zijn vier uitgangspunten aangehou-
den. Ten eerste moet de casus voldoende nauwkeurige onderzoeksgegevens op leveren. 
Ten tweede is gekeken naar de jongste datering omdat het hier een dynamisch en snel 
veranderend onderzoeksgebied betreft. Ten derde zijn er zoveel mogelijk zaken geselec-
teerd die al zijn voorgelegd aan de rechter. De vierde voorwaarde is dat er een OSV bij 
betrokken was.575  
 In totaal zijn er voor dit hoofdstuk 29 relevante zaken gevonden en geanalyseerd, 
verdeeld over de hierboven beschreven vier misbruikgebieden. In 25 van de 29 zaken 
zijn één of meer van de betrokken rechercheurs geïnterviewd. De resultaten van deze 
analyse, alsmede de rol en functies van de OSV bij de vier misbruikgebieden zijn ver-
werkt in een samenvattende matrix die is opgenomen in paragraaf 5.3. 
 Tenslotte moest nog een keuze worden gemaakt ten aanzien de mate van anonimise-
ren van de uitgekozen zaken. Uitgangspunt hierbij was om kenmerken (pleegwijze, aard 
rechtspersonen) van de zaken van belang voor het begrijpen van de fraude in stand te 
laten. In zaken waarin de natuurlijke personen en rechtspersonen niet met naam en toe-
naam in de media zijn genoemd, is geprobeerd de gebruikte data in dit onderzoek zoveel 
mogelijk te anonimiseren met behoud van de zaakgegevens. Zaken die nog onder de 
rechter zijn, werden eveneens geanonimiseerd, met behoud van de wezenlijke zaaks 

                                                        
571  Zie enquêtes in bijlage 2. 
572  Adamoli 2002, p. 90. Zij wijst hierbij onder meer op: belastingfraude, corruptie en witwassen. 
573  Dit wordt deels ook erkend door de wetgever. Bij de invoering van de wet controle rechtspersonen 

staat dat er geen registratie bijgehouden wordt van de gevallen waarin misbruik van rechtspersonen 
een rol heeft gespeeld. Kamerstukken II, 2009-2010, 31 948, C, p.2. 

574  Van de Bunt & Kleemans e.a. 2002, 2007 en 2012. 
575  Tot slot zij opgemerkt dat de auteur zelf aan een aantal zaken als opsporingsambtenaar heeft mee-

gewerkt. 
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gegevens. Voor zaken die uitgebreid in het nieuws zijn geweest gelden deze anonimi-
teitsvereisten niet. 
  
5.2  De vier misbruikgebieden  
 
De vier aangeduide misdaadgebieden vormen geen typologie met elkaar uitsluitende ca-
tegorieën. Zo zit er in ieder winstgerichte misdaad wel een belastingmisdrijf verweven, 
al was het maar vanwege verzwijging van inkomsten, terwijl witwassen weer gepaard 
kan gaan met omkoping en valsheid in geschrift. Enkelvoudige belastingfraude, waarbij 
de bron wettig is, maar waarvan de inkomsten of aandeelhouderschap verzwegen, kan 
uiteraard ook voorkomen.  
 In de meeste strafzaken is er sprake van meerdere misdrijven die in onderlinge sa-
menhang gepleegd worden om het hoofdoogmerk te vervullen: valse geschriften en be-
drieglijke schijnconstructies met rechtspersonen kunnen daarbij als algemeen (strafbaar 
gesteld) ‘gereedschap’ beschouwd worden. Daarom wordt ongeacht deze bijkomende 
‘instrumentele’ feiten het misbruik van OSV’s weergegeven aan de hand van deze vier-
deling in misbruikgebieden. Per delictsvorm wordt eerst een algemene, theoretische en 
empirische beschrijving gegeven en het juridisch kader geschetst. Vervolgens worden 
de relevante strafzaken en praktijkvoorbeelden voor elke delictsvorm kort gepresenteerd, 
zodat in de uitleiding voor elke delictsvorm uit de weergegeven praktijkvoorbeelden 
conclusies getrokken kunnen worden. 
 
5.2.1 Belastingfraude  

 
5.2.1.1 Inleiding 
Zodra in de geschiedenis sprake was van belastingheffing was er ook belastingfraude 
waartegen (administratief en strafrechtelijk) moest worden opgetreden: belastingfraude 
is door de wetgever strafbaar gesteld in artikel 68 (overtredingen) en 69 (misdrijven) van 
de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.576 De reikwijdte hiervan wordt mede bepaald 
door elders in de fiscale wetgeving opgenomen verplichtingen.  
 
Wat is belastingfraude? 
Er is geen juridische definitie van belastingfraude. Hertoghs beschrijft fraude als: “iedere 
(bewuste) frustratie van de fiscale waarheidsvinding”. 577  De term belastingfraude 

                                                        
576  Valkenburg 2007, p. 5. Het begrip “Rijksbelastingen” wordt volgens artikel 1 AWR ruim bezien. 

Hieronder vallen niet alleen de inkomsten-, omzet-, loon- en vennootschapsbelasting maar ook ac-
cijns en douaneheffingen. 

577  Hertoghs 1992, p. 49. Hertoghs is advocaat en belastingkundige. 
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verwijst naar strafbare handelingen578 en wordt ook wel aangeduid als belastingontdui-
king, evenmin een juridisch begrip. De belangrijkste strafbare handelingen kunnen in 
vier groepen worden onderverdeeld namelijk: (1) het opzettelijk niet of niet juist doen 
van belastingaangifte; (2) het opzettelijk niet, dan wel verstrekken van onjuiste informa-
tie; (3) het opzettelijk niet voldoen aan bepaalde fiscale verplichtingen en (4) het opzet-
telijk ter inzage verstrekken van valse gegevens. 
 Tegenover belastingfraude staat de wettige ontwijking, vermijding of ontgaan van 
belastingen waarbij weliswaar tegen de geest van de wet wordt ingegaan, maar niet tegen 
de letter van de wet.579 Belastingfraude580 gaat veelal ook gepaard met andere strafbare 
gedragingen, zoals valsheid in geschrift en het inmiddels zelden ontbrekende vervolg-
misdrijf witwassen.581  
 Belastingfraudeconstructies zijn in beginsel gegrond op twee grondbeginselen die 
beogen de heffingsgrondslag van een bepaald belastingmiddel (VPb, IB, OB etc.) te ver-
minderen, bijvoorbeeld door het fictief verminderen van de omzet en/of door het fictief 
verhogen van de kosten. Beide methoden hebben hetzelfde (drukkende) uitwerking op 
de winstbepaling. Ook worden offshore vennootschappen gebruikt om de heffing van de 
BTW te ontlopen of om ten onrechte BTW terug te vragen aan de fiscus.582  
 Al heel lang is er internationaal aandacht voor de problematiek van offshore belas-
tingfraude en het gebruik van offshore vennootschappen en bankrekeningen die worden 

                                                        
578  De handelingen betreffen zowel commissie als ommissie (nalaten) handelingen. 
579  Elffers 1992, p. 42 en Grapperhaus 1992, p. 16. 
580  Belastingfraude wordt ook als een gronddelict voor de strafbaarstelling van witwassen gezien, zie 

Hoge Raad 7 oktober 2008, LJN:BD2774 en FATF herziene aanbevelingen 2012. 
581  Ook J. Blum, internationaal erkend deskundige op dit terrein die stelt dat: ‘Offshore tax evasion 

usually involves other crimes’. Zie zijn afgelegde verklaring voor de Amerikaanse senaat van 11 
april 2002. 

582  In een zaak werd door een belanghebbende een zeiljacht verkocht aan een BVI vennootschap en 
werd ten onrechte het nultarief toegepast. Zie Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2012, LJN:BX2317. 
In een andere Btw-fraude werd gebruik gemaakt van een Guernsey vennootschap als eigenares van 
een motorjacht. Zie Gerechtshof Amsterdam van 9 juni 2011, LJN:BQ8496. Een onuitroeibaar pro-
bleem is ook de internationale BTW carrouselfraude waarbij soms ook schijnconstructies met bui-
tenlandse (offshore) vennootschappen worden gebruikt om de identiteit van de pleger te verhullen. 
Zie: Rb Utrecht 6 december 2012, LJN:BY5467. Kenmerkend voor BTW fraude is dat het allemaal 
gaat om facturen en dat tenminste een partij in de keten de verschuldigde BTW niet afdraagt (de 
zogenaamde ploffer).  
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aangehouden in belastingparadijzen.583 Ook de G20 heeft momenteel veel aandacht voor 
deze problematiek zoals blijkt uit onderstaand citaat:  
 ‘Vast amounts of money kept offshore and go untaxed to the extent that tax- 
 payers fail to comply with tax obligations in their home jurisdictions’.584 
 
Een van de meest simpele vormen van belastingfraude met behulp van offshore vennoot-
schappen is het verzwijgen van omzet of inkomsten voor de fiscus585 of het laten opstel-
len van valse facturen om hiermee fictief de kosten te verhogen. Vervolgens wordt een 
structuur opgezet bestaande uit een of meer offshore entiteiten en bankrekeningen 
waarop het geld op naam van een van deze offshore vennootschappen gestort wordt.586 
Indien nodig kan het geld contant worden opgenomen of kan de fraudeur gebruik maken 
van credit cards op naam van de offshore entiteiten.587  
 Tenslotte worden offshore vennootschappen ook fiscaal misbruikt om valse (kos-
ten)facturen op te maken met als doel hiermee gelden fiscaal onbelast uit de 

                                                        
583  Zie recentelijk het rapport Offshore Tax evasion van de Amerikaanse dienst PSI van 26 februari 

2014, p. 9. 
584  OECD rapport voor de G20 bijeenkomst in Sydney van februari 2014. 
585 Een voorbeeld van het buiten het zicht houden van inkomsten van de fiscus speelde zich af in en 

zaak die gaat over de exploitatie van erotische websites. De verdachte had op advies van een be-
drijvenaanbieder  een structuur opgezet bestaande uit een offshore vennootschap opgericht naar het 
recht van Belize met bankrekeningen in Belize en Zwitserland.585 De inkomsten uit zijn erotische 
internetactiviteiten werden door de verdachte gestort, dan wel door zijn crediteuren betaald. De 
rechtbank oordeelde dat de verdachte vanaf het begin bezig is geweest om de gelden buiten het 
zicht van de fiscus te houden en verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schul-
dig heeft gemaakt aan belastingfraude en andere ten laste gelegde feiten en veroordeelt hem hier-
voor tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Rechtbank Roermond van 7 oktober 
2011, LJN:BT6866. 

586  Een treffende uitspraak hiervoor deed J. Matheweson, directeur/ groot aandeelhouder van de Guar-
diaan bank op de Kaaimaneilanden en als zodanig inzicht hebbend in alle klanten en rekeningen: 
‘Het is bespottelijk  te denken dat ook maar iemand een offshore bankrekening zou openen als het 
niet was om geen belasting te hoeven betalen’. Zie verklaring Mathewson voor de Amerikaanse 
Senaat, 2001, p. 10 en 139 en OECD 2001, p. 93. 

587  Een voorbeeld hiervan is te vinden in een vonnis van de Rechtbank Zutphen. In deze zaak ging het 
om een fraudeur die systematisch de omzet van zijn bedrijven afroomde door een deel hiervan 
buiten de administratie te houden en vervolgens het geld over te brengen naar de privésfeer door 
deze inkomsten te storten op een bankrekening van een offshore-vennootschap. Rechtbank Zutphen 
26 juni 2007, LJN:BA8992. Andere aansprekende voorbeelden zijn te vinden in het rapport van de 
Amerikaanse Permanente Committee of Investigations genaamd: Tax havens Abuses: The Ena-
blers, The Tools and Secrecy, van 1 augustus 2006. In dit uitgebreide rapport van 370 pagina’s 
wordt beschreven hoe offshore vennootschappen worden misbruikt om ‘trillions of dollars’ buiten 
het zicht van de Amerikaans belastingdienst te brengen en houden. In dit rapport worden zes zaken 
over offshore tax evasion geanalyseerd en beschreven. Een toepasselijk citaat: trusts and shell cor-
porations established in offshore secrecy jurisdictions operate in a legal black box that allows them 
to hide assets, mask who controls them, and obscure how their assets are used’. Zie ook persbericht 
senator Carl Levin, wwwlevin.senate.gov/newsroom/relase.cfm?id=260036. 
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onderneming te onttrekken. Deze facturen worden dan gebruikt als administratieve 
rechtvaardiging.588 Afgezien van gevallen van eenvoudige verzwijging, vereist een stel-
selmatige en/of omvangrijkere ontduiking de aanwending van bijzondere constructies, 
waarbij de inzet van offshore vennootschappen onmisbaar is. Niet alle ondernemers heb-
ben de kennis en vaardigheden in huis om de belastingheffing te ontlopen, waardoor er 
vraag naar passende dienstverlening is.  
 Door verschillende (online)aanbieders van OSV’s wordt op deze behoefte aan fiscale 
kostenbesparing ingespeeld door het aanbieden van kant en klare structuren die bedoeld 
zijn om belastingheffing te ontgaan dan wel te verminderen. Daarbij gaat het meestal om 
de winstbelasting voor bedrijven (de vennootschapsbelasting) en de inkomstenbelasting 
(dividend) voor directeuren/aandeelhouders.589  
 Alvorens een aantal voorbeelden uit de opsporingspraktijk en rechtspraak van mis-
bruikvormen uiteen te zetten, worden eerst het wettelijke raamwerk en enige fiscale 
kernbegrippen beschreven. 
 
5.2.1.2 Enige fiscale aanknopingspunten 
Hierna worden vijf fiscale aanknopingspunten beschreven, waarbij ook de onderzochte 
zaken worden vermeld. 
 
a. De fiscale vestigingsplaats van een OSV  
 
De vestigingsplaats van een rechtspersoon is bepalend voor het antwoord op de vraag 
welk land bevoegd is om belasting te heffen over welk deel van de winsten.590  
 Een definitie van het begrip ‘vestigingsplaats’ is te vinden in de AWR.591 Van belang 
hierbij is nog dat de bewijslast, dat het formele bestuur niet feitelijk het beleid bepaalt, 
                                                        
588  Een voorbeeld hiervan is te vinden in het zogenaamde bouwfraude onderzoek uit 2001. Het ging 

hier om acht kostenfacturen met een totaalbedrag van ongeveer 10 miljoen gulden en afkomstig 
waren van vier offshore vennootschappen gevestigd in Hong Kong en de  Britse Maagdeneilanden. 
Zie: Kamerstukken II, 2002-2003, 28 244, nr. 10, p. 242 e.v.  

589  Voorbeelden van dergelijke aanbieders zijn: www.belastingparadijs24.nl, www.hjcgroup.net, 
www.hjc.nl, www.bedrijfsoprichtinginternationaal.nl en www.freemontgroup.com.  

590  Ten aanzien van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting bepaalt art. 1 van de Wet op de 
Vennootschapsbelasting dat deze belasting wordt geheven van de ‘lichamen’ die in art. 2 (binnen-
landse belastingplicht) en 3 (buitenlandse belastingplicht) worden genoemd. In art.2 Wet Vpb staat 
limitatief opgesomd welke lichamen als binnenlands belastingplichtige worden aangemerkt. Deze 
worden voor hun hele wereldwinst in de Vpb-heffing betrokken. Een buitenlandse rechtspersoon 
valt eveneens onder artikel 2 indien er sprake is van een rechtspersoon volgens het recht van het 
land van oprichting (incorporatiebeginsel) én indien de vennootschap daarenboven feitelijk in Ne-
derland is gevestigd (zogenaamde domicilibeginsel). Art. 3 Wet Vpb regelt de buitenlandse belas-
tingplicht.  

591  Artikel 4 eerste lid AWR bepaalt dat waar een lichaam is gevestigd naar omstandigheden wordt 
beoordeeld. Een open norm die wordt ingevuld aan de hand van de concrete objectieve omstandig-
heden van het geval. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat hierbij doorslaggevend is de plaats 
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rust op de belastinginspecteur.592 Indien de feitelijke leiding van een OSV in Nederland 
is gevestigd dan is deze OSV binnenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbe-
lasting.593 Het gevolg hiervan is dat de vennootschap belasting verschuldigd is over haar 
wereldwijd behaalde winst, wat de belastingplichtige kan pogen te ontlopen door zijn 
betrokkenheid bij deze OSV’s te verzwijgen. Afgezien van niet strafbaar ontwijkingsge-
drag is er ook sprake van arglistige ontduiking, zoals in zaak 1 wordt toegelicht. 
 
b. Aanmerkelijk-belang heffing/informatie 
 
Van een aanmerkelijk belang is sprake indien een natuurlijk persoon, samen met de 
eventuele fiscale partner, in privé een belang594 heeft van 5% of meer van de aandelen 
in een Nederlandse of buitenlandse kapitaalvennootschap.595 De voordelen uit aanmer-
kelijk belang kunnen zijn: dividenduitkering en de verkoop van aandelen. 
 De aanmerkelijke belangheffing hangt nauw samen met de natuurlijke persoon als 
directeur grootaandeelhouder (DGA596) en zijn persoonlijke aangifte inkomstenbelasting 
en de aangifte vennootschapsbelasting van de door hem gecontroleerde OSV’s. Volgens 
de belastingrechter zijn deze beide aangiften als het ware communicerende vaten.597 Dit 
is niet wat een ontduikende belastingplichtige voor ogen heeft: het vermogen en de han-
delingen van zijn OSV(en) mogen hem niet toe te rekenen zijn. Als een Nederlandse 
belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een offshore vennootschap, dan moet 

                                                        
waar de (feitelijke) leiding van het lichaam wordt uitgeoefend. Zie o.m.: Rb Arnhem 8 juni 2010, 
LJN:BM7001 en Prof. Dr. J.N. Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, 2007, p. 17. 
Hierbij speelt ook een belangrijke rol de mate van actieve bemoeienis van de aandeelhouder en zijn 
adviseur in Nederland. Zie conclusie van Wattel, punt 4.14 bij HR 30 november 2012, 
LJN:BW9073.  

592  Onder meer in: HR 17 december 2004, LJN: AP5230 en HR 20 april 1988, BNB 1988/176. 
593  Voor een voorbeeld hiervan zie Rechtbank Breda 1 februari 2010, AWB 08/4948. Het ging in deze 

zaak om een in Nederland woonachtige persoon die alle aandelen bezat van een Antilliaanse NV. 
De directie werd formeel gevoerd door een lokaal trustkantoor. De Inspecteur stelde dat de feitelijke 
bestuurder zich in Nederland bevond. De rechter gaf de inspecteur gelijk. 

594  Dit belang kan zowel direct als in indirecte vorm zijn. Dit indirect gehouden aanmerkelijk belang 
kan zich voordoen als de aandelen door een tussenpersoon, vereniging of via een tussengeschoven 
vennootschap worden gehouden. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 44-45 en HR 11 
april 2012, LJN:BW4012. 

595  Zie de artikelen 4.6 t/m 4.11, Wet Inkomstenbelasting 2001. De voordelen hieruit vallen in box 2 
van de inkomstenbelasting en zijn belast tegen een proportioneel tarief van 25%. Volgens vaste 
jurisprudentie dient het begrip aandeelhouder economisch te worden bekeken en niet alleen juri-
disch.  

596  DGA is geen officiële term in het fiscale recht maar meer een populaire manier om in fiscalibus de 
bestuurder van een aandelenvennootschap die een aanmerkelijk belang heeft te duiden. Over bete-
kent ‘groot’ in dit kader meer dan 5%, wat toch niet echt groot is.  

597  Hof ‘s Hertogenbosch van 13 oktober 2009, LJN:BJ9997. 
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hij dit belang en eventuele inkomsten hieruit (zoals dividend) vermelden in zijn aangifte 
inkomstenbelasting. 598  
 Hierdoor is de belastinginspecteur beter in staat om transacties waarbij de offshore 
vennootschap is betrokken te beoordelen op zakelijkheid en realiteit.  
 Een voorbeeld hiervan is de volgende zaak. Een Engelse Limited trad op als een 
schakel in een BTW-carrousel fraude met mobiele telefoons. De Nederlander X was di-
recteur en enig aandeelhouder van de Engelse Limited Y. De inspecteur legde een na-
vorderingaanslag op aan X. De rechtbank Breda besliste dat omdat X in zijn aangifte 
inkomstenbelasting niet had opgegeven dat hij een aanmerkelijke belang (zie 5.2.1.2. 
onderdeel b ) had in de Limited Y, hij niet de vereiste aangifte heeft gedaan, en dat dit 
voldoende was om de bewijslast om te keren: X moest dus bewijzen dat de navordering-
aanslag onjuist was.599  
 
c. Informatieplicht trusts en doelvermogens 
 
Naast de vraag of er een aanmerkelijk belang aanwezig is, is er sinds 1994 een vraag 
opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting omtrent de betrokkenheid600 bij een trust 
of doelvermogen zoals bijvoorbeeld een Liechtensteinse Stiftung of Anstalt of een An-
tilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF).601  
 Op 1 januari 2010 is nieuwe wetgeving ingevoerd voor zogenaamde afgezonderde 
particuliere vermogens (APV); bedoeld om buitenlandse ontwijkingsconstructies te be-
strijden door het buitenlands vermogen te belasten bij degene die daar over kan beschik-
ken.602 In wezen gaat het hier om vermogen dat direct of indirect wordt ondergebracht 
in een trust of ander doelvermogen. Hierdoor behoort dit vermogen juridisch niet meer 
toe aan de insteller/oprichter, zodat deze dat vermogen niet hoeft aan te geven bij de 

                                                        
598 Overigens heeft de belastinginspecteur zelf ook een onderzoek plicht naar het bestaan en het toe-

passelijke recht van een OSV. Hof Arnhem, 20 mei 2010, LJN:BM9219 met conclusie van A-G. 
Niessen. 

599  Rechtbank Breda, 14 april 2009, nr. 08/769, LJN:BI3610.  
600  Volgens de toelichting bij het aangiftebiljet is er sprake van ‘betrokkenheid’: “als u settler, benefi-

ciary, protector of trustee bent van een trust of doelvermogen”. 
601  Het niet aankruisen van deze inlichtingenvraag kwam aan de orde in een fiscale zaak over het ver-

mogen dat was ondergebracht in een Liechtensteinse Stiftung en waaruit latere uitkeringen werden 
verricht aan de belastingplichtige. Het Gerechtshof oordeelde hierover in Gerechtshof ’s Graven-
hage 11 januari 2012, LJN:BV2117, rechtsoverweging 7.4.1 tot en met 7.4.3.dat de belastingplich-
tige over de financiële belangen van het Stiftungsvermogen heeft beschikt en hiervan aangifte had 
moeten doen bij de Nederlandse Belastingdienst. 

602  Volgens artikel 2.14A, lid 1 Wet IB is de toerekening van het afgezonderd particulier vermogen 
(APV) aan degene die het vermogen rechtens dan wel in feite direct of indirect heeft afgezonderd 
en na diens overlijden aan zijn erfgenamen. Een trust kan ook worden gebruikt in  samenhang met 
een offshore vennootschap. De aandelen van de offshore-vennootschap worden dan gehouden door 
de trust. 
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belastingdienst. Omdat dit vermogen ook lastig is toe te rekenen aan de begunstigden of 
een ander noemt men dit ook wel ‘zwevend vermogen’. 
 Volgens de (toenmalige) staatssecretaris De Jager is er in totaal ongeveer € 15 miljard 
ondergebracht in buitenlandse trustvermogens die buiten het zicht en bereik van de fiscus 
worden gehouden.603 
d. Oneigenlijke winstverschuiving/ (Quasi ‘transfer pricing’) 
 
Een methodiek om belastingheffing te minimaliseren is (foute) prijsverlegging (transfer-
pricing), waarbij aan elkaar verbonden ondernemingen transacties aangaan en de interne 
verrekenprijzen niet zakelijk zijn bepaald604, maar worden beïnvloed door de verbon-
denheid: dit is winstafroming door buitensporige kosten in rekening te brengen of prijs-
verlaging met verborgen compensatie af te spreken, waarbij de winst daar neerslaat waar 
de heffing het laagst is.605 Het volgende voorbeeld verduidelijkt welke verhoudingen dit 
kan aannemen: 606 één kilo toilet papier uit China werd verkocht voor $ 4.121;één liter 
appelsap uit Israël ging voor $ 2.052.607 
 
Een ander voorbeeld betreft een zaak waarbij een Nederlandse DGA, naast zijn NL BV 
ook een Zwitserse vennootschap (AG) heeft opgericht. Enig bestuurder van de Zwitserse 
AG was een lokale belastingadviseur (Treuhänderin). Beide bedrijven houden zich bezig 
met de verkoop van papier. Uit een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD bleek dat de 
DGA de Zwitserse AG alleen had opgericht om omzet te verschuiven van Nederland 
naar Zwitserland. Bovendien had de DGA zijn aanmerkelijk belang in de Zwitserse AG 
niet opgegeven in zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting. De inspecteur legde navorde-
ringaanslagen op omdat hij van mening was dat de DGA feitelijk leiding gaf aan de 
Zwitserse AG en de AG dus fiscaal in Nederland moet worden belast. De rechter was 

                                                        
603  Brief van DG Belastingdienst aan voorzitter van de Tweede Kamer van 30 september 2009 over de 

aanpak van buitenlands vermogen en belastingparadijzen, kenmerk: DGB/2009/4690 U en Beleids-
besluit Ministerie van Financiën van 10 augustus 2011, nr. BLKB/129M. Deze constatering is op-
merkelijk omdat van trust niet bekend is hoeveel er zijn ingesteld, wie er bij betrokken zijn en 
hoeveel het trustvermogen is. Mogelijk is dat de staatsecretaris zich hierbij baseert op het aantal 
geregistreerde SPF’s op de NL-Antillen (ruim 5000) met de aanname dat iedere SPF over een ver-
mogen beschikt van ongeveer 3 miljoen. Maar dat is verder niet bekend. 

604  Dit onderdeel was ook te zien in de casus Holland BV. 
605  Geschat wordt dat inter company transacties ongeveer 60-70% uitmaken van alle wereldwijd ver-

richte grensoverschrijdende transacties Tax Justice Network, document Transfer pricing, te vinden 
op www. taxjustice.net. 

606  Zie artikel 9 van het OECD modelverdrag. Nederland heeft deze ‘zakelijkheidtoets’ sinds 2002 
opgenomen in artikel 8b Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Tijdens de G20 meeting in 
Mexico in november 2012 bepleiten de Ministers van Financiën van Duitsland en Engeland voor 
een meer internationale aanpak om belasting ontgaan met behulp van transferpricing tegen te gaan. 

607  Carl Levin is voorzitter van de US Permanent Subcommittee on Investigations. Zie: Bloomberg 13 
mei 2010 en Shaxson 2011, p. 12. 
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van mening dat de inspecteur gelijk had en dat de winstverschuiving een uitdeling was 
waarbij vooral aandeelhouders motieven een rol speelde.608 Prijsverlegging is op zich-
zelf wettig, maar de grens met fraude is vaag, zeker als er een OSV bij betrokken is als 
verhullende tussenschakel om de schijn op te wekken van een onafhankelijke derde par-
tij.  
e. OSV en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten 
 
Een ander gebied waarop offshore vennootschappen worden ge-/misbruikt betreft de ex-
ploitatie van intellectuele eigendomsrechten.609 Door het opzetten van een royaltystruc-
tuur wordt beoogd bronheffingen610 op de uitbetaling van royalty’s611 zoveel mogelijk 
te voorkomen. Hoewel het volkomen legaal is om (intellectuele) rechten in een OSV 
onder te brengen, blijkt het in de praktijk niet altijd fiscaal juist te gaan.  
 De royalty-structuur wordt al enige decennia toegepast door multinationals om be-
lasting te ontwijken. Echter, deze structuren gelden al lang niet meer exclusief voor mul-
tinationals. Ook de sportwereld heeft de OSV ontdekt als een middel om belasting te 
ontgaan en/of te ontduiken. Teneinde belastingbetaling in het woon- of werkland te ont-
duiken, worden constructies ontworpen waarin OSV’s in belastingparadijzen een hoof-
drol spelen.612  
 De kern van deze constructies is het volgende. Het gaat veelal om het aantrekken of 
behouden van een voetbalspeler die belangrijk is voor een club. Omdat de marktwaarde 
van zo’n speler hoog is, zal deze vaak hoge, vooral netto salariseisen stellen. Het fiscale 
‘probleem’ voor de afdragen. Voor de speler betekent een hoog salaris dat hij naar ver-
houding veel inkomstenbelasting moet betalen. Kortom, er ontstaat een situatie waarbij 
twee partijen er belang bij hebben om de fiscale heffingsgrondslag te verminderen. Eén 
van de wijzen om dat doel te verwezenlijken, is een deel van het inkomen van de speler 

                                                        
608  Zie  Gerechtshof 2011:BP2603 en HR 2011:BT8777. 
609  Intellectuele eigendomsrechten is een verzamelnaam voor intellectuele creaties zoals:  merkenrech-

ten, beeld- en portretrechten, softwarerechten, auteursrechten, receptuur en merkenrechten. Zie: 
website van het Benelux kantoor voor intellectueel eigendom: www.boip.int. Voor aanbieders van 
dergelijke structuren zie bijvoorbeeld: belastingstructuur.nl; www.hjc.nl; www.incotrust.nl en 
http//bedrijfsoprichtinginternationaal.nl.    

610  Met bronheffing wordt bedoeld de belasting die wordt ingehouden bij uitbetaling van rente, divi-
dend of royalty’s.  

611  Onder royalty’s worden verstaan: de betaling van een vergoeding van welke aard ook voor het 
gebruik maken van een immaterieel recht. Zie artikel 2 onder b van de Europese rente- en royalty 
richtlijn van 3 juni 2003, 2003/49/EC. 

612  Deze constructies worden vaak aangeduid als ‘royaltystructuren. Zie de hiervoor aangeduide aan-
bieders of google met het trefwoord ‘royaltystructuur’. 
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uit te keren als vergoeding voor het gebruik van bepaalde rechten, bijvoorbeeld image-
rechten.613  
 De speler krijgt deze vergoeding niet rechtstreeks, want dan moet hij daarover alsnog 
belasting betalen. In plaats daarvan wordt het geld gestort op de rekening van een bui-
tenlandse (offshore) rechtspersoon, waarvan naar buiten toe onbekend is wie de feitelijk 
begunstigde eigenaar is. De offshore-vennootschap vervult hierbij de rol van onafhan-
kelijke derde partij terwijl het feitelijk gaat om een verschijningsvorm van de speler zelf.  
 In het algemeen zijn in deze zaken twee verschillende geldstromen te onderscheiden. 
Ten eerste een betaling door de werkgever (de club) aan de werknemer (de voetballer) 
ter zake van het arbeidscontract en ten tweede een betaling van de club aan de tussenge-
schoven offshore vennootschap van een vergoeding voor rechten uit het imagecontract. 
De vraag is dan of deze tweede geldstroom moet worden toegerekend aan de voetballer 
zelf of aan de buitenlandse rechtspersoon.614 Uiteraard bestaan er verschillende varian-
ten op deze constructie.  
 De hier benoemde fiscale aanknopingspunten vormen geen uitputtende opsomming. 
Andere niet nader beschreven aandachtspunten betreffen de (verkapte) winstuitdelingen 
voor de Wet vennootschapsbelasting615, andere belastingbesparende ontwijkingscon-
structies en het leerstuk van schijn en wezen. Na deze theoretische beschouwingen volgt 
hierna een overzicht van de overige geanalyseerde dossiers. 
 
5.2.1.3 Beschrijvingen van zaken 
 
Zaak 1: Holland BV 
 
In deze zaak gaat het om de samenhang tussen het plegen van belastingfraude, valsheid 
in geschrift en het witwassen van de hieruit verkregen opbrengsten. Het gaat hier om 
Holland BV, waarvan de heer Jansen directeur/enig aandeelhouder is. Holland BV im-
porteerde goederen uit China voor € 1.000.000 die zij vervolgens voor € 1.500.000 ver-
kocht aan Koper BV. Hierdoor maakte Holland BV € 500.000 winst waarover zij ven-
nootschapsbelasting had moeten betalen, stel 25%, afgerond op € 125.000. Jansen vond 
dat hij teveel belasting moest betalen en vroeg zijn belastingadviseur om advies. Zijn 
belastingadviseur stelde hem desgevraagd een constructie voor met twee OSV’s, aan te 

                                                        
613  Imagorechten zijn te omschrijven als persoonlijke rechten die iemand heeft op zijn eigen portret, 

naam, foto, houding, et cetera en waaraan de sporter herkend kan worden. Zie hiervoor artikel 6 
van de model spelersarbeidsovereenkomst van de federatie van betaald voetbal organisaties (FBO), 
www.fbo.nl. 

614  In de zaak tegen de voetballer Romario oordeelde de HR dat de betalingen aan de buitenlandse 
rechtspersoon zijn aan te merken als betalingen aan de speler zelf. Zie HR 24 juli 2007, nr. 36208, 
VN 2001/41.6, r.o 3.6. Uiteraard blijft dit een casuïstische uitspraak. 

615  Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 9 februari 2012, LJN:BW0722. Vaak gaat het hierbij om 
transacties van de BV naar haar enig aandeelhouder en omgekeerd. 
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kopen bij een trustkantoor in Hong Kong. Overeenkomstig dit advies werden de OSV’s 
Rif Ltd en Koraal NV opgericht.616 De nieuw opgezette handelingsketen werd nu met 
Rif Ltd verlengd: volgens de facturen die op last van Jansen werden opgesteld door Rif 
Ltd, leverde China niet meer direct aan Holland BV, maar aan Rif Ltd, die (op papier) 
de handelswaar voor € 1.300.000 verkocht aan Holland BV, die voor de afgesproken € 
1.500.000 verkocht aan Koper BV. Holland BV maakte zodoende nog maar € 200.000 
winst, waarover hij nog maar € 50.000 hoefde te betalen, in plaats van (zonder deze 
constructie) € 125.000. Door de valse facturen op te nemen in de administratie werd de 
heffingsgrondslag in Nederland ‘uitgehold’ met als gevolg minder winstbelasting beta-
len, wat ook de bedoeling was van de structuur.  
Jansen, de verborgen eigenaar van Rif Ltd, had nu € 300.000 op een (buitenlandse) bank-
rekening staan, waarover hij kon beschikken.617 Dit geld kon hij niet ongemerkt zijn be-
drijf binnensluizen zonder vragen op te roepen, en dus moest het worden witgewassen. 
Aangezien dit was voorzien, had de adviseur genoemde tweede vennootschap, Koraal 
NV op de Nederlandse Antillen laten oprichten. Deze tweede OSV vervulde een heel 
andere rol dan Rif Ltd. Deze tweede vennootschap had in de eerste plaats ten doel om 
een rechtvaardiging te geven aan de door belastingfraude verkregen gelden. De € 
300.000 werd nu naar de door hetzelfde trustkantoor beheerde vennootschap overge-
maakt618, waarna een leningsovereenkomst tussen Koraal NV en Holland BV werd op-
gemaakt, met inbegrip van rente van 5%. Laatstgenoemde leende dus zijn eigen geld 
terug, in de Engelstalige literatuur ‘loanback’ genoemd. De rente van de geldlening ad € 
15.000 bracht Holland BV in mindering van haar bedrijfswinst. Samengevat ziet de con-
structie er dan als volgt uit: 
 
  

                                                        
616  Jansen is van beide OSV’s 100% aandeelhouder en moet zodoende in Nederland aangeven dat hij 

een aanmerkelijk belang heeft in beide OSV’s. Zie hiervoor onder het kopje ‘aanmerkelijk belang’. 
617  Stel dat Jansen deze onttrekking en zijn aanmerkelijk belang niet vermeld in zijn aangifte inkom-

stenbelasting dan heeft hij een zwarte geldzak gecreëerd. Het aldus opgespaarde zwarte geld kan 
Jansen op verschillende manieren onttrekken. Behalve als (fictieve)lening kan hij het geld ook con-
tant opnemen of met een credit card van Rif Ltd betalingen doen.  

618  Nog effectiever zou zijn om het geld contant op te nemen van de bankrekening van Rif en vervol-
gens te storten op de bankrekening van Koraal NV zodat het papieren spoor wordt doorbroken. 
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Figuur 5.1: Structuur van vennootschappen en geldstroom 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze opzet gaat het ogenschijnlijk om transacties tussen onafhankelijke partijen ter-
wijl het feitelijk gaat om transacties tussen verbonden partijen, waarbij de prijs ‘kunst-
matig’ is bepaald door de DGA van Holland BV om een lagere winst voor te wenden. 
Verder wordt hierdoor in het buitenland een ‘zwarte’ spaarpot geschapen die voor aller-
lei doeleinden gebruikt kan worden. Deze zaak is uiteindelijk door het OM geschikt.619  
 
Zaak 2: De broncode 
 
Twee Nederlanders hielden ieder een belang aan van 4% in het aandelenkapitaal van de 
naar Antilliaans recht opgerichte A. NV. De overige 92% van de aandelen was in handen 
van een andere Antilliaanse NV, B. NV. In A. NV werden de rechten op een (revolutio-
naire) uitvinding ondergebracht. Op een gegeven moment verkochten beide Nederlan-
ders een deel van hun aandelen in A. NV voor in totaal 2 miljoen gulden. De hiermee 
behaalde winst werd niet aangegeven in hun aangiftebiljet, omdat zij geen AB-belang 
zouden hebben.620 Door de FIOD werd een strafrechtelijk onderzoek opgestart, waarbij 
het vermoeden bestond dat beide Nederlanders in werkelijkheid een groter belang beza-
ten dan de opgegeven 4% omdat zij ieder ook nog een belang hadden van 10% via B. 

                                                        
619  Zie voor deze casus ook: Bunt & Van Koningsveld e.a. 2007, p. 34 (casus Jansen). 
620  Formeel hielden zij namelijk maar 4% en bij een belang van minder dan 5% is de verkoopwinst 

niet belast als winst uit aanmerkelijk belang.  
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NV, zodat het totale belang groter was dan 5%. Dit indirecte belang werd verhuld door 
gebruik te maken van een constructie waarbij de aandelen van B. NV werden ingebracht 
in twee trusts ingesteld naar het recht van Jersey.621 Een trustkantoor op Jersey trad op 
als trustee voor beide trusts. Beide verdachten zouden de ‘begunstigden’ zijn van het 
vermogen van beide trusts. Uiteindelijk heeft het O.M. deze zaak niet verder vervolgd 
en werd de zaak terugverwezen naar de Belastingdienst voor verdere afhandeling.622 
 
Zaak 3: De BTW fraudeur 
 
In deze fiscale zaak ging het om een zeiljacht die werd verkocht door een Nederlandse 
BV aan een Limited gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. De heer A was directeur 
enig aandeelhouder van deze BV. A was ook 100% aandeelhouder van de Limited X op 
de Britse Maagdeneilanden. In wezen ging het om een interne transactie tussen de Ne-
derlandse BV en Limited X, waarover A volledige zeggenschap en controle had. Het hof 
oordeelde in hoger beroep dat de BV niet voldoende kon aantonen dat het zeiljacht was 
uitgevoerd in de zin van de Wet op de omzetbelasting en kon zodoende geen aanspraak 
maken op het nul procent tarief.623  
  
Een andere, meer bekende vorm van btw-fraude is carrouselfraude. Zie hiervoor de casus 
bij paragraaf. 5.2.1.2. letter b. Algemeen is bekend dat BTW fraude een groot probleem 
in Europa is, waarbij gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies om met behulp van 
valse documenten ten onrechte BTW terug te vragen dan wel afdracht hiervan te ontlo-
pen. De rol van de (offshore) vennootschapen is vooral om te verhullen dat de natuurlijke 
persoon/verdachte zelf achter alle bedrijven in de keten zit.624 
 
  

                                                        
621  Zie uitgebreider:  E. Smit, de broncode, Podium 2005. 
622  Vraaggesprek zaaks rechercheur. Niet bekend is hoe de fiscale procedure verder is verlopen. 
623 Zie: Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX2317.  
624  Zie: Kamerbrief van 11 oktober 2013, DGB/2013/5286M, over de stand van zaken over aanpak 

BTW-fraude; Het rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2009, Kamerstukken II, 2008-2009, 
31. 880, nrs. 1-2. Gelet op de ernst van deze vorm van fraude staat deze problematiek ook hoog op 
de politieke agenda van de Europese Gemeenschap. Zie bijvoorbeeld Richtlijn 2013/43/EU van 22 
juli 2013, tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG, bedoeld om BTW-fraude beter te herkennen en 
te voorkomen. Ook Europol schenkt regelmatig aandacht aan dit onderwerp (MTIC-fraud ge-
noemd). zie: Eurojust News, no. 11 van maart 2014. 
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Zaak 4: Saus-receptuur625 
 
Een Nederlandse BV exploiteerde een restaurant. De eigenaar wilde zijn belastingdruk 
verlagen en liet een internationale structuur opzetten, bestaande uit een Ierse Limited 
waarvan de aandelen werden gehouden door twee andere OSV’s, opgericht naar het recht 
van Mauritius, waarvan de restaurant eigenaar de werkelijke eigenaar was.626 De BV 
sloot vervolgens een licentie- overeenkomst met de Ierse Ltd voor het gebruik van een 
bepaalde saus-receptuur. Vervolgens worden jaarlijks omvangrijke bedragen als roy-
alty’s (licentievergoeding) betaald aan de Ierse Ltd, die hiervoor (valse) facturen stuurt 
die opgenomen worden in de administratie van de Nederlandse BV. 627 Deze kosten ver-
minderden de fiscale winst in Nederland. De zaak is aan het rollen gebracht nadat bij een 
boekenonderzoek door de Belastingdienst vragen zijn gesteld over deze licentiekosten.  
 De rol en functie van de Ierse Limited was om voor (fictieve) kosten te zorgen in 
Nederland zodat er schijnbaar minder winst werd gemaakt. Zoals gebruikelijk ging dit 
ook hier gepaard met het opmaken en gebruiken van valse contracten en/of facturen. 
Deze zaak is door het OM geschikt waardoor er geen vonnis beschikbaar is. 
 
Zaak 5: American Energy628 
 
De dadergroep in deze fraudezaak bestond uit een groep van zeven personen, waarin 
vrijwel iedere financiële deskundigheid vertegenwoordigd was, zoals een Amerikaanse 
advocaat, een Nederlandse fiscalist, een Nederlandse bankdirecteur en een Zweedse 

                                                        
625  Deze zaak is door het OM geschikt waardoor er geen vonnis beschikbaar is. Wel vraaggesprek met 

zaak rechercheur gevoerd. 
626  Dat het adviseren over een structuur niet zonder risico is voor de adviseur blijkt uit een vonnis van 

de rechtbank Breda die een accountant veroordeelde wegens een verkeerd advies over imagerech-
ten. Zie Rb Breda 19 november 2001, LJN:BG5501. 

627  Onder royalty’s worden verstaan: de betaling van een vergoeding van welke aard ook voor het 
gebruik maken van een immaterieel recht. Zie artikel 2 onder b van de Europese rente- en royalty 
richtlijn van 3 juni 2003, 2003/49/EC. 

628  Genoemd naar een van de vennootschappen in het onderzoek, genaamd American Energy BV. Deze 
naam wordt ook gebruikt in de vonnissen. De hier genoemde feiten en omstandigheden zijn ener-
zijds gebaseerd op de uitspraken in de strafzaak tegen verschillende verdachten. Zie o.a. rechtbank 
Amsterdam van 24 februari 2004, nrs. 13/120095/02 inzake verdachte Thomas, Rechtbank Am-
sterdam, 24 februari 2004, 13/120028, LJN AO 4863 inzake PvdK, rechtbank Amsterdam 24 fe-
bruari 2004,13/120029, LJN AO4871, inzake S.B, Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2005, 
LJN:AU4892 en Gerechtshof Amsterdam van 13 juli 2007, LJN:BB2447. Deze uitspraken zijn te 
vinden op www.rechtspraak.nl. Anderzijds op de uitspraak in de fiscale procedure. Hof Den Haag, 
25 september 2001, nr. 98/5337. V-N 2002/2.18 van 11 januari 2002. 
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vennootschapsdeskundige. ‘Een buitengewoon professioneel opgezette organisatie’ oor-
deelde de Rechtbank Amsterdam.629  
 De kern van de fraude was dat de verdachten grote bedragen in de Nederlandse kast-
plank-BV’s overgeboekt hadden naar bankrekeningen van OSV’s in belastingparadijzen 
en er voor deze overboekingen een titel werd verzonnen.630 De zaak begon met het aan-
kopen van de aandelen van offshore vennootschap, Oxbridge Investments Ltd (hierna 
O.I Ltd) in de Bahamas,631 met aandelen aan (onbekende) toonder gehouden door een 
trust waardoor de uiteindelijke rechthebbenden verborgen bleven. 632 Het bestuur van O.I 
Ltd werd gevoerd door een vertegenwoordiger van een lokaal trustkantoor. Eén van de 
verdachten heeft een volmacht om te kunnen beschikken over de bankrekening van O.I 
Ltd.633 O.I Ltd. werd gebruikt om de aandelen van acht Nederlandse kasgeldvennoot-
schappen634 te kopen (de investeringsvehikels) van een Nederlandse bank waar één van 
de verdachten werkzaam was als hoofd Fiscale Zaken.635 Deze kasgeldvennootschappen 
hadden naast een enorm bedrag aan liquide middelen als activum op de passivazijde van 
de balans een grote vervangingsreserve, die na een paar jaar omgezet wordt in een echte 
belastingschuld. Daarnaast werd O.I Ltd. gebruikt om de (denkbeeldige) rechten of rech-
ten die geen echte of een beduidend lagere waarde vertegenwoordigden, aan te kopen en 
vervolgens door te verkopen aan haar dochter vennootschappen. Verder diende O.I Ltd. 
om zo snel mogelijk de gelden uit Nederland te onttrekken en over te boeken naar de 
verzamelbankrekening in Liechtenstein. 
 De tweede stap in het fraudeproces was het ‘wegpoetsen’ van de belastingschuld in 
de kasgeldvennootschappen door het scheppen van verliezen waardoor de belasting-
schuld door fiscale verliescompensatiemogelijkheden verdween. Hiertoe werden er door 
de (kastplank) BV’s voor grote bedragen feitelijk waardeloze immateriële rechten 

                                                        
629  Rechtbank Amsterdam, 24 februari 2004, r.o. 7.3. 
630  In totaal gaat het om ongeveer 112 miljoen gulden (ongeveer € 50 miljoen). Zie Gerechtshof Am-

sterdam 27 juli 2007, r.o.5.3.3. 
631   en die statutair is gevestigd en geregistreerd op de Bahamas. Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2007, 

LJN:BB2447, p. 46. 
632  Onder meer: Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2005, r.o. 2.2. en r.o. 2.19 en Gerechtshof Amsterdam 

29 augustus 2003, r.o. 2.7. 
633  Zie Hof Amsterdam, 13 juli 2007 in hoofdstuk over algemeen bewijsoverwegingen, Oxbridge. In 

het vonnis aangeduid als de ‘betaalmeester’. 
634  Volgens het Hof wordt hieronder verstaan; een vennootschap die op het moment van de aandelen-

overdracht geen activiteiten ontplooit, die in het jaar van overdracht winst heeft genoten waarover 
Vpb verschuldigd is en waarvan de balans een materiële belastingschuld vermeldt die nog niet is 
geformaliseerd in een aanslag. Zie Hof Amsterdam, 13 juli 2007, onderdeel ‘handel in winstven-
nootschappen’. 

635  Volgens uittreksel van het handelsregister van American Energy B.V. werd na de aandelenover-
dracht Oxbridge Investments Ltd enig aandeelhouder en een Amerikaanse advocaat enig bestuurder 
met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zie: Handelsregister dossiernummer: 33217665.  
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gekocht van O.I Ltd. of andere verbonden partijen.636 Op deze ingebrachte rechten wordt 
afgeschreven zodat de BV’s over het betreffende jaar per saldo een verlies leden, en dus 
geen vennootschapsbelasting verschuldigd waren over de winst, die op het moment van 
de aankoop van de BV’s nog aanwezig was.  
 In de derde fase werd het geld uit de BV onttrokken. Hierbij spelen de OSV’s in 
belastingparadijzen een belangrijke rol. Vlak na de aandelenoverdracht werden de aan-
wezige liquide middelen uit de vennootschap gehaald door overboekingen met valse fac-
turen naar buitenlandse bankrekeningen, bijvoorbeeld de verzamelbankrekening van O.I 
Ltd in Liechtenstein.637 Zo was het tegoed op de bankrekening dat bestemd was voor het 
betalen van de Nederlandse belastingschuld als gevolg van verschillende overboekingen 
nagenoeg geheel naar het buitenland verdwenen en had de ontvanger het nakijken.  
 De vierde en laatste stap was het verdelen van de buit. Uit het opsporingsonderzoek 
bleek dat de verdachten een verdeellijst opmaakten. Ieder gaf zijn buitenlandse rekening 
op aan de ‘betaalmeester’ van de groep en de gelden werden vanuit Liechtenstein keurig 
daar naartoe overgeboekt. Alle zeven verdachten zijn veroordeeld, onder meer voor het 
doen van onjuiste aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. In het von-
nis tegen de betrokken belastingadviseur rekende de rechtbank hem ‘het uitdenken en 
doen verwezenlijken van fiscale constructies en het opzetten van fiscale vluchthavens’ 
zwaar aan.638  
 
Zaak 6: Belastingfraudeur met dubbelleven  
 
In deze fiscale strafzaak ging het om een belastingfraudeur die volgens zijn eigen ver-
klaring een dubbelleven leidde, met zowel een gezinsleven in Nederland als op Aruba.639 
Het OM verdacht hem onder meer van het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbe-
lasting. De verdachte hield relevante feiten en omstandigheden verborgen voor de Ne-
derlandse Belastingdienst. Tot de bewijsmiddelen behoorden onder meer een ‘Grun-
dungs- und Verwaltungsauftrag’ en een ‘Treuhandvertrag’ waarin de verdachte opdracht 
gaf aan een trustkantoor om op eigen naam, maar voor rekening van de verdachte, een 
stichting en een OSV op te richten en te beheren. Deze stichting hield (in)direct de aan-
delen van zowel een OSV op Aruba als van een OSV opgericht naar het recht van Ier-
land. Verder had de verdachte een OSV gebruikt om voor zijn vriendin en kinderen op 
Aruba een woning te kopen en hun levensonderhoud te bekostigen. Hij deed dit onder 
                                                        
636  Deze vermogensrechten (immateriële rechten) betroffen onder meer: rechten op goud en zilvererts 

mijnen in Colorado, karton-applicaties genaamd ‘hard paper en steenkool in Mexico. De vraag is 
natuurlijk wat is de waarde van deze rechten? 

637  Het ‘leeghalen’ van een vennootschap voordat de verschuldigde vennootschapsbelasting is betaald 
kan worden gezien als een vorm van vennootschappelijk ‘vampirisme’. 

638  Hof Amsterdam, 13 juli 2007, LJN:BB2447. Het betreft een zeer uitgebreid vonnis van meer dan 
300 pagina’s. 

639  Rechtbank Breda, 17 oktober 2008, LJN:BG5277, r.o. 2.5. 
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meer door het fingeren van een lening van f 1.000.000 (ongeveer € 420.000).640 De rech-
ter oordeelde hierover als volgt in r.o. 4.14: 
 
 ‘dat de leenovereenkomst valselijk is opgemaakt en dat de lening niet door  
 de vennootschap maar door de verdachte is verstrekt’.641 
 
Tevens had de verdachte in zijn hoedanigheid van aandeelhouder grote bedragen aan 
zijn OSV’s onttrokken, door contante opnamen en overboekingen naar zijn buitenlandse 
(privé)bankrekeningen. De verdachte verweerde zich door te stellen dat hij de aandelen 
van de Arubaanse vennootschap had overgedragen en zodoende geen beschikkingsmacht 
meer had. De rechter keek door de formele situatie heen en achtte feitelijke beschik-
kingsmacht voldoende aannemelijk. Tevens had verdachte in zijn belastingaangifte ten 
onrechte niet vermeld dat hij een aantal bankrekeningen op naam van OSV’s met tussen 
geschoven trustkantoren in o.a. Zwitserland en de Britse Maagdeneilanden aanhield. Een 
buitenlandse trustkantoor beheerde de offshore vennootschappen en moest tevens dienst 
doen als formele directeur/eigenaar.  
 
Zaak 7: Mislukte advisering 
 
Het buiten het zicht houden van de inkomsten voor de fiscus speelde ook een rol in de 
zaak van een verdachte die zich bezig hield met de exploitatie van erotische websites. 
Deze persoon had op advies van een Nederlandse bedrijvenaanbieder, het Haags Jus-
risten College (HJC) een structuur opgezet bestaande uit onder meer een offshore ven-
nootschap opgericht naar het recht van Belize met bankrekeningen in Belize en Zwitser-
land. De inkomsten uit zijn erotische internetactiviteiten werden door de verdachte ge-
stort op deze buitenlandse bankrekeningen en bleven zo buiten het zicht van de fiscus. 
De verdachte beriep zich nog op afwezigheid van schuld omdat hij vertrouwde op de 
adviezen van het HJC, dat zich als deskundige op het gebeid van fiscale buitenlandcon-
structies had voorgedaan. In eerste aanleg verwierp de rechtbank dit verweer omdat zij 
van mening waren dat de verdachte niet zo maar mag vertrouwen op dit advies en de 
constructie had moeten voorleggen aan de Belastingdienst.642  
 Verder stelde de rechtbank dat verdachte wist dat de structuur niet door de beugel 
kon omdat hij ervoor had gezorgd dat overal zijn naam niet in verband kon worden ge-
bracht met de OSV, hij het advies had gekregen om het geld niet in Nederland terecht te 

                                                        
640  De rente werd niet betaald maar jaarlijks schuldig gebleven en bijgeboekt bij de hoofdsom. 
641  Zoals in veel belastingfraudezaken is er een nauwe relatie met het delict valsheid in geschrifte. 
642  Rechtbank Roermond van 7 oktober 2011, LJN:BT6866, punt 9. 
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laten komen en hij de in het buitenland ontvangen gelden opnam met credit cards en 
hiervan leefde.  
 
 De rechtbank oordeelde dat de verdachte vanaf het begin bezig is geweest om de 
gelden buiten het zicht van de fiscus te houden en verklaart wettig en overtuigend bewe-
zen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude en andere ten laste 
gelegde feiten en veroordeelt hem hiervoor tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van een jaar.643 
 
De structuren in de hier besproken voorbeelden gelden al lang niet meer exclusief voor 
multinationals. Ook de sportwereld heeft de OSV ontdekt als een middel om belasting 
te ontgaan en/of te ontduiken. Het gaat dan voornamelijk - niet exclusief - om beroeps-
sporten waarbij veel geld wordt verdiend, zoals het profvoetbal, -wielrennen en -tennis. 
Teneinde belastingbetaling in het woonland te ontduiken, worden constructies ontwor-
pen waarin OSV’s in belastingparadijzen een hoofdrol spelen.644 
 
Zaak 8: Grexit 
 
Volgens twee artikelen in het Algemeen Dagblad van 15 en 17 mei 2001 zou ook de 
Griekse spits M. misbruik hebben gemaakt van buitenlandse rechtspersonen om zijn be-
lastingdruk te verminderen. ‘Naast een officieel contract zou de Griekse voetballer bij 
Vitesse een schaduwcontract hebben gehad, waarin jaarlijks twee miljoen netto werd 
geregeld op een bankrekening van een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden ( . . 
. ) waar, zoals erkend wordt hij onder meer zijn imagerechten in onder bracht. Dit bedrijf, 
Diego Trading Ltd, beheerde de bankrekening van M. in Zwitserland’.645 
Veelal gaat het om het aantrekken of behouden van een speler die belangrijk is voor een 
club. Omdat de marktwaarde van zo’n speler hoog is zal deze vaak hoge, vooral netto 
salariseisen stellen. Het fiscale ‘probleem’ voor de club is dat zij over het gevraagde 
verhoogde netto salaris een navenant hogere loonheffing moeten afdragen. Voor de spe-
ler betekent een hoog salaris ook dat hij veel inkomstenbelasting moet betalen. Kortom, 
er ontstaat een situatie waarbij twee partijen er belang bij hebben om de heffingsgrond-
slag te verminderen. Eén van de wijzen om dat doel te verwezenlijken, is een deel van 
het inkomen van de speler uit te keren als vergoeding voor het gebruik van bepaalde 

                                                        
643  Rechtbank Roermond van 7 oktober 2011, LJN:BT6866. 
644  Deze constructies worden vaak aangeduid als ‘royaltystructuren’. Zie de hiervoor aangeduide aan-

bieders of google met het trefwoord ‘royaltystructuur’. 
645  Zie hiervoor ook Rechtbank Arnhem van 24 november 2005, LJN: AU6758. De rechtbank Arnhem 

veroordeelt Karel Aalbers, de ex voorzitter van Vitesse, de club van Machlas, tot een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf van twee maanden voor de feiten met betrekking tot de zaak. 
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rechten, bijvoorbeeld imago-rechten.646 De speler krijgt deze vergoeding niet recht-
streeks, want dan moet hij daarover alsnog belasting betalen. In plaats daarvan wordt het 
geld gestort op de rekening van een buitenlandse rechtspersoon, bijvoorbeeld gevestigd 
te Guernsey, waarvan naar buiten toe onbekend is wie de feitelijk begunstigde eigenaar 
is. In het algemeen zijn in deze zaken twee verschillende geldstromen te onderscheiden. 
Ten eerste een betaling door de werkgever (de club) aan de werknemer (de voetballer) 
ter zake van het arbeidscontract en ten tweede een betaling van de club aan de tussenge-
schoven offshore vennootschap van een vergoeding voor rechten uit het imagecontract. 
Zie ook 5.2.1.2. onder punt e OSV en exploitatie. 
 
Uiteraard zijn er verschillende varianten op deze constructie: hieronder worden twee 
voorbeelden uit de fiscale en strafrechtelijke rechtspraak toegelicht.  
 
Zaak 9: De zaak van de mislukte fiscale schijnbeweging 
 
De Braziliaanse profvoetballer Romario speelde ooit voor een Nederlandse club. Hij had 
zijn imagerechten verkocht aan een naar Engels recht opgerichte OSV, waarvan de enige 
(nominee)directeur woonachtig was op het Kanaaleiland Sark en waarvan de aandelen 
werden gehouden door twee op Guernsey gevestigde trusts. Zo werd gepoogd om met 
een schijnbeweging de Nederlandse Belastingdienst op het verkeerde been te zetten. 
Vermoedelijk wilde hij inkomsten uitstellen tot het tijdstip dat hij niet meer in Nederland 
zou wonen en hij zodoende geen Nederlandse inkomstenbelasting hoefde te betalen. De 
Hoge Raad trapte er echter niet in en gaf Romario zelfs een gele kaart voor spelbederf.647 
De imagerechtenvergoeding die naar de offshore vennootschap werd overgemaakt, is 
door de uitspraak van de rechter aangemerkt als inkomsten die aan de speler in dat jaar 
moeten worden toegerekend en waarover hij belasting in Nederland moest betalen.  
 
Dat deze misbruikstructuren niet alleen in Nederland worden toegepast, maar wereld-
wijd, blijkt ook uit het volgende voorbeeld van een Belgische voetbalclub. 
 
Zaak 10: De Belgische schijnbeweging 
 
In deze zaak ging het om een beroepsvoetballer die met zijn voetbalclub Germinal Beer-
schot overeenkomt dat hem een jaarlijkse vergoeding zal worden betaald als inkomsten 

                                                        
646  Imagorechten zijn te omschrijven als persoonlijke rechten die iemand heeft op zijn eigen portret, 

naam, foto, houding, et cetera en waaraan de sporter herkend kan worden. Zie hiervoor artikel 6 
van de model spelersarbeidsovereenkomst van de federatie van betaald voetbal organisaties (FBO), 
www.fbo.nl. 

647  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 mei 2000, LJN: AA6144 en Hoge Raad 24 juli 2001, 
LJN:AB2776 en VN 2001/41.6. 
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uit portretrechten.648 Partijen spraken af dat de vergoeding werd betaald via een structuur 
bestaande uit een Nederlandse BV en een OSV gevestigd in Jersey, opgezet door een 
trustkantoor in Luxemburg dat deze structuur op verzoek van de club bedacht. De geld-
stroom liep vanaf de Belgische club naar de Nederlandse BV. Die maakte het geld over 
als royalty’s naar de Jersey Limited, die vervolgens het geld overmaakte naar een bank-
rekening in Luxemburg op naam van de voetballer.649 Het opmerkelijke in deze zaak is 
dat de club garandeert dat deze structuur fiscaal toelaatbaar is en de speler vrijwaart van 
alle lasten in verband met deze inkomsten.  
Uiteindelijk kwam de Belgische fiscus de zaak in 2006 op het spoor en ging de image-
vergoedingen belasten als inkomsten.650 Een beroep van de speler op de vrijwaringsclau-
sule werd door de rechtbank en het Hof van Beroep te Antwerpen (7 september 2010) 
verworpen. Verder oordeelt het Hof dat de voetbalclub ‘medeplichtig’ is bij de opzet en 
uitvoering van de fraudestructuur.651 
 
5.2.1.4 Uitleiding 
 
In deze eerste paragraaf is de rol van offshore vennootschappen bij tien dossiers over 
belastingfraude beschreven. In 8 van de 10 zaken heeft een vraaggesprek met een of 
meer van de zaaks rechercheurs plaatsgevonden. De bevinding is dat over het algemeen 
offshore vennootschapen gebruikt worden om de heffingsgrondslag van een specifieke 
belastingsoort te verminderen. Een belangrijke functie is dat de offshore vennootschap 
wordt gebruikt om met valse facturen en contracten de kosten in Nederland te verhogen 
en zodoende de winst te verlagen. Dat was het geval in 9 van de 10 onderzochte dossiers. 
 Tevens zijn een aantal specifieke aanknopingspunten benoemd die een rol spelen bij 
het misbruik van offshore vennootschappen om belastingfraude te plegen. De inlichtin-
genvraag over het aanmerkelijke belang en de betrokkenheid bij een trust of ander doel-
vermogen in de aangifte inkomstenbelasting, speelt ook een rol bij de andere misbruik-
deelgebieden.  
 Verder valt op dat de fraudes plaats vonden binnen een structuur van met elkaar ver-
bonden en gelegenheid bevorderende actoren. Het oprichten en gebruiken van een OSV 
is op zichzelf geen misbruik, zelfs niet als in het land van vestiging geen belasting hoeft 
te worden betaald. 652  Wel is het strafbaar als een op zichzelf wettige 

                                                        
648  De voetballer was van 1999 tot 2001 onder contract van de voetbalclub. 
649  In de Jersey Limited waren de rechten ondergebracht en die vennootschap was gemachtigd om deze 

rechten te licentieren aan derden. In dit geval werden de rechten in licentie gegeven aan De Neder-
landse BV. 

650  Volgens het vonnis kreeg de BBI informatie van de Nederlandse belastingdienst over de structuur, 
met name omtrent de relatie tussen de Nederlandse BV en de Jersey Limited. 

651  Hof van beroep Antwerpen van 7 september 2010, nr. 2008/AR/30. 
652  Rb Gent, 21 mei 2008, 2008/509. 
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constructie/vennootschap wordt misbruikt als voertuig om vermogen en/of inkomen van 
Nederlandse belastingplichtigen buiten het zicht van de fiscus te houden.653 De bestuur-
der van het voertuig bepaalt de bestemming: legaal of illegaal.  
 De rol en functie van de OSV’s in zowel royalty-structuren als bij quasi transferpri-
cing bestaat daarin dat zij de schijn moeten wekken dat het om een onafhankelijke partij 
gaat die uitsluitend het recht heeft verkregen om bijvoorbeeld de portretrechten (image-
rechten) van een bepaalde speler uit te baten.654 Dit speelt vooral bij de loonheffing en 
inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er verschillende varianten op deze structuren, echter 
de basismethodieken blijven hetzelfde. De samenvattende rol en functies van OSV’s 
worden nader besproken in paragraaf 5.3. 
 
5.2.2 Oplichting (Beleggingsfraude) 

 
5.2.2.1 Inleiding 
 
De tweede vorm van financieel-economische criminaliteit is oplichting, strafbaar gesteld 
in artikel 326WvSr.655 De wetgever kwalificeert oplichting als de belangrijkste vorm van 
de groep bedrogdelicten.656 Volgens Stijns-Schepers kan oplichting worden gezien als 
‘een combinatie van diefstal en misbruik van vertrouwen, waarbij zowel het vermogen 
wordt geschaad als het vertrouwen in het handelsverkeer’.657  
Oplichting is niet nieuw maar van alle tijden en kent vele vormen.658 Het onderwerp 
haalt ieder jaar wel een keer de voorpagina en er is zelfs een televisieprogramma ‘opge-
licht’ waarin oplichters ingenieuze plannen ten uitvoer hebben gebracht om (vermo-
gende) Nederlanders hun (zwarte) spaargeld te ontfutselen voor zogenaamde winstge-
vende beleggingen.659 Met ‘listige kunstgrepen’, leugenachtige voorwendselen en een 

                                                        
653  Rb Amsterdam, 16 januari 2003, nr. 13/129199-97, r.o. 3.2.4. Zie uitgebreider hoofdstuk 4. 
654  Zie ook: Gerechtshof Arnhem van 31 augustus 2004, LJN:AR2869. 
655  Artikel 326 WvSr beschrijft feitelijk vier verschillende oplichtingsgedragingen. Voor een uitge-

breide beschouwing zie: Roest 2009, p. 364 e.v. 
656  T&C 2008, p. 1331. 
657  Stijns-Schepers in Fraudedelicten, 2000, p. 56.  
658  Stijn-Schepers 2000, p. 56. 
659  Zie zaaknummer 13 (Palm Invest) en nummer 15 (Lekker leven).  
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valse voorstelling van zaken zijn klanten dan verleid om geld in te leggen.660 Uiteraard 
kent het buitenland evenzo vele voorbeelden.661  
Voor het veilig stellen van de verkregen gelden spelen OSV’s vaak een voorname rol 
waarbij niet of nauwelijks te achterhalen valt wie er achter schuil gaat.662  
 In dit deelhoofdstuk is vooral aandacht geschonken aan één specifieke vorm van op-
lichting, namelijk beleggingsfraude. De reden hiervoor is dat er verhoudingsgewijs veel 
jurisprudentie is over veroordelingen van deze vorm van oplichting.663  
 Blijkens de gevonden jurisprudentie kent oplichting verschillende verschijningsvor-
men, die veelal worden aangeduid met de naam waarop de fraude betrekking heeft zoals 
beleggingsfraude, acquisitiefraude, identiteitsfraude, internetfraude en hypotheekfraude. 
Beleggingsfraudezaken komen het meeste voor. Dit is een vorm van fraude met een rijke 
historie, waarvan een verschijningsvorm in de Angelsaksische landen bekend staat als 
‘Ponzi-schemes’.664 Een aantal van deze zaken wordt hierna behandeld. Tevens komt 
een aantal uitspraken aan de orde die elders in dit onderzoek worden behandeld, zoals 

                                                        
660  Voorbeelden hiervan zijn: het beloven van zeer hoge rendementen, weinig risico, schijnzekerheid 

door gelieerde vennootschappen en stichtingen, valse administratie, valse website en brochures en 
in strijd met afspraken de inleggelden niet (geheel) te beleggen. 

661  Bekende voorbeelden zijn: de beleggingsfraude van Madoff in 2008. In deze zaak zou een bedrag 
van 50 miljard zijn verdwenen.. Hij maakte gebruik van Fairfield Sentry Limited een vennootschap 
gezeteld op BVI, dit fonds werd beheerd door Citco een Nederlands-Antilliaanse trustkantoor. Ma-
doff heeft toegegeven dat hij heeft gefraudeerd en werd uiteindelijk in 2009 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 150 jaar. Zie: SEC Report No.OIG-509, www.sec.gov; Case US District Court 
vs Madoff, case 1:08-cv-10791-LLSVan de Bunt, tijdschrift voor criminologie, 2010, p.19-35. En 
de zaak Stanford in 2009 die 7 tot 8 miljard zou hebben opgelicht van ongeveer 30.000 beleggers 
uit 113 verschillende landen. Stanford zijn offshore bank was gevestigd op Antiqua. In juni 2012 
is hij veroordeeld tot 110 jaar gevangenisstraf. Zie: SEC v Stanford, civil action no. 3:09-cv-0298 
en New York Times van 14 juni 2012. 

662  Overigens worden de bankrekeningen van deze offshore vennootschappen veelal aangehouden bij 
Westerse banken in onshore landen, zoals de US en Zwitserland. Zie STaR 2011, p. 122. 

663  De relevante jurisprudentie over dit onderwerp is verkennend in kaart gebracht en geanalyseerd. 
Het invoeren van de zoektermen ‘oplichting en offshore’ over de periode vanaf 2000 tot en met 
2013 in de databank van rechtspraak.nl leverde 14 treffers op. Zie ook Kabki 2014, hoofdstuk 4, 
die 15 zaken beschrijft. 

664  Vernoemd naar de Italiaans oplichter Charles Ponzi die in de zomer van 1920 in de Verenigde 
Staten circa 9,5 miljoen USD van investeerders wist aan te treken door de verkoop van schuldbrie-
ven (promissory notes) met een beloofd rendement van 50%. In 1921 spatte deze beleggingszeepbel 
uit elkaar toen bleek dat hij geen winst maakte en de eerste investeerders betaalde met de inleg van 
nieuwe investeerders. Sindsdien wordt dit type van oplichting aangeduid als Ponzi-schema. Roest, 
2009, p. 30. 
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de zaak Paarlberg (zaak nr. 29 ) bij de paragraaf over witwassen en de zaak nummer 5 
American Energy bij het onderdeel belastingfraude.  
 
5.2.2.2 Beschrijvingen van zaken 
 
Zaak 11: De kerstboom structuur 
 
Deze strafzaak speelde in 1998 en werd onderzocht door de FIOD en het toenmalige 
KLPD. Het ging om een vermogende Duitser die samen met zijn vermogensadviseur V. 
ongeveer 600 gedupeerde Nederlandse klanten zou hebben opgelicht voor tenminste 100 
miljoen euro. Hiervan werd door het OM ongeveer 9 miljoen teruggevonden op bankre-
keningen in Zwitserland en Luxemburg.  
De klanten kregen voor hun inleg een certificaat met daarop het recht op een rente van 
10% bij een looptijd van 6 maanden. In eerste instantie kregen de klanten de inleg en de 
rente daadwerkelijk uitgekeerd. Echter, dat ging steeds moeilijker totdat uiteindelijk in 
1998 alle betalingen werden stopgezet. Van daadwerkelijke beleggingen bleek geen 
sprake te zijn.  
In deze zaak werd door de verdachten gebruik gemaakt van een netwerk van Nederlandse 
vennootschappen en offshore vennootschappen, respectievelijk vier in Luxemburg, drie 
in de Britse Maagdeneilanden en een in Zwitsersland. Het doel van deze structuur was 
om het geld uit Nederland te halen en vervolgens binnen de structuur zo snel mogelijk 
door te sluizen naar een offshore vennootschap. Enerzijds omdat een offshore vennoot-
schap als beleggingsbedrijf werd gebruikt en anderzijds onder de juridische titel van (in-
terne) leningen. Een deel van het geld kwam terecht bij de verdachten, in de vorm van 
(fictieve) verstrekte leningen.  
 Buitenlandse trustkantoren traden hierbij op als directeur-in-naam en/of aandeelhou-
ders-in-naam van de offshore vennootschappen. De verdachten werden in eerste aanleg 
veroordeeld tot respectievelijk 4 en 3,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een 
geldboete van respectievelijk € 5 miljoen en € 1 miljoen.665 
 
Zaak 12: De oplichter S. 
 
Deze oplichter heeft bedrijven en particulieren voor ongeveer € 15 miljoen opgelicht. 
De fraude bestond uit het bij beleggers opwekken van vertrouwen zodat zij gingen in-
vesteren in projecten die achteraf niet bleken te bestaan. Het uit oplichting verkregen 
vermogen werd enerzijds weggesluisd naar bankrekeningen van onder zijn controle 
staande buitenlandse rechtspersonen. Anderzijds werden dure auto’s, onroerend goed en 
jachten gekocht. Zo werd het huis van de verdachte gefinancierd met een hypothecaire 
                                                        
665  Zie: Rechtbank Roermond, 30 juli 2003, LJN:AI0639 en AI0657 en interview met zaak recher-

cheur. 
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lening van € 2,5 miljoen afkomstig van een Panamese vennootschap.666 Eén van de jach-
ten was ondergebracht bij een vennootschap die gevestigd was op Jersey. De verdachte 
deed alsof hij werkzaam was als adviseur van het Panamese bedrijf, waarvoor hij een 
vergoeding ontving van $ 180.000 per jaar. De Panamese offshore vennootschap functi-
oneerde hierbij als werkgever en zorgde ervoor dat hij een schijnbaar wettig inkomen 
verkreeg. S. werd door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf 
voor oplichting, valsheid in geschrift en leiding geven aan een criminele organisatie.667  
 
Zaak 13: Beleggingsfraude Palm Invest668 
 
Deze zaak vertoont alle kenmerken van een klassieke beleggingsfraude en wordt dan 
ook uitgebreider beschreven. De fraude is in 2005 opgezet door twee vrienden, Remco 
V. en Danny K die vanaf het begin van plan waren om beleggingsfraude te plegen.669 
Het is dan ook aannemelijk dat zij de opgezette vennootschapsstructuur hierop hebben 
afgestemd. Zij waren de bedenkers en feitelijke leidinggevers van Palm Invest BV, ter-
wijl op papier een andere persoon formeel directeur was. Een wezenlijk onderdeel van 
dit plan was het opzetten van een structuur die vooral moest dienen om het geld buiten 
het bereik van de autoriteiten en crediteuren te brengen. Het bouwsel van binnenlandse 
en buitenlandse ondernemingen zag er als volgt uit. De binnenlandse structuur bestond 
uit een houdsterstructuur van BV’s met als extra een stichting. Palm Invest BV was een 
bestaande lege BV.670 De verdachten kochten de aandelen in 2006.671 Deze structuur was 
vooral bedoeld voor het normale zakelijke verkeer en om vertrouwen op te wekken bij 
de beleggers. Vervolgens werd de oorspronkelijke naam van de BV, Pretty Pictures BV, 

                                                        
666  Niet bekend is of de notaris hiervan een ongebruikelijke transactie heeft gedaan. 
667  Rechtbank Amsterdam, 5 december 2000, LJN:AF5350. 
668  Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Website palminvest.nl; Faillissementsver-

slag curator van 23 juni 2010; Vonnis rechtbank Amsterdam, 22 april 2010, LJN:BM1907 en 
BM1910; Bartels, Palm Invest, Uitgeverij Carrrera 2010; gegevens Kadaster en Kamer van Koop-
handel en het Tijdschrift Revu nr. 33, De fata morgana’s van Remco V. en Danny K. Augustus 
2008; Roest 2009, p. 62 en interview zaaks rechercheur. Feitelijk gaat het om twee verdachte ven-
nootschappen te weten: Palm Invest BV en PR Invest BV. Uit praktische overwegingen beperkt ik 
mij hier tot Palm Invest BV. 

669  Zie rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2015:1575, R.O. 4.1. en interview zaaks recher-
cheur.  

670  Volgens de historische gegevens hield dit bedrijf zich oorspronkelijk bezig met het produceren en 
vervaardigen van bioscoopfilms. Verdachte V. is in 2005 al eens failliet gegaan met een ander 
bedrijf. 

671  Dit hebben zij gedaan omdat beiden al antecedenten hadden en daardoor bij banken niet als be-
trouwbaar stonden vermeld. Het openen van bankrekeningen zou hierdoor wel eens voor problemen 
kunnen zorgen. Zij kochten de aandelen van de bestaande BV via een andere BV die op naam van 
hun partners stonden zodat zij zelf buiten beeld bleven. Zie Bartels, 2010, p. 29. Onder de nieuwe 
wetgeving van de herziening toezicht rechtspersonen is de overdracht van aandelen één van de 
handelingen die in de database als een risicosignaal wordt opgenomen. 
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veranderd in Palm Invest BV.672 In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat 
beschreven dat de eerste inschrijving was op 16 oktober 1987, de indruk wekkend dat 
Palm Invest BV al sinds 1987 actief is, terwijl de beleggingsactiviteiten pas zijn begon-
nen na de naamswijziging in 2006. Als bestuurder en enig aandeelhouder van Palm In-
vest BV staat ingeschreven: Palm Invest Holding BV waarvan de bestuurder en enig 
aandeelhouder de Stichting Administratiekantoor Palm Invest is.673 Door deze structuur 
is het voor de buitenwereld niet duidelijk wie het nu feitelijk voor het zeggen heeft. Beide 
verdachten zijn immers niet zichtbaar in deze structuur.674 De buitenlandse (offshore) 
structuur bestond uit een offshore vennootschap opgericht naar het recht van Dubai, ge-
naamd Palm Invest Dubai Ltd en minstens vier naar Panamees recht opgerichte rechts-
personen.675 De Panamese rechtspersonen hadden elk een rekening bij de Banque di Saf-
fra in Monaco. Alles tezamen dienstig om geld weg te werken, voor privé doeleinden te 
gebruiken of te investeren in vastgoed in Nederland.  
 Vervolgens werden de potentiële slachtoffers/beleggers lekker gemaakt met een vast 
gegarandeerd rendement van 9%, maandelijks uit te betalen met een looptijd van 3 jaar. 
Met een ‘gelikte’ werving onder meer in het programma Business Class van Harry Mens 
en commercials op RTL 7 werd klanten een gevoel van betrouwbaarheid en zekerheid 
gegeven. Het geld zou worden belegd in vastgoed op het kunstmatige ‘Palm eiland’ voor 
de kust van Dubai. In de praktijk werd slechts een klein gedeelte van het geld daadwer-
kelijk geïnvesteerd in Dubai, al bestaat over de exacte hoogte van dit bedrag verschil van 
mening tussen het OM en de verdachten. Door Palm Invest werden obligaties aangebo-
den met een minimum van € 50.000. Reden hiervoor is mede dat op beleggingsdeelne-
mingen vanaf dit bedrag geen toezicht is van de AFM.676 Palm Invest bleek succesvol te 
zijn. Al op 27 november 2006 stort de eerste belegger een bedrag van € 50.000. Andere 
beleggers volgen snel. Volgens het verslag van de curator ging het totaal om 378 beleg-
gers die gezamenlijk in een periode van 14 maanden ruim € 31 miljoen hebben inge-
legd.677 Om meer inzicht te krijgen in de chronologie van de (financiële) handelingen zie 
figuur 5.2. hierna.  
 
  

                                                        
672  Zie Handelsregisterhistorie van Kamer van Koophandel, dossiernummer 33196052. 
673  Fiscaal aangeduid als DGA (directeur groot aandeelhouder). 
674  Deze structuur geldt ook voor de andere verdachte rechtspersoon, Positief Rendement Invest B.V. 

Met deze BV begon de fraude in 2005. Nadat er problemen kwamen met de AFM werd deze struc-
tuur in 2006 beëindigd en werden de beleggingsactiviteiten later voortgezet in Palm Invest BV. 

675  De structuur is niet geheel compleet. een aantal buitenlandse rechtspersonen en hun bankrekenin-
gen zijn niet vermeld omdat deze geen belangrijke rol speelden en het de overzichtelijkheid niet ten 
goede zou komen. 

676  Per 1 januari 2012 is dit minimum bedrag verhoogd van € 50.000 naar € 100.000. 
677  Dat is gemiddeld ongeveer 82.000 euro per inlegger. Van de 31 miljoen euro zou slechts een klein 

gedeelte daadwerkelijk zijn belegd in vastgoed in Dubai. Overigens is het denkbaar dat niet alle 
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Figuur 5.2: Chronologisch overzicht (financiële) handelingen  
(bedragen in miljoenen euro) 

 
Bron: Eigen ontwerp 
 
De cijfers geven de volgorde van de verrichte handelingen aan. In stap 1 worden de 
voorbereidende handelingen verricht voor de geplande fraude, door de aankoop van de 
Nederlandse BV’s en het (laten) oprichten van de buitenlandse offshore vennootschap-
pen. Vervolgens worden de benodigde bestuurders, aandeelhouders en vertegenwoordi-
gers voor de rechtspersonen gezocht en benoemd, waaronder een advocatenkantoor in 
Panama. Daarna worden door de vertegenwoordigers van de rechtspersonen bankreke-
ningen geopend. De financiële infrastructuur is nu klaar voor gebruik. In stap 2 worden 
de mogelijk potentiele beleggers benaderd, die gezamenlijk uiteindelijk ruim 31 miljoen 
euro inleggen. In stap 3 wordt een klein deel van dit ingelegde geld, ongeveer 1,3 miljoen 
euro, als rente teruggestort naar de eerste beleggers. Vrijwel direct nadat het geld is bin-
nengekomen op de Nederlandse bankrekening van Palm Invest wordt een deel van het 
geld (14,8 miljoen euro) doorgeboekt naar het buitenland, eerst naar Palm Invest Dubai 
(stap 4) en vervolgens naar de Panamese vennootschappen gevestigd op het advocaten-
kantoor (stap 5). Ten slotte wordt in stap 6 het geld vanuit de Panamese vennootschappen 
verder verdeeld. Een deel van het geld werd per kas of via gebruik van creditcards op-
genomen. De fraudeurs besteden dit geld aan een zeer luxueus leven met dure auto’s en 

                                                        
beleggers zich hebben gemeld bij de curator. Bijvoorbeeld omdat zij met zwart geld hebben belegd 
en daardoor anoniem willen blijven. 
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boten, twee villa’s in Nederland, het huren van een luxe appartement in Monaco. Het 
overgebleven geld werd gestort op depositorekeningen. 678  
 In april 2007 wordt een ander deel van de ingelegde gelden (€ 4.7 miljoen) gebruikt 
voor de aankoop van twee villa’s in Nederland, door twee Panamese rechtspersonen die 
op hetzelfde adres in Panama stonden ingeschreven.679 Beide verdachten gaan hier zelf 
in wonen. De koopsom werd voldaan door storting op een derdenrekening van de be-
trokken notaris.680 Voor deze aankoop is geen hypothecaire zekerheid ingeschreven in 
het kadaster. Verder blijkt uit de kadastrale akte dat beide Panamese vennootschappen 
hierbij vertegenwoordigt werden door een Nederlandse persoon, woonachtig in Monaco, 
die mogelijk de fiscale adviseur is geweest van beide hoofdverdachten.681  
 Zoals gebruikelijk bij dit soort beleggingsfraudes ging het mis. Er kwamen geen 
nieuwe beleggers en dus konden de beleggers niet meer worden betaald en ontstond er 
onrust en media-aandacht. Een deel van de beleggers schakelden het advocatenkantoor 
Bartels in. Uiteindelijk komt de zaak bij de FIOD die op 21 januari 2008 doorzoekingen 
ter inbeslagneming verricht op verschillende adressen, waarbij tevens beide verdachten 
worden aangehouden. Hierdoor ontstond de nodige onrust en media-aandacht voor de 
zaak. Uiteindelijk wordt Palm Invest BV op 17 november 2009 failliet verklaard.682  
 Op 16 april 2013 zijn beide verdachten Remco V. en Danny K. in hoger beroep ver-
oordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar.683 Het hof beschouwde 
Palm Invest als een ‘oplichtingsvehikel’ waarvan vanaf het begin duidelijk was dat het 
overgrote groot deel van de ingelegde gelden werden overgeboekt naar bankrekeningen 

                                                        
678  Beide veroordeelden beschikten over bankpasjes waarmee ze elektronisch konden bankieren en 

zodoende ook feitelijk beschikten over het ingelegde geld van Palm Invest, terwijl zij formeel niet 
betrokken waren bij de vennootschappen. Zie uitgebreider verslag curator Van Diepen en van der 
Kroef advocaten, verslag van 23 juni 2010 en Bartels 2010, p.146-149. 

679  Zie verslag curator, hoofdstuk 1.8 over de geldstroom. Op beide villa’s is beslag gelegd door het 
OM. 

680  Afhankelijk van de mate van risico inschatting moet de notaris op grond van de Wwft bij deze 
transactie een cliëntenonderzoek hebben verricht, alsmede de identiteit van de uiteindelijke gerech-
tigde van de Panamese vennootschap hebben vastgesteld en geverifieerd en mogelijk ook een on-
gebruikelijke transactie aan het FIU hebben verricht. 

681  Akte van levering van 3 september 2007 en Bartels, 2010, p. 187. Deze persoon is verder niet 
vervolgd door het OM. 

682  Rb Amsterdam, 11 december 2009, LJN:BK7176. 
683  Het Openbaar Ministerie had 5 jaar geëist in deze zaak. In hoger beroep zijn beide verdachten 

veroordeeld tot een hogere straf dan door de rechtbank was opgelegd, namelijk tot vijf jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. Zie Hof Amsterdam, 16 april 2013, LJN:BZ7878. Het hof komt tot de 
conclusie dat de ingelegde gelden van de beleggers zijn witgewassen door de gelden van de Neder-
landse BV’s door te boeken naar de rekeningen van offshore bedrijven, waarover de verdachten 
toegang hadden.  
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waarop uitsluitend de verdachten toegang hadden. beide verdachten zijn ook civielrech-
telijk aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakuitoefening.684  
 Op 25 februari 2015 deed de rechtbank Amsterdam in eerste aanleg een interessante 
uitspraak in de strafzaak tegen de statutaire directeur van Palm Invest., Bart D, deze 
fungeerde feitelijk als een soort katvanger voor beide hoofdverdachten.  
Volgens het OM had de verdachte als directeur de zorgplicht om te controleren of het 
ingelegde geld wel in vastgoed in Dubai werd belegd. Verder stelde het OM, dat ver-
dachte wist dat er zaken fout gingen en dat de verdachte niet had ingegrepen terwijl hij 
dat wel had kunnen doen en zodoende op zijn minst de voorwaardelijke opzet heeft ge-
had op de ten laste gelegde strafbare feiten. De verdediging zag dat anders. Kort gezegd 
was het standpunt van de verdediging dat verdachte niet kan worden aangemerkt als 
feitelijke leidinggever in de zin van artikel 51 Lid 2 WvSr en moet worden vrijgesproken. 
De rechtbank oordeelde dat hoewel de directeur zijn functie als statutair directeur licht-
vaardig had opgevat er onvoldoende bewijs was in het strafdossier dat de verdachte di-
recteur wist of de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er strafbare feiten werden ge-
pleegd en sprak de formele directeur vrij.685  
 Overigens was Bart D. eerder, op 11 november 2009, civielrechtelijk aansprakelijk 
gesteld voor het onrechtmatig handelen als bestuurder van de Stichting Administratie-
kantoor, die weer optrad bestuurder was van Palm Invest BV. 
 Ten slotte zij vermeld dat de betrokken offshore vennootschapen en hun bestuur-
ders/feitelijke leidinggevers door het OM niet zijn vervolgd. 
 
Zaak 14: Vader en zoon 
 
In deze FIOD-zaak uit 2006 ging het om een beleggingsfraude gepleegd door een vader 
en zijn zoon. Aanleiding voor het onderzoek waren klachten van de beleggers. De ver-
dachten hadden 14 beleggers benadeeld voor in totaal € 745.000. Zij boden beleggingen 
aan in vastgoed met een rendement van ongeveer 20%. Hiervoor was de volgende ven-
nootschapsstructuur opgezet: Een Nederlandse commanditaire vennootschap (CV) met 
een Engelse Limited als beherend vennoot, waarvan de aandelen werden gehouden door 
een andere Limited.686 De gelden kwamen binnen op de bankrekening van de Engelse 
Limited. Verdachte (vader) was de stille vennoot.687 De structuur bestaande uit drie naar 
Engels recht opgerichte Limiteds was gekocht bij het (toenmalige) Haags Juristen Col-
lege (HJC), een bedrijvenaanbieder in Nederland. Het HJC zou ook geadviseerd hebben 

                                                        
684  Rechtbank Amsterdam, 11 december 2009, LJN:BK7176. 
685  Rechtbank Amsterdam, 25 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1575. Zie met name de over-

wegingen van de rechtbank in r.o. 4.5. over de rol en taak die de directeur in deze zaak heeft ge-
speeld. 

686  De Nederlandse CV is later failliet verklaard, ook een terugkerend patroon bij beleggingsfraude. 
687  De naam van een stille vennoot wordt niet geregistreerd in het handelsregister. 
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over deze structuur. Deze drie Limiteds waren allemaal op hetzelfde adres in het Ver-
enigd Koninkrijk gevestigd, later zou de Engelse Limiteds zijn ‘verhuist’ naar Cyprus. 
De rechtbank veroordeelde de verdachte vader in eerste aanleg tot een gevangenisstraf 
van 18 maanden. Deze straf werd in hoger beroep gehandhaafd.688 
Zaak 15: Lekker Leven 
 
In deze FIOD-zaak ging het om een fraude met hypotheken. De oplichter lokte de men-
sen door een rendement te beloven van 7-8% wanneer zij de overwaarde van hun woning 
zouden beleggen door het oversluiten van hypotheken. De overwaarde zou worden be-
legd bij een Luxemburgse SA, die onder controle stond van de verdachte. In totaal zijn 
er ongeveer 175 mensen gedupeerd voor een totaal bedrag van vijf miljoen euro. Ook in 
deze zaak stopten op een gegeven ogenblik de betalingen van de rendementen en werd 
er door de beleggers aangifte gedaan. De modus operandi in deze zaak was als volgt: 
Lekker Leven Hypotheken was de handelsnaam van een commanditaire vennootschap 
(cv) met een Nederlandse BV als beherend vennoot.689 De verdachte trad op als gevol-
machtigde van de cv. De aandeelhouder van de Nederlandse BV was een Engelse Limi-
ted met dezelfde naam. Tevens werd een offshore vennootschap in Panama aangekocht, 
die werd bestuurd door een lokaal advocatenkantoor.690 In het netwerk maakte de ver-
dachte tevens gebruik van een offshore vennootschap opgericht naar het recht van Nevis 
waarvan de aandelen werden gehouden door een Luxemburgse (holding) SA. De ont-
vangen gelden van de beleggers werden vrijwel direct doorgeboekt naar de bankrekening 
van een Panamese offshore vennootschap. Verdachte had een volmacht gekregen om 
over de bankrekening van de Panamese vennootschap te kunnen beschikken. Vervolgens 
werd een groot deel van dit geld doorgeboekt naar de Russische schoonmoeder van de 
verdachte, die hiermee vastgoed kocht in Rusland. De rechtbank veroordeelde de ver-
dachte in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van 4 jaar en verplichte de verdachte ook 
om aan de gedupeerde een schadevergoeding te betalen.691 
 
Zaak 16: Italiaanse zuivelbedrijf Parmalat 
 
Over deze spraakmakende zaak uit 2003 is veel gepubliceerd.692 In deze fraudezaak is 
een bijzonder voorbeeld te zien van misbruik van offshore vennootschap bij het 

                                                        
688  Rechtbank Arnhem, 13 september 2007, nr. 05/980088-06 en Gerechtshof Arnhem van 29 juni 

2009, nr. 21-003776-07. en interview zaaks rechercheur. 
689  Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02064825.  
690  De Panamese vennootschap gaf aandelen aan toonder uit. 
691  Rechtbank Groningen van 20 september 2007, LJN:BG1427 en interview zaaks rechercheur. 
692  Zie: Barrezeele e.a. 2004, p. 52 e.v.; M. Kat  2010, p. 189 e.v. J. Booij, 2005, p.17 e.v. en de 

dissertatie Van der Wulp, 2012, p. 120 e.v. Hij wijst op de kwetsbaarheid van trustkantoren bij 
dergelijke fraudes. 
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Italiaanse zuivelbedrijf Parmalat. De Parmalat-groep gebruikte ook Nederlandse ven-
nootschappen die (indirect) werden bestuurd door een Nederlands trustkantoor en een 
accountant.693  
Deze Nederlandse dochtervennootschappen traden op als financieringsvennootschappen 
voor de groep om zodoende de bronheffing in Italië te voorkomen, een vorm van wettige 
tax planning. Via de Nederlandse dochters is ongeveer 5 miljard aan obligatieleningen 
uit de financiële markt gehaald. In december 2003 wordt duidelijk dat Parmalat een obli-
gatielening van 150 miljoen niet meer kon aflossen. Dat was opmerkelijk omdat zij zou-
den beschikken over een banktegoed bij de Bank of Amerika op naam van een Panamese 
dochter van ongeveer 5 miljard dollar. Met dit document wilde men de kredietwaardig-
heid aantonen naar de kredietverschaffers. Uiteindelijk ging het om een onbeschaamde 
oplichting, waarbij het om een vervalst document blijkt te gaan dat met ‘knippen en 
plakken’ in elkaar is gezet, handtekening vervalst en een paar keer door de fax werd 
gehaald waardoor het uiteindelijk als echt en onvervalst moest doorgaan.694 De account 
van Parmalat, Grant Thornton, had dit document gekregen als bewijs dat het bedrag op 
de rekening stond.  
 In 2010 is de oprichter en (mede)eigenaar van Parmalat, Carlisto Tanzi, door de een 
Italiaanse rechtbank veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. In 2014 veroordeelde de 
Hoge Raad in Italië hem tot een gevangenisstraf van 17 jaar.695   
 
5.2.2.3 Uitleiding 
 
In deze tweede paragraaf stond de tweede vorm van financieel-economisch criminaliteit 
centraal, namelijk oplichting en de rol die offshore vennootschappen hierbij spelen. Hier-
voor zijn zes beleggingsfraudezaken bestudeerd en zijn in vijf zaken (Parmalat niet) 
vraaggesprekken gehouden met tenminste een van de betrokken zaaks rechercheurs. 
 Uit de in dit hoofdstuk beschreven zaken blijkt allereerst dat een algemeen kenmerk 
is dat de offshore vennootschappen worden gebruikt als instrument om de identiteit van 
de werkelijke eigenaar te verhullen en de wederechtelijk verkregen opbrengsten veilig 
te stellen. Uit de dossiers werd niet duidelijk hoeveel geld er teruggevonden is. Volgens 
enkele respondenten wordt slechts een klein gedeelte van het buitgemaakte geld terug-
gevonden. Deze vaststelling blijkt ook uit het onderzoek van Kabki. In 8 van de 15 on-
derzochte dossiers over beleggingsfraude is na de veroordeling in eerste aanleg (een deel 
van) het geld ‘overgehouden’ en ergens geparkeerd in het buitenland.696 Ook volgens 

                                                        
693  Uittreksel handelsregister nummer 4182598 en Van der Wulp, 2011, p. 120-124. 
694  Barrezeele e.a. 2004, p. 57. 
695  Zie Volkskrant van 9 december 2010 en 8 maart 2014. 
696  Kabki, 2014 (dissertatie), p. 107 en tabel 4.11. Geld zou zijn weggesluisd naar landen zoals: Luxem-

burg, Turkije, Dubai en Zwitserland. 
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Kat is het onbekend hoeveel van het geld is verdwenen.697 Het achterhalen van de om-
vang van de weggesluisde gelden wordt bemoeilijkt door de succesvolle werkwijzen van 
de daders mede door gebruik van de buitenlandse rechtspersonen. 
 Bij beleggingsfraude speelt ook nog een ander aspect een rol. Uit het dossieronder-
zoek en interviews komt naar voren dat in sommige gevallen de oplichters van te voren 
vrijwel zeker weten dat zij ontdekt gaan worden, omdat er op een gegeven moment geen 
uitkeringen worden gedaan aan de beleggers, en deze gaan klagen bij de autoriteiten. De 
gedragingen van de oplichters zullen hierop zijn afgestemd en dus zal de structuur vooral 
zijn ingericht om te voorkomen dat het geld wordt ontdekt en afgepakt. Kabki beschrijft 
de uiteenlopende drijfveren en oorzaken die bij fraude een rol spelen. Ook hij stelt vast 
dat de werkwijze van de fraudeur is afgestemd op de beoogde doelen die men nastreeft. 
Als dat doel ‘geld’ is om er later van te genieten, dan kiest de fraudeur voor een werk-
wijze waarbij enerzijds zijn eigen betrokkenheid niet zichtbaar is en anderzijds ook de 
buit veilig wordt gesteld, veelal in het buitenland.698 Ondanks de hoge pakkans en ver-
oordelingskans lijkt beleggingsfraude een regelmatig terugkerend verschijnsel te zijn.699 
De vraag is of het huidig beleid wel voldoende werkzaam is. In paragraaf 5.3. worden 
de rol en functies van de offshore vennootschappen bij de modus operandi nader bespro-
ken. 
 Volgens Roest is het gebruik van een internationale structuur met verschillende 
rechtspersonen ook handig omdat ‘diverse actoren’ zich dan kunnen beroepen op onwe-
tendheid over wat er gebeurde in de rest van de structuur.700 Dit verweer treft niet altijd 
doel bij de rechter.701  
 Uit de onderzochte zaken komt naar voren dat het bij beleggingsfraudes gaat om in-
ternationale structuren bestaande uit zowel Nederlandse als buitenlandse vennootschap-
pen. De oplichter heeft materiële zeggenschap over al deze rechtspersonen, zonder dat 
dit bij externe partijen bekend is. Hierdoor is het mogelijk om snel gelden intern door te 
boeken naar een buitenlandse rekening en deze daarmee buiten zicht van de Nederlandse 
autoriteiten en crediteuren te brengen. Vervolgens worden in de meeste zaken de Neder-
landse BV’s failliet verklaard. Ook wordt door de verdachten vaak verzwegen dat zij een 

                                                        
697  M. Kat 2010, p. 189. 
698  Kabki, 2014 (dissertatie), p. 232. 
699  Ter illustratie: Op 17 maart 2015 worden 3 personen aangehouden wegens grootschalige beleg-

gingsfraude: zie Persbericht OM van 17 maart 2015. 
700  Roest & Stijnen 2009, p.109. Roest is werkzaam als senior-parketsecretaris werkzaam bij het func-

tioneel parket. 
701  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 juni 2004, LJN:AQ4440. Uit de bewijsmiddelen maakt het hof 

op dat de met de strafbare feiten samenhangende activiteiten werden verdeeld over een groep van 
natuurlijke en rechtspersonen en dat de verdachte nauw betrokken is geweest bij de aanschaf en 
nadere ‘optuiging’ van de ‘kerstboom’, een ondoorzichtige structuur van buitenlandse rechtsperso-
nen, waaronder een Limited gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. 
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aanmerkelijk belang hebben in de offshore vennootschappen, waardoor er sprake is van 
een onjuiste belastingaangifte.702 
 
  

                                                        
702  Zoals in Rechtbank Amsterdam van 17 december 2004, LJN:AR7775. 
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5.2.3 Corruptie 

 
5.2.3.1 Inleiding 
De term corruptie wordt wereldwijd gebruikt voor het verschijnsel waarbij iemand die 
in een bepaalde machtspositie zit, zijn macht misbruikt door een ander bepaalde gunsten 
of diensten te verlenen in ruil voor geld of goederen.703 In de formele definitie van Van 
Duyne (2001) staat deze onwettige ruilverhouding centraal, waarbij hij zich niet beperkt 
tot ambtelijke corruptie. In het Nederlandse strafrecht is corruptie echter geen juridische 
term en komt als zodanig niet in het Wetboek van strafrecht voor. De wetgever acht het 
verschijnsel wel degelijk strafbaar maar noemt het omkoping.  
 De belangrijkste juridische strafrechtelijke bepalingen van omkoping zijn in de Ne-
derlandse wetgeving te vinden in de artikelen 177 en 177a WvSr (ambtelijke omkoping); 
omkoping van een buitenlandse ambtenaar (art. 178a WvSr); omkoping van een niet-
ambtenaar (art. 328 ter WvSr) en 362 en 363 WvSr (niet-ambtelijke omkoping).704 Amb-
telijke omkoping wordt nog onderscheiden in actieve omkoping, waarbij het gaat om 
betalingen door de omkoper (burger of bedrijf) en passieve omkoping welke ziet op be-
talingen aan de omgekochte ambtenaar.705 
 Bij omkoping gaat het ruwweg om het gunnen van goederen of diensten aan een 
derde/werknemer (in private of overheidsdienst) in ruil voor een (ontoelaatbare) weder-
dienst of de belofte daarvan. Deze ruilrelatie is een belangrijk kenmerk van omkoping.706 
Niemand kan in zijn eentje aan corruptie doen. De betaling van corruptiegeld kent vele 
varianten: het ’kruimelwerk’ gaat vaak contant (de bekende envelop).707 Naast contante 
beloning is er nog de beloning in goederen en diensten: een horloge, een baantje voor 
een vriend, een promotie van een familielid, een soepele behandeling van een 

                                                        
703  Er is een ruim palet aan verschillende vormen van diensten zoals: het aanwenden van macht en 

invloed, het lobbyen bij beslissingsbevoegde collega’s en/of het verstrekken van vertrouwelijke 
informatie en het gunnen van bepaalde opdrachten. De betalers van smeergeld kunnen zowel (in-
ternationale)bedrijven als particulieren zijn. 

704  Andere strafbare feiten die hiermee in verband staan zijn: artikel 364, 328 quater en 126 WvSr. 
705  In een aantal gevallen is de omgekochte ambtenaar aan te merken als een politiek persoon, interna-

tionaal aangeduid als een Politicially Exposed Person (PEP) waarvoor specifieke regels van toe-
passing zijn.  

706 Sikkema 2005,  p. 26.  
707  Een voorbeeld hiervan is te vinden in de recente zaak tegen de Nederlandse superspion. Het Open-

baar Ministerie heeft in deze zaak 15 jaar gevangenisstraf geëist wegens ambtelijke corruptie en 
witwassen. Deze ambtenaar kreeg iedere keer als hij zijn informatie verstrekte contant uitbetaald. 
Vervolgens stortte hij dat geld enige dagen later op zijn (privé)bankrekening. Per ontmoeting kreeg 
hij enige duizenden euro’s aan spionagegelden. Zie: Persbericht Openbaar Ministerie van 9 april 
2013.  
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subsidieaanvraag, kosteloze opknapbeurt van het huis of vertier in een seksboerderij. Al 
deze gunsten kunnen onderdeel zijn van een dergelijke ruilverhouding.  
 Vaak wordt er bij omkooptransacties gebruik gemaakt van een wirwar van (offshore) 
vennootschappen in binnen- en buitenland en het gebruik maken van valse facturen met 
daarop onstoffelijke termen als: ‘bouwclaim’ / ‘adviesfee’ / ‘aanbrengfee’ etc. Deze han-
delingen zijn aanpalend aan, of overlappend met, belastingfraude en witwassen. In dit 
kader wordt uitsluitend aandacht besteed aan de situatie waarbij offshore vennootscha-
pen een rol spelen, veelal gaat het hierbij om meer omvangrijke zaken. 
 Omkoping kan zowel plaatsvinden op nationaal als op internationaal niveau. Interna-
tionaal is er betrekkelijk veel aandacht voor dit onderwerp, vooral vanuit de OESO, de 
Wereldbank, de FATF en Transparency International, waarbij de aandacht vooral is ge-
richt op omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen.708  
 Onderstaand wordt aan de hand van drie rapporten de bestaande internationale kennis 
op het terrein van misbruik van offshore vennootschappen in verhouding tot corruptie, 
besproken.709  
 
5.2.3.2 Worldbank 2011: The Puppet Masters 
 
In oktober 2011 publiceerde de Wereldbank het rapport ‘The Puppet Masters’.710 In het 
voorwoord wordt het doel van het onderzoek als volgt omschreven: “This report (…) 
focuses on the ease with which corrupt actors hide their interests behind a corporate 
veil and the difficulties investigators face in trying to lift that veil”.  
 Duidelijk is dat de klemtoon hierbij ligt op het gebruik van offshore entiteiten (‘cor-
porate vehicles’ genoemd) die worden misbruikt om de verstrekte en ontvangen corrup-
tiegelden te verhullen. Het onderzoeksteam heeft hiervoor 150 grote corruptiezaken in 
veertig jurisdicties met een totaal bedrag van $ 56,4 miljard aan illegale tegoeden 

                                                        
708  De belangrijkste internationale verdragen en documenten zijn: Overeenkomst ter bestrijding van 

corruptie waarbij ambtenaren van de EU zijn betrokken, Trb 1997, 249; Het OECD verdrag inzake 
bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren, Trb 1998,54 en de goedkeuring hiervan  in 
Kamerstukken II 1998-1999, dossiernr. 26 469. Zie ook Mevis, Omkoping, in Fraudedelicten, 2000, 
p. 84- 104. FATF Typologie rapport ML en Corruptie juli 2011. Transparency International is een 
niet-overheidsdienst (NGO) die jaarlijks een index uitgeeft waarin de landen staan vermeld met 
veel of weinig corruptie. Betreft de Corruption Perception Index van ambtelijke corruptie. Voor 
index 2011 zie: www.cpi.transparancy.org/cpi2011. Tot slot is Nederland is ook partij bij het Ver-
drag van de Verenigde Naties tegen corruptie van 31 oktober 2003.  

709  Overigens speelde het corruptieprobleem al ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 
dit vanwege de negatieve invloed op en groei van ontwikkelingslanden (door sommige daarom 
aangeduid als: Voorspoed Ondanks Corruptie).  

710  Worldbank, Stolen Asset Recovery Initiative (STaR) een samenwerkingsverband van de Wereld-
bank en de Verenigde Naties, o.l.v. Van der Does e.a. The Puppet Masters, 2011. Ik ben zelf be-
trokken geweest als parttime consultant bij dit onderzoek.  
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verzameld en geanalyseerd.711 Het onderzoek richtte zich op zaken waarbij ‘corporate 
vehicles’712 en (financiële) structuren worden gebruikt om corruptiegelden te verbergen, 
waardoor het lastig is om deze gelden op te sporen en vervolgens terug te brengen bij de 
benadeelden.713 Jaarlijks zou er voor $ 20 miljard tot 40 miljard worden gestolen, voor-
namelijk in ontwikkelingslanden, en verplaatst naar met name Westerse bankinstellin-
gen. Hiervan is in 15 jaar slechts 5 miljard achterhaald.  
 Het rapport van de Wereldbank beschrijft op welke wijze offshore-vennootschappen 
worden misbruikt om corruptiegelden te verbergen en welke ondersteunende rol trust-
kantoren en banken hierbij spelen. In de 150 onderzochte corruptiezaken zijn in totaal 
817 ‘corporate vehicles’ (feitelijk veelal offshore vennootschappen) gebruikt, een ge-
middelde van 5,4 ‘corporate vehicle’ per zaak.  
Van deze 817 ‘corporate vehicles’ hebben er 593 (72%) betrekking op (offshore) ven-
nootschappen; 43 (5%) op de rechtsfiguur trust en 40 (4,8%) op stichtingsvormen.714 Het 
gemiddelde van 5,4 gebruikte ‘corporate vehicles' per zaak lijkt veel maar bij corruptie-
zaken speelt dat zowel de omkoper, als de omgekochte een structuur opzetten. Onbekend 
is welk deel hiervan betrekking heeft op offshore vennootschappen. Hieronder is een 
overzicht van de landen waar de gebruikte ‘corporate vehicles’ zijn opgericht/gevestigd 
in figuur 5.3. opgenomen. 
 
  

                                                        
711  De zaken werden geselecteerd aan de hand van de volgende vier criteria: 1. Het moet gaan om een 

hoog geplaatste publieke persoon (ambtenaar); 2. de omvang van de zaak moet boven de één mil-
joen USD liggen; 3 de periode is vanaf 1980-heden en 4. Er moet sprake zijn van gebruik van een 
‘corporate vehicle’.  

712  Het is jammer dat het rapport als uitgangspunt neemt de nietszeggende term van corporate vehicle,  
dat eerder door de OECD ruim is omschreven. Hierdoor is geen inzicht gekregen in misbruik van 
concrete rechtsvormen. 

713  ‘This report casts light on how corporate vehicles are misused to conceal the proceeds of grand 
corruption’ Idem, p. 2. De term ‘corporate vehicle is een ruime en open definitie die overeenkomt 
met de terminologie die de OECD gebruikt. Hieronder vallen zowel corporations, foundations en 
trusts. Idem, p. 11. 

714  Worldbank 2011, p. 122. 
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Figuur 5.3: Top 10 landen aantal misbruikte ’Corporate Vehicles’ in corruptiezaken 

 
Bron: Worldbank 2011, p. 121 
 
Opvallend is dat uit deze statistiek blijkt dat de Verenigde Staten, en met name de staten 
Delaware en Nevada, de meest gebruikte rechtsgebieden zijn waar offshore-vennoot-
schappen worden opgericht.715 De VS worden direct gevolgd de Britse Maagdeneilan-
den en Panama.716  
 Hierbij gaat het over de jurisdictie waar de offshore-vennootschap is gevestigd. Dat 
zegt op zich nog niets over de rechtsgebieden waar de bankrekening van de vennoot-
schap wordt aangehouden en de corruptiegelden worden geboekt. Hierna volgt in figuur 
4 een overzicht van de landen waar deze offshore-vennootschappen bankrekeningen aan-
houden.  
 
  

                                                        
715  Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de zaak van de Zwitserse banken UBS, Wegelin en Credit 

Suisse. De VS dreigen deze banken met boetes, en het intrekken van banklicenties als zij informatie 
over Amerikaanse belastingbetalers niet verstrekken. Het gevolg hiervan is dat de UBS inmiddels 
een boete heeft betaald van 780 miljoen dollar. Verder vereist ook de in  2010 ingevoerde Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) wetgeving dat buitenlandse financiële instellingen infor-
matie aan de belastingdienst van de VS verstrekken. Dit terwijl mogelijk een deel van de informatie 
beschikbaar is in een van de Staten van de VS zelf.  Over de gevolgen van de FACTA voor Neder-
land zie Kamervragen van lid Omtzigt van 7 juni 2011 kenmerk 2011Z11939. 

716  Dus waar de VS de beschuldigende vinger wijst naar Westerse banken als het gaat om het faciliteren 
van corruptie, belastingfraude en/of witwassen wordt de juridische ‘vluchtauto’ veelal door de VS 
zelf geleverd. Idem, tabel B.3. p. 121. 
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Figuur 5.4: Top 10 landen waar de bankrekeningen (betrokken bij corruptie) worden 
aangehouden 

 
Bron: Worldbank 2011, p. 122 
 
Opvallend is dat ook in deze statistiek verreweg de meeste bankrekeningen van de ‘cor-
porate vehicles’ worden aangehouden bij Westerse ‘onshore’ landen zoals de Verenigde 
Staten en Zwitserland.717 Dit sluit aan bij eerdere bevindingen van onder andere Global 
Witness die banken verwijt corruptie te bevorderen van ondernemingen en trusts.718 De 
Britse Maagdeneilanden blijken voor bankrekeningen in corruptiezaken geen rol van be-
tekenis te spelen. 
 Hierna worden in hoofdlijnen de verschillende varianten die het rapport noemt be-
sproken: de lege rechtspersonen, plank-bv’s, actieve vennootschappen en aandelen aan 
toonder, omdat deze verreweg het meeste werden gebruikt in de praktijkzaken, namelijk 
in 128 van de 150 zaken.719  
 
  

                                                        
717  Banken zijn op verschillende momenten betrokken bij activiteiten van de offshore vennootschap 

zoals bij het openen van de bankrekening en het vastleggen wie de gemachtigden zijn, het monito-
ren van de geldstromen, het identificeren van de ultimate beneficial owner en het rapporten van 
ongebruikelijke transacties.  

718  Global Witness maart 2009 en verklaring aan de ministers van Financiën van de G-20 landen die 
bijeenkwamen in London. Verklaring van 11 maart 2009. Een van de aanbevelingen van het rapport 
is (..) that every country produces full public online registers of the ultimate beneficial ownership 
of alle companies and trusts under its jurisdiction’. Een alternatief is om deze verplichting ‘risk 
based’ op te leggen, dus alleen voor de meest risicovolle ondernemingen. 

719  Idem, p. 34. 
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I. Lege vennootschap (Shell companies) 
 
In meer dan de helft van de onderzochte zaken was een zogenaamde lege vennootschap 
betrokken: “a non-operational company that is, a legal entity that has no independent 
operations, significant assets, ongoing business activities or employees”.720 Omdat een 
lege vennootschap geen activiteiten ontplooit is het moeilijk om hierover informatie te 
verkrijgen.721 Het rapport wijst hierbij in het bijzonder op de International Business Cor-
poration (IBC), die ideaal is als lege vennootschap voor niet-ingezetenen in offshore 
financial centers (OFC).722 Misbruik van lege vennootschappen gaat in de meeste geval-
len gepaard met andere mechanismen om de identiteit van de uiteindelijk begunstigde te 
verhullen. Zoals: het heimelijk uitoefenen van controle door het opmaken van onder-
handse contracten, door het stapelen van verschillende lagen van vennootschappen723, 
het gebruik maken van aandelen aan toonder (bearer shares) en de uiteindelijk de begun-
stigde plaatsen in een ander land dan het land van oprichting. Vervolgens wordt in het 
rapport de casus van Anthony Seminerio beschreven: 
 

Op 4 februari 2010 werd de voormalige New York Assembly vertegenwoordiger An-
thony Seminerio veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar wegens ‘defrauding’ 
van diverse personen in New York. In de periode 1998 tot 2009 zou hij tegen betaling 
van ongeveer een miljoen dollar een bevoorrechte behandeling hebben gegeven aan 

                                                        
720  In een voetnoot wordt hierbij gewezen op de definitie van de FATF in het rapport’ Behind the 

Corporate Veil uit 2001 die als volgt luidt: Companies, which are entities established not to pursue 
any legitimate business activity but solely to obscure the identity of their beneficial owners and 
controllers (…). Deze definitie was voor de onderzoekers ongeschikt omdat het alleen betrekking 
heeft op illegale doeleinden. Idem, p. 34. Hierbij wil ik opmerken dat de oprichting van een rechts-
persoon legaal is en op dat moment een ‘lege’ (‘hollow’) vennootschap betreft. Pas later zal het 
afhangen van het gebruik door de aandeelhouder of het al dan niet voor legale of illegale doeleinden 
wordt gebruikt.  

721  Bij een actieve vennootschap is dat gemakkelijker omdat deze personeel hebben die kunnen worden 
geïnterviewd, een website hebben, financiële informatie, in een telefoonboek staan en zijn inge-
schreven bij het handelsregister. Dit laatste geldt in principe voor iedere vennootschap dus ook voor 
een lege vennootschap. 

722  Voor een IBC laat dit onverlet dat zij in een ander land wel activiteiten mogen verrichten. Voor een 
nader toelichting op het begrip IBC zie paragraaf 3.5.3.1. 

723  Hiervan heeft de FATF in een typologie rapport beschreven dat een structuur bestaande uit meer 
dan 3 lagen een verhoogd risico op misbruik met zich meebrengt. FATF 2012, p. 13. 
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personen en bedrijven in de Assembly en bij  de New York State. Hierbij maakte 
hij gebruik van een lege vennootschap die optrad als consulting bedrijf.724  
 
 
De bankrekening van deze consulting firma liet zien dat Seminerio deze rekening niet 
gebruikte voor ontvangsten en betalingen  in verband met consultancy werk-
zaamheden, maar alleen voor het ontvangen van corruptiegelden en voor persoon-
lijke uitgaven.725 

 
De term lege vennootschap moet niet worden verward met de term plank-vennootschap 
die hierna wordt beschreven, hoewel deze begrippen elkaar niet uitsluiten. 
 
II. Plankvennootschappen (shelf companies) 
 
De term plankvennootschap, shelf company, kwam al eerder ter sprake in hoofdstuk 2. 
In het rapport wordt dit begrip omschreven als een vennootschap (company) die:  
 “(1) is incorporated with a standard memorandum or articles of association; (2) has 
inactive shareholders, directors, and secretary en (3) is left dormant – that is, sitting ‘on 
a shelf’ for the purpose of later being sold.” 726 
Kort gezegd: gaat het om een reeds opgerichte vennootschap die compleet met naam, 
adres, aandeelhouders, directie en benodigde documenten beschikbaar is voor een po-
tentiële koper. Dit rapport bevestigt het algemeen bekende feit dat het gebruik van plank-
vennootschappen de kans op het achterhalen van de uiteindelijk begunstigde 

                                                        
724  Niet bekend is geworden om welke rechtsvorm het gaat. 
725  Idem, p. 36 en Federal Bureau of Investigation (FBI), New York Field Office persbericht van 29 

juni 2009 en 4 februari 2010, www.newyork.fbi.gov. 
726  Het feit van een shelf vennootschap die al geruime tijd bestaat is dat het mogelijk is om transacties 

te antedateren.  
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bemoeilijkt.727 Als voorbeeld wordt in het rapport de zaak van Raul Salinas, broer van 
de toenmalige Mexicaanse president Carlos Salinas, genoemd.  
 
Raul Salinas gebruikte een privé bankrekening om tussen de 90-100 miljoen US dollars 
over te maken naar de Citibank.728 De Citibank hielp Salinas bij het verhullen van de 
herkomst en eigendom van deze gelden door gebruik te maken van verschillende plank-
vennootschappen.729 Er werd een offshore vennootschap Trocca Ltd verworven, opge-
richt naar het recht van de Kaaiman Eilanden, die de tegoeden ging beheren.730 Vervol-
gens werden drie Panamese offshore SA’s gebruikt om de functie van directeur van 
Trocca Ltd te vervullen.731 Een andere offshore vennootschap naar het recht van de Kaai-
man Eilanden werd gebruikt om als aandeelhouder van Trocca Ltd te fungeren. Later 
werd hiervoor een trust ingezet. Tenslotte werd een Citi-trust vennootschap in Zwitser-
land gebruikt als manager die de administratie verzorgde. Dit bleek een veel gebruikte 
bedrijfsstructuur van de bank die aan klanten werd aangeboden. Een deel van de corrup-
tiegelden werd vervolgens doorgeboekt naar bankrekeningen van Trocca Ltd bij Citi-
bank te London en Zwitserland.732 
 
III. Operational entities ofwel werkmaatschappijen 
 
Bovenstaand ging het vooral om het gebruik van niet actieve vennootschappen. Uit het 
Global Witness onderzoek bleek dat bij een aanzienlijk deel (ongeveer een van de zeven) 
                                                        
727  Idem, p. 37-38 en p. 112-114. Volgens de onderzoekers was het niet mogelijk om in de onderzochte 

zaken exact het aantal betrokken shelf companies vast te stellen. Dit omdat in veel gevallen de 
vennootschap vlak na de oprichting is verkocht. In slechts 6 gevallen is vastgesteld dat er een aan-
zienlijk tijdsverloop zat tussen de oprichting en de verkoop waardoor duidelijk was dat het om een 
shelf company ging. Idem, p. 37-38. Naar mijn mening verschilt het gebruik van een nieuw opge-
richte en een plank vennootschap niet zoveel als het gaat om het achterhalen van de identiteit van 
de beneficial owner. het enige belang hierbij is dat plank vennootschap direct klaar zijn voor ge-
bruik en dat de suggestie naar buiten wordt gewekt dat het om een al langer bestaande onderneming 
is met een track record. 

728  Citibank Private bank accepteerde Salinas (een PEP) in 1992 als klant en deed geen onderzoek naar 
de herkomst van het geld. Baker 2005, p. 44. De bank verdiende hiermee ongeveer 1,1 miljoen 
USD per jaar. GOA 1999, p. 7. 

729  De Citibank, een van de grootste banken ter wereld, had een nauwe relatie met Cititrust (Cayman), 
een trustkantoor dat beschikte over een uitgebreid netwerk in verschillende landen. GOA 1999 p, 
1. Een dergelijk trustkantoor beschikt over een voorraad aan shelf (offshore) vennootschappen op-
gericht in verschillende jurisdicties. Hierdoor kan de klant snel en discreet worden bediend.  

730  SA staat voor de rechtsvorm:  ‘Sociedad Anonima’. Zie uitgebreider Siemens, 2009, p. 290. De 
keuze voor Panama was in dit geval mede ingegeven vanwege de wettelijke vertrouwelijkheid van 
de wetgever voor anonimiteit van bestuurders en documenten. Idem, p. 4. 

731  Een Panamese SA vereist minimaal drie bestuurders. General Corporation Law 1927, artikel 2 sub 
9 en artikel 49. 

732  Idem GOA, p. 5. Volgens het rapport heeft geen enkele bank of trustkantoor een melding van wit-
wassen heeft gedaan. Idem p, 4. Tax Justice vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Salinas gaf aan niet 
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van de grote corruptiezaken misbruik wordt gemaakt van wettig werkzame bedrijven.733 
Het gaat dan om vennootschappen met zowel inkomende als uitgaande wettige geldstro-
men, waar doorheen misdaadgelden uit corruptie worden vermengd zonder dat dit direct 
een verdenking oplevert van witwassen. In een derde van alle onderzochte zaken ging 
het om dergelijke werkzame bedrijven. 
  
  

                                                        
meer dan 192.000 per jaar te verdienen en moest een eerste minimale inleg storten van 5 miljoen 
USD. Tax Justice Network Citigroup: a culture and history of tax evasion, Lucy Komisar, januari 
2006: www.taxjustice.net. 

733  Idem p. 39. De term ‘operational companies’ zegt niets over het type en de rechtsvorm van de 
vennootschap, maar geeft aan dat het om een vennootschap gaat die handelsactiviteiten verricht.  
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IV. Bedrijven met aandelen aan toonder 
 
Als het gaat over rechtspersonen gaat het veelal ook over aandelen aan toonder (bearer 
shares), vooral in het kader van anti-witwasmaatregelen.734 Houders van toonderaande-
len kunnen namelijk anoniem hun waardepapieren bezitten en overdragen via een on-
derhands document.735 Hiermee wordt duidelijk hoe eenvoudig men onkunde over de 
eigenaar van toonderaandelen kan voorwenden of ook daadwerkelijk hierover onkundig 
kan blijven.736 Door de internationale druk op landen is het tegenwoordig vrijwel niet 
meer mogelijk om aandelen aan toonder uit te geven.737 Zie hierover uitgebreider hoofd-
stuk 3, paragraaf 3.3.4. 
 
Het rapport van de Wereldbank concludeert dat de definitie van de uiteindelijk begun-
stigde (beneficial owner) strakker moet worden omschreven738 en uiteindelijk gericht 
moet zijn op het vaststellen van de identiteit van de natuurlijke persoon aan de top van 
de organisatie; dat banken en trustkantoren hun ‘ken-uw-klantbeginsel’ beter moeten 
uitvoeren; dat directeuren-in-naam moeten worden geïdentificeerd; dat handelsregisters 
makkelijker toegankelijk moeten zijn via het internet.  
Verder besteedt het rapport ruime aandacht aan financiële dienstverleners, met name 
trustkantoren en banken. Over het nakomen van het klantonderzoek door banken en 
trustkantoren is het rapport kritisch: “in the majority of cases in which a corporate vehi-
cle is misused, the intermediary is negligent, willfully blind or actively complicit”.739 
 Tenslotte concludeert het rapport dat er een groot gat bestaat tussen de papieren re-
gels en wat er in de praktijk gebeurt. Deze bevindingen zijn niet compleet nieuw, maar 
ze bevestigen wel de bestaande denkbeelden hierover.  
 
5.2.3.3 FATF 2011: Typology rapport: Laundering the proceeds of Corruption  
 
Het FATF 2011 rapport put uit openbare bevindingen uit corruptieonderzoeken. De be-
vindingen zijn vooral gegrond op een onderzoek naar 32 grote corruptiezaken die als 

                                                        
734  Voor een definitie van toonderaandelen verwijs ik naar paragraaf 4.2.4. 
735  De eisen aan de overdracht kan per jurisdictie verschillen. Om misbruik van die mogelijkheid tegen 

te gaan pleiten de onderzoekers voor ‘dematerialization or immobilization’ van deze aandelensoort. 
Bedoeld wordt dat deze aandelen worden ondergebracht bij een aparte onafhankelijke bewaarder, 
veelal een lokaal trustkantoor die hiervoor een vergunning nodig heeft ( een zogenaamde custo-
dian). Deze verplichting is in diverse landen al opgenomen in wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld in 
de BVI, zie BVIBCAct 2005, section 67-77. 

736  STaR, p. 42-43.  
737  Siemens 2009, p. 47. 
738  Het rapport geeft niet aan waarin dat zou moeten worden omschreven. In internationale aanbeve-

lingen van de FATF (soft-law) of in veel dwingender wet- en regelgeving van de landen zelf? 
739  Worldbank 2011, p. 6. 
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bijlage in het verslag zijn weergegeven.740 Allereerst wordt gesteld dat in alle onder-
zochte zaken gebruik werd gemaakt van een bepaald type rechtspersonen of trusts.741 In 
hoofdstuk 3 van het rapport worden de zes belangrijkste methodieken om de corruptie-
gelden wit te wassen weergegeven. Dat zijn het gebruik van (a) ‘corporate vehicles’742 
en trusts om hun eigenaarschap te verbergen743; (b) poortwachters; (c) binnenlandse fi-
nanciële instellingen; (d) offshore/buitenland; (e) gebruik van stromannen, hieronder 
vallen ook familieleden en vrienden, en (f) gebruik van contanten om het corruptiegeld 
te op bankrekeningen te storten. Duidelijk lijkt dat hier de meldplicht van banken een 
grote rol speelt.  
Ook voor dit rapport geld dat deze vaststellingen niet nieuw zijn, maar slechts de be-
staande opvattingen en bevindingen hierover herhalen. In de bijlage worden de 32 ge-
analyseerde zaken beschreven, maar er wordt niet bij vermeld om welke soort ‘corporate 
vehicle’ het gaat en naar welk recht die is opgericht. In een Nederlandse samenhang zou 
er van rechtspersonen en trusts gesproken worden. Het verschaft als zodanig geen rele-
vante informatie over gebruik van offshore vennootschappen. 
 
5.2.3.4 OESO 2012: Phase 3: report on implementing the OESO Anti-bribery con-
vention in the Netherlands. 
 
In december 2012 heeft de OESO het evaluatierapport over Nederland gepubliceerd. In 
het rapport wordt erop gewezen dat Nederland nauwelijks werk maakt van strafrechte-
lijke vervolging van corruptie die in het buitenland wordt gepleegd en waarbij Neder-
landse bedrijven betrokken zijn. De kritiek van de OESO op Nederland richt zich 

                                                        
740  FATF 2011, p. 8 en bijlage 1. In de meeste gevallen gaat het om PEP’s. 
741  Idem, p.17. Hierbij wil ik opmerken dat niet duidelijk is of het gebruik van een corporate vehicle 

of trust ook een selectiecriterium is geweest. Verder is dit punt niet nieuw. Al eerder in een rapport 
van de FATF uit 2006 werd gesteld dat: (..)  particular concern is the ease with which corporate 
vehicles can be created and dissolved in some jurisdictions, which allows these vehicles to be (..) 
misused by those involved in financial crime to conceal the sources of funds and their ownership 
of the corporate vehicles’. FATF 2006, Introduction. Dit werd later nog eens herhaald in het typol-
ogie rapport van de FATF in 2010 over ‘Money Laundering Using Trust and Company Service 
providers.  Ook FATF aanbeveling 24 en 25 wijzen op het risico van rechtspersonen en trusts bij 
witwassen.  

742  Er bestaat een neiging bij internationale organen om elkaars ‘vage’ begrippen over te nemen: een 
soort globalisering van vaagheid.  

743  In deze paragraaf plaatst het rapport een samenvatting van de belangrijkste risico’s van corporate 
vehicles en trust, ongeacht het voorafgaande delict, dit zijn: (a) the ease with which corporate ve-
hicle scan be created and dissolved in some jurisdictions; (b) that a vehicle can be created as part 
of a series of multi-jurisdictional structures, in which a corporation in one jurisdiction is owned by 
one or more other corporations or trusts in other jurisdictions; (c) the use of specialised interme-
diaries and professionals to conceal true ownership; (d) the ease in which nominees may be used 
to disguise ownership, and corporations; (e) and other vehicles whose only purpose is to disguise 
the beneficial owner of the underlying asset. FATF 2011, p 18. 
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voornamelijk op wat de OECD noemt: brievenbusvennootschappen, ‘mailbox compa-
nies’, een niet juridische term waarmee wordt gedoeld op Nederlandse rechtsvormen die 
worden beheerd en/of bestuurd door trustkantoren in Nederland en die vaak onderdeel 
zijn van een internationale structuur.744 Vaak gaat het hierbij om (tussen)holdings van 
multinationale ondernemingen. Hierbij gaat de OESO er van uit dat Nederland rechts-
macht heeft en dat vervolging van lokale bestuurders ook haalbaar is. Hierbij wil ik drie 
kanttekeningen plaatsen. Ten eerste vinden de commerciële activiteiten van deze cliënt-
vennootschappen niet in Nederland plaats maar in het buitenland. Ten tweede moet de 
corruptiegedraging wel aan de rechtspersoon kunnen worden toegerekend in de zin van 
artikel 51 WvSr, en ten derde worden de feitelijke beslissingen vaak genomen door de 
topbestuurders in het buitenland.745  
 
5.2.3.5 Beschrijvingen van zaken 
 
Zaak 17: Bouwfraude: de valse facturen 
 
Op 9 november 2001 is er op de televisie een uitzending van Zembla waarin Ad Bos een 
oud directeur van het betrokken bouwbedrijf Koop Tjuchem, Nederland maakt voor het 
eerst kennis laat maken met fraude in de bouwwereld.746 Er wordt in deze uitzending 
onthult op welke wijze de bouwwereld onderlinge prijsafspraken heeft gemaakt waar-
door opdrachtgevers zouden zijn benadeelt. Door de politie werd een speciaal onder-
zoeksteam samen gesteld bestaande uit medewerkers van de KLPD, FIOD en het toen-
malige VROM, die onderzoek gingen doen naar de aard en omvang van de bouw-
fraude.747Als gevolg hiervan werd er in maart 2002 op 45 verschillende plaatsen in Ne-
derland huiszoekingen gedaan en administratie in beslag genomen.748 De jaren daarna 
blijft de bouwfraude Nederland bezighouden. Ook in de media wordt veel aandacht ge-
schonken aan deze zaak749. Mede hierdoor krijgt de zaak ook veel politieke aandacht. 
                                                        
744  Rapport punt 40-42. Volgens het rapport zijn er 22 zaken in de media verschenen waarvan het 

Openbaar Ministerie er maar 2 zou vervolgen.  
745  Al kan een trustbestuurder in beginsel volledig aansprakelijk gesteld worden voor handelingen die 

door de cliënt-vennootschap zijn verricht. In dit geval ging het om een onrechtmatige daad vorde-
ring van de belastingontvanger tegen een trustdirecteur wegens niet betaalde belastingen. Zie 
Rechtbank Amsterdam, 27 april 2005, LJN: Dit vonnis is later door het Hof en de HR bevestigd. 
HR 8 juli 2011, LJN:BP8686. 

746  De vermoedelijke strafbare feiten hadden betrekking op oplichting; valsheid in geschrift, belasting-
fraude en omkoping. Het onderzoek heeft zich beperkt tot acht geselecteerde deelonderzoeken naar 
bouwprojecten en een apart deelonderzoek naar valse facturen. Deze zaaks beschrijving beperkt 
zich tot het laatste deelonderzoek. 

747  Zie eindrapport Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid dossier nummer  28244; Bos 
2002, p. 7 en 27. Onderzoeker maakte zelf deel uit van dit onderzoeksteam. 

748  Bos, 2002, p. 27, 109. 
749  Door diverse dagbladen zijn toen digitale dossiers aangelegd over de bouwfraude.  
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Uiteindelijk geeft de tweede kamer opdracht om een parlementair onderzoek in te stellen 
naar de bouwfraude, genaamd de Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid 
(kortweg PEC genoemd).750  
 Een bijzonder onderwerp binnen het bouwfraude onderzoek betrof een deelonder-
zoek naar acht vermoedelijke valse facturen. De facturen waren afkomstig van vier off-
shore vennootschappen, twee waren gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en twee in 
Hong Kong.751 De acht facturen waren gericht aan Simatko NV een vestiging van Koop 
op Sint Maarten.752 In totaal ging het om ruim 5 miljoen dollar, dat is betaald op de 
bankrekening die de offshore vennootschappen aanhielden in Hong Kong en Singapore. 
Deze kosten komen in beginsel ten laste van het (fiscale) resultaat van de Nederlandse 
vennootschap. De vraag is of het om zakelijke transacties ging of dat het ging om een 
structuur die door Koop was opgezet om hiermee enerzijds de fiscale winst in Nederland 
te verminderen en anderzijds een ‘potje’ met (zwart)geld in het buitenland te creëren. 
De 8 facturen vertoonden allen een aantal opvallende kenmerken: zo vermelden alle fac-
turen hetzelfde bedrag, was de omschrijving en opmaak hetzelfde en hielden de vennoot-
schappen bankrekeningen aan bij dezelfde bank met opeenvolgende bankrekeningnum-
mers.753 De omschrijving van de prestaties van de facturen betreft ‘engineering’, een 
vage niet stoffelijke dienstverlening. Volgens de ex-directeur van het bedrijf op Sint 
Maarten is hiervoor geen tegenprestatie verricht.754 Een soortgelijke niet stoffelijke om-
schrijving is vaker te zien in witwaszaken als titel voor het overboeken van het geld.755 
Een van de conclusies van het PEC is dat het opvallend is dat de accountant niet meer 
aandacht heeft geschonken aan deze facturen.756 Het OM heeft ervoor gekozen om de 
heer Koop voor deze facturen alleen het delict valsheid in geschrift ten laste te leggen. 

                                                        
750  Zie eindrapport Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid dossier nummer  28244: met 

name nr. 10 deelproject 3, hoofdstuk 5.6. De Simatko-facturen, p. 242 e.v.  
751  De rechtsvorm van al deze vier offshore vennootschappen was een private limited company by 

shares.  
752  De naam Simatko staat voor ‘Sint Maarten Koop’. Zie Bos, 2002, p.126.  
753  Eindrapport Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid dossier nummer  28244. met name 

nr. 10 deelproject 3, hoofdstuk 5.6. De Simatko-facturen, p. 245. 
754  Zie afgegeven verklaring Ad Bos bij de PEC op 5 september 2002 en de heer Koop op 6 september 

2002. Volgens de heer Koop hadden deze facturen betrekking op betalingen aan lokale leveranciers 
die in dollars moeten plaatsvinden.  

755  Zie nader 5.3.2.8. 
756  Eindrapport Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid dossier nummer  28244, nr. 10 deel-

project 3, hoofdstuk 5.6. De Simatko-facturen, p. 245. 
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De rechtbank achtte het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en sprak 
de heer Koop hiervan vrij.757 Het OM is hiertegen niet in beroep gegaan. 
 
Zaak 18: De vastgoedzaak klimop: verzoek om verklaring 
 
Een voorbeeld van een structuur met offshore vennootschappen die gebruikt wordt door 
de ontvanger van steekpenningen is de vastgoedzaak die bekend is geworden onder de 
naam Klimop.  
 Deze vastgoedfraude uit 2007 speelde zich vooral af rondom Jan van Vlijmen, in zijn 
toenmalige functie als directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling, in samenspan-
ning met de voormalig directeur van het Philips pensioenfonds, Will F. Jarenlang hebben 
beiden tientallen miljoenen verdiend met ‘twijfelachtige’ vastgoedtransacties, waarbij 
een kleine groep mensen zich verrijkte ten koste van (voornamelijk) het Philips pensi-
oenfonds. In totaal zou het om een fraudebedrag van ongeveer 200 miljoen gaan. Het 
fraudepatroon was in het algemeen eenvoudig van opzet. Philips Pensioenfonds verkocht 
bepaalde projecten voor een te lage prijs aan Van Vlijmen, die vervolgens een deel van 
de hiermee behaalde winst liet terugvloeien naar F’s persoonlijke vennootschap. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van valse overeenkomsten en facturen.758  
 Hier volgt een korte beschrijving van twee van de vele transacties die hebben plaats-
gevonden in verschillende projecten, waarbij offshore vennootschappen zijn betrok-
ken.759 Bij de eerste transactie ging het om door F. ontvangen geld, in totaal werd onge-
veer € 4,5 miljoen gestort op een bankrekening van Universum BV en ogenblikkelijk 
overgeboekt naar een Zwitserse bankrekening op naam van Universum Holding BV.760 

                                                        
757  Rechtbank Rotterdam, 15 maart 2007, parketnummer: 10/000020-02. (niet gepubliceerd). 
758  Op 13 november 2007 deden 600 rechercheurs van de FIOD op ruim vijftig adressen in Nederland 

een doorzoeking ter inbeslagneming. Het strafrechtelijk onderzoek had betrekking op fraude en 
corruptie met vastgoed van grote bedrijven zoals het Philips Pensioenfonds. De belangrijkste bena-
deelde partijen waren Rabovastgoed (v/h Bouwfonds) en het Philipspensioenfonds. De schatting is 
dat deze beide partijen een schade hebben opgelopen van ongeveer 250 miljoen euro.  

759  De fraude heeft betrekking op een aantal vastgoedprojecten en diverse transacties die niet allemaal 
door het OM ten laste zijn gelegd.  

760  Universum Holding B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
in Limburg onder dossiernummer 13042271. Sedert 6-9-2011 staat als enig aandeelhouder en be-
stuurder ingeschreven H.J.M. Frische Beheer B.V. Volgens het historisch overzicht was H.J.M. 
Frische vanaf 19 mei 2000 tot 6 september 2001 als algemeen directeur ingeschreven. De econo-
mische eigenaar zou F. zijn. Frische zou slechts hebben opgetreden als juridische stroman voor F. 
Voor de buitenwereld was dus niet zichtbaar dat Will F. achter deze vennootschappen zat. Zie 
Rechtbank Haarlem 27 januari 2012 LJN:BW2172 (inzake veroordeling Frische). Voor het over-
boeken van het geld naar Zwitserland werd gebruik gemaakt van een bankier van de ING-bank. 
Deze is veroordeeld voor passieve niet-ambtelijke omkoping wegens het aannemen van 2% van de 
aandelen van Universum Vastgoed BV. Hiervoor moest hij zorgdragen voor een vlotte verwerking 
van de betalingsopdrachten naar de Zwitserse bankrekening. Zie: strafkamer rechtbank Haarlem, 
27 januari 2012, LJN:BV 2196, onder punt 4.2. 
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Een deel van dit geld werd vervolgens door geboekt naar een bankrekening in Oostenrijk 
op naam van een naar het recht van Belize opgerichte offshore-vennootschap. Vervol-
gens leende deze Limited ongeveer € 1 miljoen van dit geld weer uit aan M., eveneens 
een aan F. verbonden persoon, die dit geld investeert in Nederlands vastgoed.  
In eerste instantie reed F. zelf regelmatig naar Zwitserland om een deel van deze gelden 
contant op te nemen en mee terug te nemen naar Nederland. Dat ‘continue gesleep met 
contanten’ werd te bezwaarlijk en hij liet een structuur opzetten bestaande uit de vol-
gende onderdelen: een IBC opgericht naar het recht van Belize, eerst beheerd en/of be-
stuurd door een bedrijf in Panama en later vervangen door twee advocaten. Deze advo-
caten openden een bankrekening bij de Raiffeissen-bank in Oostenrijk. Op deze bankre-
kening werd later nog 3,2 miljoen euro gevonden.761 Bij de tweede transactie ging het 
om de verkoop van een pakket vastgoed dat door Will F, namens het Philips Pensioen-
fonds werd verkocht voor 384,5 miljoen euro aan Rijsterborgh Bedrijfsmakelaars en ver-
volgens op dezelfde dag gedeeltelijk werd doorverkocht via verschillende partijen aan 
twee offshore vennootschappen gevestigd op de Kaaimaneilanden, waarvan niet inzich-
telijk was wie de eigenaren waren.762 Het advocatenkantoor Nauta Dutilh zou gevol-
machtigde zijn van deze bedrijven.763 Overigens heeft Nederland sinds 29 december 
2009 wel een belastinginlichtingen verdrag met de Kaaimaneilanden, op grond waarvan 
informatie over de offshore vennootschap en haar eigenaren kan worden opgevraagd.764  
 De rechtbank Haarlem heeft op 27 januari 2012 vonnis in eerste aanleg gewezen in 
de Klimop zaak.765 Bij het afsluiten van dit manuscript is het hoger beroep vonnis van 
het gerechtshof in Amsterdam bekend geworden. Zeven van de twaalf verdachten kregen 
een hogere straf opgelegd dan in eerste aanleg. Hoofdverdachte Jan van Vlijmen wordt 
veroordeeld tot 7 jaar in plaats van 4 jaar en Will F. krijgt 5 jaar in plaats van 4 jaar.766 
 Deze eerste transactie kan worden gezien als een schoolvoorbeeld van een verhul-
lingsstructuur. Belize kent een grote mate van anonimiteit voor de IBC.767 Vervolgens 
                                                        
761  Van der Boon & Van der Marel 2009, p. 213-214. Dit boek is geschreven door twee onderzoeks-

journalisten die zich kennelijk goed hebben ingelezen in het dossier, alle zittingsdagen hebben bij-
gewoond en diverse betrokkenen hebben gesproken. 

762  Van der Boon & Van der Marel 2009, p. 261-270. 
763  Accountant nieuws van 7 december 2007. 
764  Zie overzicht van verdragen (TIEA) op de website van de rijksoverheid.  
765  Zie hiervoor: LJN:BV2194. 
766  Zie: Het Financiële dagblad van 28 februari 2015 en NRC van 28 februari 2015. Het vonnis is nog 

niet beschikbaar. 
767  Zie hiervoor ook de overweging van de rechtbank Alkmaar over het gebruik van eveneens een IBC 

opgericht naar het recht van Belize waarin de rechtbank het volgende overwoog: ‘ Deze Belizeaanse 
IBC voldoet geheel aan een van de typologieën van witwassen, nl. het werken met een dekmantel-
organisatie. (JvK: De rechtbank wijst hier op de typologie zoals beschreven in de MvT en vult deze 
in met de volgende beschrijving van de concrete rechtsvorm)‘Bij IBC’s  is niet duidelijk wie de 
Ultimate Beneficial owner (UBO) is. De IBC wordt door lokaal geregistreerde agent opgericht. 
Veelal is dit en advocaat die zich kan beroepen op zijn beroepsgeheim. Er is geen verplichting om 
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worden twee advocaten uit Liechtenstein benoemd tot directeur.768 Hierdoor is het nog 
lastiger om informatie te verkrijgen vanwege het verschoningsrecht van advocaten.769 
Vervolgens wordt er een bankrekening geopend bij een bank in Oostenrijk. Deze opeen-
stapeling van drie verschillende rechtsgebieden gecombineerd met een advocaat als be-
stuurder zorgt voor een dichte verhullingsstructuur voor de belangen van een Neder-
landse rechthebbende. Voor een uitgebreide beschouwing over de achtergronden van de 
Klimop zaak wordt verwezen naar de bestuurlijke rapportage van Van de Bunt e.a.770 
 
Zaak 19: De bedrijvendokter 
 
Van den Nieuwenhuyzen is een internationaal zakenman, die leiding heeft gegeven aan 
het concern genaamd: Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).771 Zijn activiteiten 
hebben betrekking op het bouwen en onderhouden van schepen en het opkopen van be-
drijven. In 2006 werd Van den Nieuwenhuyzen verdacht van het betalen van steekpen-
ningen voor levering van tanks aan Chili. RDM sloot in 1998 een contract met Chili voor 
de levering van tanks voor 63 miljoen euro. Een deel van het geld (ongeveer 7,5 miljoen 
dollar) is als steekpenning terugbetaald aan Pinochet, door RDM Technology, een An-
tilliaanse holding, via een Chileense tussenpersoon. Daarnaast zou via deze Antilliaanse 
holding nog 1,6 miljoen dollar aan de adviseur van ex-president Pinochet zijn betaald.772 
Dit geld werd vervolgens overgeschreven naar een bankrekening op naam van een off-
shore vennootschap in de Britse Maagdeneilanden. Volgens een onderzoek van de Ame-
rikaanse Senaat was deze Britse Maagdeneilanden offshore vennootschap te beschouwen 
als een ‘sluis’ voor de geheime fondsen van Pinochet. Vervolgens werd dit geld, onder 
meer via een lening, opgenomen door Pinochet.773 Overigens heeft Van den Nieuwen-
huyzen deze aantijgingen altijd ontkend en is hij hiervoor ook nooit veroordeeld.774  
 In 2013 werd Van den Nieuwenhuyzen door de rechtbank Rotterdam in eerste aanleg 
veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor een andere zaak, namelijk de omkoping 
                                                        

de UBO of de aandeelhouders of de directie te registreren. De administratieve verplichtingen van 
IBC’s zijn zeer gering’. Rechtbank Alkmaar, 7 juli 2011, LJN:BR0697. 

768  Daarvoor werd de directie gevoerd door een Panamese vennootschap. 
769  Zie: De hiervoor besproken overweging van de Rechtbank Alkmaar en het rapport van de World-

bank, waarin wordt beschreven dat het gebruik van een advocaat een van de grootste knelpunten is 
in de praktijk om informatie te verkrijgen. Worldbank, 2011, p. 6. 

770  Van de Bunt, e.a. juni 2011. 
771  Enige onderdelen van dit concern zijn in 2004 failliet verklaard. Het vermoeden bestaat dat in het 

zicht van het faillissement gelden uit deze bedrijven zijn onttrokken. Zie vonnis en diverse faillis-
sement verslagen van curator Deterink  

772  Volgens de Volkskrant bevestigt Van den Nieuwenhuyzen de betalingen maar ontkend hij dat deze 
betalingen betrekking hebben op smeergelden, het zou om zakelijke betalingen gaan. Volkskrant 
van 12 september 2005.  

773  United States Senaat maart 2005, p. 5 en 51. 
774  Volkskrant 12 september 2005 en 5 augustus 2006. 
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van het hoofd van de Rotterdamse haven, W. Scholten en faillissementsfraude.775 Schol-
ten zelf is voor passieve ambtelijke omkoping in 2010 in eerste aanleg veroordeeld tot 
12 maanden gevangenisstraf door de Rechtbank Rotterdam.776 Overigens heeft het O.M. 
in april 2015 een lagere straf geëist tegen zowel Van den Nieuwenhuyzen als W. Schol-
ten.777 De vermeende omkopingshandelingen zouden plaatsgevonden hebben door het 
gratis gebruik (laten) maken van een appartement en het betalen van 1,2 miljoen euro op 
een Zwitserse bankrekening.778  
De faillissementsfraude vond plaats met een drietal Nederlandse vennootschappen. De 
rechtbank zei in de strafmotivering dat in de handelswijze van de verdachte een zeker 
patroon is te herkennen:  
 
 (..) ‘Onder het mom van verstandige, zakelijk verantwoorde transacties werden 
 aanzienlijke geldbedragen in veiligheid gebracht en onttrokken aan verhaal 
 door schuldeisers’. 
  
Dit gebeurde door voor hoge bedragen goederen aan te kopen van een ander RDM-be-
drijf en door omvangrijke vorderingen op andere RDM-bedrijven of op Van den Nieu-
wenhuyzen zelf voor een bedrag van 1 euro te verkopen aan een ander bedrijf van Van 
den Nieuwenhuyzen. De gebruikte structuur was in eerste instantie redelijk overzichte-
lijk en eenvoudig en bestond uit een Antilliaanse NV die als holding functioneerde van 
diverse (Nederlandse) dochtervennootschappen. Later werd de structuur aangepast en 
meer complexer en internationaler van opzet door een Arubaanse AVV als holding te 
plaatsen boven de Antilliaanse (tussen) holding NV. 779 Verder als aandeelhouder van de 
Arubaanse AVV een Panamese foundation te gebruikten en als bestuurder van de AVV 
een naar het recht van de Britse Maagdeneilanden opgerichte offshore vennootschap te 

                                                        
775  Naast andere delicten zie: ECLI:NL:RBROT:2013:5448. 
776  Rechtbank Rotterdam 15 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO0530. 
777 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/16/954509/. 
778  Volgens het vonnis van de rechtbank Rotterdam zijn de betalingen aan Scholten verricht vanaf de 

bankrekening van RDM Holding NV gevestigd op Curaçao. 
779  Voor een beschrijving van de Arubaanse AVV en de Antilliaanse NV zie hoofdstuk 3. 
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benoemen, waarvan het trustkantoor op Aruba de feitelijke zeggenschap en controle zou 
hebben. 780 
 
 
 
Zaak 20: SBM Offshore781 
 
Ook in de vermoedelijk corruptiezaak van SBM Offshore zou gebruik zijn gemaakt van 
offshore vennootschappen voor het betalen van steekpenningen in het buitenland. Op 6 
februari 2014 onthulde het tijdschrift Quote dat op het internet een document staat waarin 
wordt beschreven hoe het bedrijf SBM Offshore functionarissen heeft omgekocht in An-
gola, Equatoriaal Guinea en Brazilië. 782 De vermeende omkoopzaak is aan het rollen 
gebracht door een klokkenluider, een (ex) medewerker van SBM Offshore die informatie 
hierover op het internet heeft geplaatst.783 In totaal zou er ongeveer 240 miljoen dollar 
zijn uitbetaald aan steekpenningen via handelsagenten. De betalingen van de steekpen-
ningen zouden zijn verricht door SBM dochtervennootschappen in Monaco en Zwitser-
land.  
 De betalingen aan het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras Brasileiro SA werden ge-
daan via een overboeking op de Zwitserse bankrekening van een offshore vennootschap 
opgericht naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, waarvan een SBM medewerker 
de uiteindelijke begunstigde was. Die SBM medewerker zou het geld vervolgens (ge-
deeltelijk) verstrekt hebben aan medewerkers van het Braziliaanse oliebedrijf Pe-
trobras.784 De betalingen aan Angola zijn betaald via een Panamese vennootschap waar-
van 3 medewerkers van het Angolese oliebedrijf Sonogal bestuurders zouden zijn. De 
betalingen aan Equatoriaal Guinea zijn gedaan via de naar het recht van de Britse Maag-
deneilanden opgerichte offshore vennootschap Moswen Resources S.A. Een bedrag van 
in totaal $ 7.350.000 zou zijn betaald aan Gabriel Obiang de zoon van de Minister van 
Energie in Equitorial Guinea. SBM Offshore wordt er van verdacht in totaal 250 miljoen 
dollar te hebben betaald aan steekpenningen aan een of meer medewerkers van het 

                                                        
780  Zie: Witt Wijnen 2010, p. 202 en interview zaaks rechercheur. 
781  Van deze zaak is geen zaaks dossier ingezien. De informatie is afkomstig van open bronnen en 

gespreken met betrokkenen Hierbij dient dus een voorbehoud te worden gemaakt over de juistheid 
en volledigheid van de berichtgeving. 

782  Quote van 6 februari 2014. 
783  Het zou gaan om de voormalige bedrijfsjurist Jonathan Taylor. De informatie staat nu niet meer op 

internet maar was tot voor kort nog te zien via de Engelstalige Wikipediapagina van SBM Offshore 
en vervolgens te kijken op ‘view history’ bij 18 oktober 2013. Zie ook: Quote van 6-2-2014. 

784  Zie: Quote, de olievlek van SBM, van 16-10-2014; Niet bekend is of dat geld contant is overhan-
digd of ook op rekening van een offshore entiteit is gestort.  
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Braziliaanse oliebedrijf Petrobras.785 SBM heeft deze corruptiezaak in november 2014 
voor 240 miljoen $ geschikt met het OM.786 Een deel van dit bedrag, 56 miljoen euro, is 
toegerekend aan het afpakresultaat van het OM in 2014.787 In tegenstelling tot de hier-
voor beschreven klimop zaak zijn in deze zaak (nog) geen natuurlijke personen vervolgd.  
 
Zaak 21: De puinruimer788 
 
Buck G. werd in 2009 aangesteld als interim directeur door de bank-verzekeraar SNS 
Reaal om te helpen met het oplossen van problemen bij de vastgoed dochter Proporty 
Finance. Uiteindelijk werden de verliezen op de vastgoedportefeuille zodanig groot dat 
het bedrijf in problemen raakte en in 2012 werd genationaliseerd voor ongeveer 3.7 mil-
jard euro.789 In 2012 werd bekend dat een tipgeefster, Hetty van der Laar bij de FIOD 
een dossier had verstrekt met belastende informatie over Buck G. Het O.M. verdenkt 
Buck G. en van oplichting, niet-ambtelijke omkoping en witwassen.790 De modus ope-
randi is vermoedelijk als volgt: Door Buck G. zouden bevriende relaties zijn gedeta-
cheerd bij Proporty Finance, via een stichting in Nederland. In totaal zou het gaan om 
mogelijk 5 vrienden die door hem waren ingehuurd. Een van die ‘vrienden’ was Hetty 
van der Laar, die werd ingehuurd als externe adviseur. De vrienden ‘moesten’ een deel 
van hun van SNS ontvangen vergoeding terugbetalen aan Buck G, veelal via de hiervoor 
genoemde stichting, die staat ingeschreven bij op het kantooradres van een advocaat.791 
Het vermoeden bestaat bij het OM dat gelden vanuit de stichting zijn doorgeboekt naar 
een Antilliaanse NV, die door een lokaal trustkantoor wordt bestuurd maar feitelijk onder 

                                                        
785  SBM Offshore NV is een beursgenoteerd bedrijf dat zich voornamelijk bezig houdt met het bouwen 

van olie en gasinstallaties. 
786  Website van het OM, www.om.nl, persbericht van 12 november 2014. Het bedrag bestaat uit een 

boete van 40.000.000 en een ontneming van 200.000.000 dollar.  
787  Website van het OM, www.om.nl.  
788  Van deze zaak is geen zaaks dossier ingezien. De informatie is afkomstig van open bronnen, gesp-

reken met betrokkenen,  het boek van de tipgeefster Hetty van der Laar en het boek van Vasco van 
der Boom e.a. uit 2013. In deze zaak dient dus een voorbehoud te worden gemaakt over de juistheid 
en volledigheid van de berichtgeving. 

789  Kamerbief Ministerie van Financiën van 1 februari 2013, kenmerk FM/2013/211M. 
790  Zie: Persbericht O.M. van 13 februari 2013, 15 februari 2015 en 12 maart 2013.  
791  Een overzicht van enige betalingen stond in de Telegraaf van 4 april 2013. De stichting HGN staat 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34370075. Opgericht per 15 december 2009 
met als doelomschrijving: een netwerk van ervaren specialisten die op het gebied van herstructure-
ring actief zijn. Volgens het uittreksel is advocaat L. Spigt voorzitter en treedt advocaat Arnoldus 
op als secretaris penningmeester.  
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controle zou staan van Buck G. Buck G. schrijft op 27 juni 2010 een email aan het An-
tilliaanse trustkantoor:  
  

‘Verder denk ik eraan zelf een SPF792 op te richten met daaronder een Cura NV. Ik 
wil een aantal transacties discreet laten verlopen’. Verder schrijft Buck G: “het heeft 
geen fiscale achtergrond”’.793  

Er moet dus een ander, niet fiscaal, doel zijn voor het gebruik van deze Antilliaanse NV. 
Volgens de berichten zou het gaan om Buccaneer NV, die op 8 november 2010 is opge-
richt.794 Ten slotte werd een deel van het geld doorgeboekt naar de privé rekening van 
een door Buck G. gecontroleerde Nederlandse BV’s.795 In totaal zou de fraude om enige 
miljoenen euro’s gaan. Samenvattend was de werkwijze vermoedelijk als volgt: Buck 
G. zou vrienden van hem benoemd hebben bij SNS. Deze vrienden zouden een deel van 
de vergoeding die zij in rekening brachten aan SNS terugbetalen aan Buck G, via een 
stichting die door twee advocaten werd bestuurd. Vervolgens werd het geld vanuit de 
stichting gedeeltelijk overgeboekt naar een Antilliaanse NV, die door een lokaal trust-
kantoor werd bestuurd. Uiteindelijk zou een deel van het geld vanuit de Antilliaanse NV 
terechtkomen bij de Nederlandse BV’s van Buck G. Het lijkt in de meeste gevallen te 
gaan om interne transacties tussen door Buck G. gecontroleerde rechtsvormen. De zaak 
is bij het afsluiten van het onderzoek nog niet voor de rechter geweest ter toetsing van 
het hiervoor beschreven feitenverloop.  
 
5.2.3.6 Uitleiding 
 
In deze paragraaf stond de derde vorm van financieel-economisch criminaliteit centraal, 
namelijk corruptie en de rol die offshore vennootschappen hierbij spelen. In totaal zijn 
er in deze paragraaf vijf zaken beschreven. 
 Het verstrekken en ontvangen van steekpenningen is per definitie niet transparant: 
voor beide partijen is anonimiteit een vereiste. Wanneer de omvang van de corruptie 
financieel te omvangrijk is voor baar geldhandelingen (of natura) is het inschakelen van 

                                                        
792  SPF is een naar Curaçaos recht opgerichte Stichting Particulier Fonds, die in tegensteling tot een 

Nederlandse stichtingsvorm, het mogelijk maakt om uitkeringen te doen aan haar bestuurders. 
793  Zie: Het Financieele Dagblad van 13-12-2012 en de Financiële Telegraaf van 4 april 2013. Niet 

bekend is of deze structuur als zodanig ook is opgezet. Wel is enige maanden na de emailcorres-
pondentie, op 8 november 2010, Buccaneer Bay Capital NV opgericht. 

794  Buccaneer Bay Capital NV staat ingeschreven in het handelsregister te Curaçao onder nummer 
120964 en is opgericht op 8 november 2010. 

795  Opmerkelijk zijn de namen van deze Nederlandse BV’s zo staat de naam ‘Salvadanaio’ voor spaar-
pot of spaarvarken en ‘Consus’ voor verborgen oogst. Bron: Wikipedia.org. Verdachte Buck G. is 
bestuurder/enig aandeelhouder van deze BV’s. Zie handelsregister nr. 32115765 ( Salvadanaio BV) 
en 32115765 (Salvadanaio Holding) BV en Consus Services BV, opgericht op 21 september 2010, 
handelsregister nr. 50870688. 



 
 

219 

één of meer offshore vennootschappen hiervoor uitermate geschikt, zoals ook blijkt uit 
de rapporten van de Wereldbank en de FATF. Ook facturen met een andere, vage om-
schrijving van niet stoffelijke dienstverlening helpen bij de verhulling.  
 Het fraudepatroon in dit soort zaken gaat bijna altijd als volgt: eerst wordt er zwart 
geld geschapen (omgekeerd witwassen), tenzij dit al aanwezig is. Vaak worden er hier-
voor valse facturen gebruikt van ‘tussen geschoven’ buitenlandse (offshore) rechtsper-
sonen, die vaak speciaal voor dit doel zijn opgericht, met vage omschrijvingen zoals 
‘commissie’ of ‘adviezen’ zonder heldere omschrijving van de aard van de betalingen.  
 In de administratie van de omkoper lopen twee geldstromen naast elkaar. Ten eerste 
een wettige geldstroom ter zake van de betaling van geleverde goederen en/of diensten.  
Ten tweede een onwettige geldstroom ter zake van het betalen van steekpenningen, on-
der welke titel dan ook. Uiteraard is het de bedoeling dat in de administratie van de 
omgekochte partij alleen de wettige geldstroom ter zake van de levering van goederen 
of diensten zichtbaar is. De onwettige steekpenningen zijn binnengekomen op een bank-
rekening van een offshore vennootschap of andere offshore rechtsfiguur zoals een bui-
tenlandse stichtingsvorm of een trust.  
 De rol en functie van de offshore-vennootschappen bij corruptiezaken is niet eendui-
dig en verschilt per zaak en per stadium. Uit de bestudeerde dossiers komen twee modi 
operandi naar voren in verband met corruptie. De eerste betreft de omkoper die offshore 
vennootschappen gebruikt om het geld met behulp van valse facturen te onttrekken aan 
zijn bedrijf om zodoende de steekpenningen bij de omgekochte persoon te laten terecht-
komen. De tweede wijze van misbruik betreft de ontvanger van de steekpenningen die 
een structuur met offshore vennootschappen laat opzetten om zowel de herkomst van het 
ontvangen geld alsook (de ware aard van) zijn betrokkenheid te verhullen. De omge-
kochte personen staan vrijwel nooit direct in formele relatie tot deze offshore vennoot-
schappen tenzij deze voor het hierna te bespreken witwassen dienstig zijn. Vaak wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van vertrouwenspersonen zoals een advocaat of naaste fami-
lie. 796 De omkoper heeft meer behoefte aan het verhullen van de aard van de transactie 
en het wegsluizen van de steekpenningen terwijl de omgekochte de offshore vennoot-
schap ook gebruikt als een spaarpot waarin hij gelden kan storten, opnemen of overboe-
ken. Vanuit deze offshore-vennootschap volgt dan ook het eventuele witwassen van het 
corruptiegeld.  
  
  

                                                        
796  In de woorden van het rapport: ‘In these instances, the company provides an essential veil, but the 

overarching legitimate activities of the company are what truly provide the cover for transactions 
used to bribe officials. These transactions are usually small enough not to attract the attention of 
internal control, management, or shareholders. Therefore, it is not the beneficial ownership of the 
legal entity as a whole that is important, but rather the control over specific transactions’. World-
bank, p. 41. 
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5.2.4 Witwassen van misdaadgeld 
 

5.2.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt de vierde en laatste delictsvorm beschreven waarbij misbruik 
van offshore vennootschappen een rol kan spelen: het witwassen van uit misdrijven ver-
kregen gelden. Hiervoor zijn de dossiers van acht witwaszaken bestudeerd en worden in 
dit hoofdstuk weergegeven.  
Witwassen is sinds 2001 in Nederland strafbaar gesteld. De wetgever heeft dit gedaan 
door het opnemen van drie nieuwe artikelen in het Wetboek van Strafrecht, te weten 
opzettelijk witwassen (art. 420bis WvSr), gewoonte witwassen (art. 420ter WvSr ) en 
schuldwitwassen (art.420quater WvSr).797 Witwassen staat de laatste jaren in toene-
mende mate in de belangstelling, zowel vanuit politiek, de media als de handhavings-
praktijk, zij het niet zonder kritiek.798  
 Nog voordat witwassen als zelfstandig delict strafbaar werd gesteld noemden 
Groenhuijsen en van der Landen witwassen al een verschijnsel dat in een grauwsluier 
van mysteries is gehuld.799 Die grauwsluier wordt alleen maar ondoorzichtiger naarmate 
er offshore vennootschappen bij zijn betrokken, wat ook de bedoeling is: er moet immers 
misdaadgeld worden verborgen of valselijk als inkomen gewettigd. Hierbij is een grens-
overschrijdende handeling vaak een vereiste waarbij de dienstverlening van belasting-
paradijzen en offshore vennootschappen belangrijk is.800  
 
5.2.4.2 Begrip witwassen 
 
Witwassen is een verwarrende term omdat het zowel verwijst naar het proces witwassen 
als naar de uitkomst van dat proces. Aangezien dat laatste vanzelfsprekend het belang-
rijkste is, zou men kunnen stellen dat er geen sprake is van witwassen zolang het te 
wassen geld nog niet wit geworden is. Dat is echter niet geheel juist, wanneer het begrip 

                                                        
797  De wetswijziging is op 14 december 2001 in werking getreden. Stb. 2001, 606. 
798  Zie recentelijk de verzwaring van de witwasbepalingen (Kamerstukken II, 2012-2013, 33 685, nr. 

3), de uitbreiding van meldplichtigen instellingen en de aanstaande invoering van de 4e Europese 
AML richtlijn en Van Duyne & Soudijn, 2010.  

799  Groenhuijsen en van der Linden, 2000, p. 989.  
800  Tweede Kamer, 1999-2000, 27 159, nr.3, p.1 en Akse, 2003 p. 63; Volgens de MvT wordt er bij de 

meer ingewikkelder constructies gebruik gemaakt van ‘dekmantelorganisaties’, een vage weinig 
concrete term. Bij een deel van het witwassen wordt gebruik gemaakt van offshore vennootschap-
pen en tax havens. Dit speelt vooral bij meer omvangrijkere en internationale zaken. 
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ook op de handeling van toepassing is. Strikt genomen zouden onvoltooide witwashan-
delingen als strafbare pogingen moeten worden gekwalificeerd.  
 Vrijwel iedere auteur, organisatie als ook het nationaal wetboek van strafrecht heeft 
zijn eigen definitie van het begrip witwassen.801 Blijkbaar is het lastig om een wereld-
wijde uniforme definitie te geven.  
 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten defini-
ties van witwassen:802 De eerste soort zijn de empirische definities, waarbij de praktijk 
van witwassen centraal staat. De tweede soort zijn de meer juridische definities waarbij 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid centraal staat. Voor de begripsvorming is het van 
belang om deze twee verschillende definities kort te beschrijven. De empirische defini-
ties zien op de feitelijke handelingen van het witwassen en zijn praktijkgericht. Vele 
schrijvers en instellingen hebben een eigen empirische definitie gegeven van het begrip 
witwassen.803 Een overzicht is te vinden in het rapport van Unger uit 2006. Zij heeft een 
literatuuronderzoek gedaan en komt tot maar liefst 18 verschillende definities van het 
begrip witwassen.804 Uit deze definities zijn twee kernelementen te destilleren, namelijk: 
(1) het verhullen van de oorspronkelijke herkomst van het geld en (2) het voorwenden 
van een wettige herkomst aan het uit misdrijf verkregen geld. In de meeste definities, 
met inbegrip van wettelijke strafbepalingen, treft men deze bestanddelen aan als ‘con-
ceal’ en ‘disguise’. 
 
5.2.4.3 Het witwasmodel 
 
Toen het witwassen eind jaren ’80 van de vorige eeuw als (internationaal) vraagstuk op 
de politieke agenda werd gezet, ging de aandacht hoofdzakelijk uit naar de misdaadgel-
den verkregen uit de sluikhandel in psychotrope stoffen. Het witwasspectrum zag er sim-
pel en overzichtelijk uit. Het ging om contant geld, gewoonlijk in kleine coupures, dat 
afkomstig was van de handel in drugs en in contanten werd gestort op een bankrekening 
of het land (de VS) verliet. Vervolgens werd dit geld geïnvesteerd in luxe goederen en 
vastgoed. Vanuit deze invalshoek heeft de FATF een aantal witwasfasen onderscheiden, 
die sindsdien in de literatuur zijn terug te vinden. Binnen deze invalshoek zijn de vol-
gende fasen te onderscheiden: (1) storting (placement); (2) verhulling (layering) en (3) 

                                                        
801  FATF, The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering, 

1996, p. 3.; V. Mul, Money laundering, (g)een kwestie van definiëren, Financiële Integriteit, Stich-
ting Maatschappij en Politie (SMP), Gouda Quint BV, 1995. 

802  M. Groenhuijsen & D. van der Landen, Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding 
van het witwassen van geld, NIBE 1995, p. 3. 

803  E.R. Kleemans e.a., Georganiseerde criminaliteit in Nederland, onderzoek en beleid nr. 198, Den 
Haag: WODC p. 127; G. Stessens, 1997, p. 103; D.R. Doorenbos, Witwassen en voordeelsontne-
ming 1997, p. 2; C.D. Schaap, Bestrijding Money Laundering, NIBE katern nr. 30, 1995, p.11 en 
P.C. van Duyne, geldwitwassen; omvangschatting in nevelslierten, p. 15. 

804  B. Unger, (2006), bijlage 1 en 2, p. 30-35. 
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invoeging (integration).805 Hierbij valt op dat in de vakliteratuur en wetenschappelijke 
literatuur hoofdzakelijk bijval wordt betoond aan de bestaande visie op het witwasmo-
del.806 Dit klassieke drie-fasen model, dat vooral gegrond is op het misdaadgeldbeheer 
in de drugsmarkt, geeft de huidige witwaspraktijk echter niet juist en volledig weer. Het 
kan beter worden vervangen door een vier-fasen model waarbij een aparte fase wordt 
ingeruimd voor de rechtvaardigingshandelingen (justification), de fase waarin de ‘echte’ 
witwashandelingen plaatsvinden. Het belang hiervan speelt een rol bij het volgen van de 

                                                        
805  Diverse (internationale) organisaties zoals de FATF; FIU-NL-Nederland en de Leidraad witwassen 

DNB, april 2011, p. Het Ministerie van Financiën, (zie www. minfin.nl) en Kamerstukken II 1999-
2000, 27 159, nr.3, p.14. 

806  Diverse (internationale) organisaties zoals: FATF; IMF; Interpol; FINCEN, de Amerikaanse dienst 
die zich bezig houdt met anti-money laundering; FIU-Nederland, v/h Meldpunt Ongebruikelijke 
transacties (MOT); Het Ministerie van Financiën, <www. minfin.nl> zoekterm: bestrijding witwas-
sen: Verschillende auteurs en rapporten zoals: J. Madinger & S.A. Zalopany, Money Laundering, 
A guide for Criminal Investigators, CRC Press, 1999, p. 15; C.D. Schaap, 1999, p. 89; G. Stessens, 
1997, p.104; B. Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering, Elgar, 2007, p. 89; Rapport 
Parlementaire Enquête commissie, hoofdstuk III, Fraude en witwassen par. 10.; P.A.M. Verrest, De 
strafbaarstelling van witwassen, in themanummer Witwassen, WODC, Justitiële verkenningen, jrg. 
32, nr.2. 2006, p. 4 en het Wetsvoorstel witwassen, Kamerstukken II 1999-2000, 27 159, nr.3, p.14 
en WODC, Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten, 2007, p. 106 en 
aanwijzing witwassen O.M. 2008. 
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juiste sporen om het misdaadgeld te volgen. 807 Het vernieuwde witwasmodel ziet er dan 
schematisch als volgt uit: 
 
Figuur 5.5: Het nieuwe 4-fasenmodel  

 
Bron: Eigen ontwerp 
De relevantie van dit 4 fasen model is te zien in de zaken 26 (Air Holland) en 29 
(Paarlberg).   
 
5.2.4.4 ( Inter) nationale kennis van offshore vennootschappen en witwassen 
 
De internationale aandacht voor misbruik van ‘corporate vehicles’ staat al meer dan een 
decennium op de internationale agenda: allereerst bij de internationale bestrijding van 
witwassen (FATF) en later ook in het kader van het bestrijden van belastingparadijzen 
en oneerlijke belastingconcurrentie (OESO), de georganiseerde misdaad (VN) en het 
toezicht op International Financiële Centra (IMF). Van een integraal beleid ten aanzien 
van buitenlandse rechtspersonen laat staan offshore vennootschappen lijkt echter (nog) 
geen sprake. Hierna wordt een chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste 
internationale maatregelen die zijn genomen om misbruik van buitenlandse rechtsperso-
nen, bij het plegen van witwassen, tegen te gaan.  
 
1. Periode 1981-2000: Van aansprakelijkheid naar informatie uitwisseling 
Al in 1981 werd door een werkgroep van de Amerikaanse Senaat een onderzoek verricht 
naar het misbruik van offshore vennootschappen en banken. Voor dit onderzoek zijn 

                                                        
807  Zie voor een uitgebreide behandeling over dit onderwerp: Van Duyne Fact en Fears 2003, p.70 en 

83 en Van Koningsveld 2008, p. 99 en de praktijkcasus Paarlberg. 
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ongeveer 150 zaken bestudeerd. Daarnaast zijn verschillende deskundigen gehoord. 
Deze werkgroep kwam tot de weinigzeggende conclusie dat belastingfraudeurs en an-
dere criminelen veelvuldig misbruik maken van offshore vennootschappen en banken.808 
 In 1990 publiceerde de FATF een eerste rapport met waarin 40 anti-witwas aanbeve-
lingen zijn opgenomen.809 Hierin is enige aandacht geschonken aan misbruik van (off-
shore) vennootschappen. Dit is te vinden in het hoofdstuk genaamd ‘Other Measures to 
avoid Money laundering’.  
In de toenmalige aanbeveling 25 valt op dat niet wordt gesproken van misbruik van (off-
shore) vennootschapen in het algemeen, maar over shell corporations in het bijzonder.810 
Met deze aanwijzing is destijds weinig gedaan, dat zou pas later komen.  
 Naast de 40 aanbevelingen zijn ook aanwijzingen van misbruik van rechtspersonen 
bij witwassen te vinden in de jaarrapporten811 en de typologie-rapporten (Reports on 
Money Laundering Typologies).812 Van belang hiervoor zijn tevens de hierin genoemde 
casussen. Al in het eerste jaarrapport uit 1990 wordt gesproken over misbruik van off-
shore vennootschappen, vooral met betrekking tot drugsdealers en terugleenconstructies. 
Het is opvallend dat in latere rapporten niet meer wordt gesproken van offshore vennoot-
schappen maar van vage bedrijfsvormen zoals: lege vennootschappen of gewoon bedrij-
ven en later weer ‘corporate vehicles’.813  
 In de jaarverslagen van 1991-1992 en 1995-1998 worden waarschuwingen en daar-
mee verbonden aanbevelingen tegen misbruik van lege vennootschappen voor witwas-
sen herhaald. In het jaarrapport uit 1997 beschrijft de FATF het problemen om in off-
shore jurisdicties informatie te verkrijgen over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate 

                                                        
808  Rapport opgesteld door het Permanente Subcommittee on Investigations van de Committee on 

Governmental Affairs, United States Senate, februari 1983, p.1. 
809  Het rapport “The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Launder-

ing van 7 februari 1990. Deze aanbevelingen moesten fungeren als een blauwdruk voor het inter-
nationale anti-witwasbeleid. De FATF heeft drie algemene taken: (1) het houden van toezicht op 
de invoering van maatregelen ter bestrijding van witwassen in de lidstaten;(2) het signaleren, be-
studeren, analyseren en beschrijven van internationale ontwikkelingen in witwastrends, technieken 
en typologieën en (3) het promoten van de invoering van de aanbevelingen door staten die nog geen 
lid zijn van het FATF. 

810  Er werd niet aangegeven wat wordt verstaan onder het begrip ‘shell corporations’. Volgens Lamp 
zijn dit rechtspersonen die gebruikt worden om de rechthebbende van bepaalde vermogen te ver-
bergen en zodoende te anonimiseren. R. Lamp (dissertatie) 2000, p. 21.  

811  Jaarlijks komt een werkgroep bij elkaar om de witwas ontwikkelingen in de lidstaten te bespreken. 
Tevens wordt er dan gekeken naar mogelijke toekomstige trends in witwastechnieken. Deze bevin-
dingen worden vastgelegd in een zogenaamde (jaarrapporten) annual reports. In sommige jaarrap-
porten worden in de bijlage enige witwaszaken besproken.  

812  Voorbeelden hiervan zijn: The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Ser-
vice Providers (2006); Money Laundering & Terrorist Financing Trough The Real Estate Sector 
(2007); Money Laundering Using Trust and Company Service Providers (2010). 

813  De vraag is of en waarom de FATF de term: offshore companies daarna heeft geboycot? Het ant-
woord hierop heb ik niet kunnen achterhalen. 
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beneficial owner) van buitenlandse rechtspersonen en trusts.814 In het bijzonder wordt 
(voor het eerst) de International Business Company (IBC) genoemd als een hindernis bij 
internationale witwasonderzoeken. Voorts wordt in dit rapport gewezen op de omstan-
digheden die het moeilijk maken om de uiteindelijk begunstigde te identificeren. Ge-
doeld wordt op het gebrek aan gegevens in officiële registers en het bankgeheim.815 
 In het in 1998 verschenen rapport van de United Nations wordt geschreven dat Inter-
national Business Companies het hart zijn van het witwasprobleem.816 Het FATF jaar-
verslag van 1999 herhaalt in grote trekken eerdere vaststellingen.  
 
2. Periode 2000-heden: toename bewustwording misbruik rechtspersonen 
De periode 2000 tot heden kenmerkt zich door een toenemende druk van internationale 
organisaties op belastingparadijzen en het tegengaan van misbruik van buitenlandse 
rechtspersonen. In het bijzonder op het gebied van schadelijke belastingconcurrentie 
(OESO, schadelijk voor de geïndustrialiseerde landen) en het tegengaan van witwassen 
van misdaadgeld (FATF). 
 Door het Financial Stability Forum (FSF) is in 2000 een rapport gepubliceerd over 
Offshore Financial Centres. In dit rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen die 
zijn bedoeld om de internationale stabiliteit van financiële instellingen te bevorderen. In 
dit kader is aanbeveling 9 van belang: 
 
 “The Group recommends that appropriate international fora be asked to ex-
 plore the issue of developing mechanisms to prevent the misuse of corporate 
 vehicles. These mechanisms should assure that supervisors and law enforce-
 ment authorities are able to obtain, on a timely basis, information on beneficial 
 ownership of corporate vehicles and the sharing of that information with  
 foreign authorities”.817 
 
In mei 2001 bracht de OESO een rapport uit waarin het misbruik van vennootschappen 
centraal staat. Het rapport begint met de volgende veelzeggende zin: “Almost every eco-
nomic crime involves the misuse of corporate entities”.  
 Volgens het rapport zijn de oplossingen te vinden in de volgende twee internationale 
kernmaatregelen: het opheffen van de anonimiteit van de uiteindelijk begunstigde en het 
verzamelen en internationaal uitwisselen van informatie.818 Het rapport beschrijft verder 

                                                        
814  FATF, Report on Money Laundering Typologies, Parijs, februari 1997. 
815  Voor een nadere toelichting zie paragraaf 3.5.3.1. 
816  United Nations, 1998, p. 60. 
817  FSF 2000, p. 4. 
818  Het rapport geeft verder niet aan welke instantie die informatie gaat uitwisselen: keuze genoeg 

Belastingdiensten, banken, trustkantoren en/of rechtspersonenverkopers. Iedere instelling/bedrijf 
heeft maar een deel van de totale informatie. Die informatie moet er eerst wel zijn voordat deze kan 
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niet hoe men dit wil verwezenlijken. Verder biedt het rapport weinig nieuwe inzichten: 
anonimiteit is een belangrijke factor; International Business Companies (IBC), exempt 
companies, trusts en foundations zijn alle problematisch.819 
 Naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 heeft de FATF in 2003 de 
40 aanbevelingen herzien en uitgebreid met negen specifieke aanbevelingen gericht op 
de financiering van terrorisme.820 Vervolgens wordt over misbruik van buitenlandse 
rechtspersonen een herziene aanbeveling gedaan, nummer 33. Onder het kopje ‘transpa-
rency of legal persons and arrangements’ wordt erop gewezen dat gegevens over uitein-
delijk belanghebbenden en bestuurders tijdig te verkrijgen moeten zijn en toegang daar-
toe vereenvoudigd moet worden. Het waarschuwt opnieuw tegen misbruik van aandelen 
aan toonder en wijst op de noodzaak om duidelijker zicht te verkrijgen op de natuurlijke 
personen die zich verschuilen achter buitenlandse rechtspersonen en trusts. Het uitwis-
selen van informatie over de ubo vormt hierbij een belangrijk aspect.821  
 Op 15 december 2005 is de 3e EU richtlijn in werking getreden. Aanleiding hiervoor 
was de vaststelling van de FATF dat de witwasmethodieken waren veranderd, zoals het 
gebruik van rechtspersonen om het werkelijke eigendom van en zeggenschap over ille-
gale opbrengsten te verhullen.822 Men kan zonder overdrijving vaststellen dat de FATF 
daarmee ruimschoots achter de bekende feiten aanliep. De betekenis van (buitenlandse) 
rechtspersonen was immers al twintig jaar bekend. 
 In oktober 2006 heeft de FATF Werkgroep Typologieën een onderzoek gepubliceerd 
over misbruik van rechtspersonen.823 In totaal worden er in dit rapport 44 zaken beschre-
ven. In het rapport zelf wordt de term offshore vennootschap merkwaardigerwijs niet 
gebruikt. Echter, wel in de beschreven zaken. In 13 van de beschreven 44 zaken komt 
de term ‘offshore’ voor in relatie met de toevoeging ‘companie’; ‘corporation’, ‘trust’ of 
bankaccount. Hoewel het rapport spreekt over verschillende typen rechtsvormen is wel 
duidelijk dat de meest misbruikte rechtsvorm de private limited company by shares is en 
dat de activiteiten van deze vennootschappen in een ander land plaatsvonden dan waar 
de vennootschap was geregistreerd, offshore dus. Omdat de zaken zijn aangeleverd in 

                                                        
worden uitgewisseld. Zo is er in bepaalde landen geen (directe) belastingheffing en heeft de belas-
tingdienst ook geen relevante informatie beschikbaar. 

819  Idem, p. 21. 
820  FATF herziene aanbevelingen, 20 juni 2003. 
821  Het huidige beleid is vrijwel uitsluitend gericht op de identificatie van de ubo van en rechtspersoon. 

Men lijkt men vergeten dat dit geen doel op zich is maar dat het uiteindelijk gaat om het effectiever 
bestrijden van witwassen.  

822  FATF Toelichting op herziene 40 aanbevelingen van 20 juni 2003. Gepubliceerd op de website van 
de FATF. Dit is wel een erg late reactie van de FATF. Al vanaf de jaren ‘90 werd er al gewezen op 
de mogelijkheid van misbruik van rechtspersonen. 

823  Dit begrip wordt in dit rapport niet nader omschreven. Voor deze term wordt verwezen naar het 
OECD rapport uit 2001: ‘Behind the corporate Veil’. Wel wordt er in bijlage 6 van dit rapport een 
overzicht gegeven van de hieronder vallende entiteiten. 
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verband met witwassen is het niet verwonderlijk dat de zaken vooral deze samenhang 
voor het voetlicht brengen. Het hoofddoel van dit onderzoek was het vaststellen van 
kwetsbaarheden van vennootschap structuren, met name waar het gaat om het verbergen 
van de werkelijke begunstigden (beneficial owner) en het doel achter de gebruikte ven-
nootschapsstructuren.824 Volgens de opstellers van dit rapport zijn uit vragenlijsten825 en 
gevalsbeschrijvingen een viertal typologieën voortgekomen die hierna worden beschre-
ven.826 
 
  

                                                        
824  FATF 2006, p.1 en 31. 
825  Een kopie van de vragenlijst is als bijlage 7 bij het rapport gevoegd. In bijlage 3 is een overzicht 

opgenomen van de 32 landen die de vragenlijst compleet hebben teruggezonden. 
826  The misuse of Corporate Vehicles including Trust and Company Service Providers, FATF, 13 ok-

tober 2006. Onderzoeker maakte zelf deel uit van de Nederlandse delegatie die betrokken was bij 
de uitvoering van het onderzoek. 
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Typologie 1: Meervoudige structuren van vennootschappen en trusts 
 
De eerste misbruiktypologie die als een veel voorkomend patroon is geïdentificeerd be-
treft het gebruik van vennootschapsstructuren bestaande uit verschillende vennootschap-
pen uit verschillende rechtsgebieden. Deze structuur kan worden gebruikt voor het ver-
hullen van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende, voor het uitvoeren van de 
gronddelicten en om misdaadgeld te verplaatsen, te verbergen of ‘witten’. De FATF licht 
dit toe met vier praktijkzaken waarbij vennootschappen zijn gebruikt uit o.a. De Britse 
Maagdeneilanden, Belize, Eiland of Man, Bahamas en Zwitserland.827 Inmiddels heeft 
de FATF vastgesteld dat een structuur bestaande uit meer dan drie ‘lagen’ als een risico 
voor misbruik wordt aangemerkt.828 
 
Typologie 2: Gespecialiseerde financiële dienstverleners (Specialised financial interme-
diaries /professionals) 
 
Als tweede misbruiktypologie wordt het gebruik maken van financieel dienstverleners 
zoals advocaten, belastingadviseurs en accountants genoemd. Het rapport zegt hierover: 
(..) when there is evidence of the misuse of corporate vehicles, a specialised  
financial intermediary or professional has often been involved (..).829 
De mate van betrokkenheid kan uiteenlopen van het niet op de hoogte zijn van de be-
doelingen van de cliënt tot het daadwerkelijk betrokken zijn bij de fraudeleuze opzet van 
de cliënt. Bij deze typologie zijn twee zaken beschreven. 
 
Typologie 3: Nominees oftewel stromandiensten 
 
Als derde misbruiktypologie wordt gewezen op de functie van stromannen om de iden-
titeit van de werkelijke belanghebbende te verhullen. Het rapport onderscheidt drie 

                                                        
827  FATF t.a.p. 2006, p. 3. 
828  Specific Risk factors in the laundering of Proceeds of Corruption, FATF 2012, p. 13. 
829  FATF 2006, p. 5. 
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vormen van stromandiensten: een directeur-in-naam, aandeelhouder en bankrekenin-
gen.830 Bij deze typologie zijn beschrijvingen opgenomen van drie zaken. 
 
Typologie 4: Lege vennootschappen 
 
Als vierde misbruiktypologie wordt het gebruik van ‘lege vennootschappen’ genoemd: 
bedrijven zonder bedrijvigheden en veelal als ‘inactief’ in het handelsregister beschre-
ven. Hierbij is slechts één zaak beschreven.  
 
Het voorkomen van deze 4 typologieën kan worden gezien als een waarschuwingsbord 
(‘red flags’) voor misbruik van vennootschappen. Al lijkt mij niet dat deze als zelfstan-
dige aanwijzing van witwassen moeten worden gezien, maar meer in samenhang met 
andere typologieën en omstandigheden.  
 Binnen deze vier typologieën worden in totaal tien casussen beschreven waarin de 
modus operandi wordt behandeld. In alle tien zaken wordt gesproken over ‘offshore’ 
entiteiten, bankrekeningen en landen.831 Opvallend is dat de zogenaamde ‘terugleencon-
structie’ verhoudingsgewijs veel voorkomt: in tien van de onderzochte 35 zaken die zijn 
beschreven in bijlage 4. Anders dan verwacht wordt in het rapport slechts kort aandacht 
geschonken aan de rol van buitenlandse rechtspersonen in het witwasproces.832 Eén van 
de slotconclusies is (wederom) dat het misbruik substantieel kan worden verminderd 
wanneer de overheid toegang heeft tot informatie over de uiteindelijke begunstigde, de 
herkomst van het vermogen en het doel waarvoor de rechtspersoon wordt opgericht.833  
 In 2011 is Nederland door de FATF geëvalueerd.834 Het doel hiervan is de effectivi-
teit van het witwasbeleid en de naleving van de aanbevelingen vast te stellen. De in dit 
kader voornaamste kritiek betrof het geringe meldgedrag van trustkantoren: er zouden te 
weinig meldingen worden gedaan in verhouding tot de omvang van de geldstromen, uit-
gaande van de onbewezen stelling dat een grotere omvang ook tot meer ongebruikelijke 
transacties moet leiden. Er waren ook opmerkingen over het niet volledig voldoen 
                                                        
830  Voor een toelichting op deze begrippen zie hoofdstuk 3.  
831 In bijlage 4 van het rapport is een overzicht opgenomen van alle 35 zaken (inclusief de eerder 

genoemde 10) die door de landen zijn aangeleverd. Hierbij wordt per zaak aangegeven: een korte 
casusomschrijving, tijdsperiode, betrokkenheid van experts, het land van oprichting van de corpo-
rate vehicle, het land waar de activiteiten plaats vonden, de typologie, via welke partij de zaak is 
aangeleverd, de gepleegde strafbare feiten, de fase waarin misbruik plaats vond en tenslotte een 
schatting van de omvang van het misbruik. 

832  Het is eveneens toe te juichen dat de FATF in dit rapport ‘om gaat’ en beschrijft dat er in bepaalde 
gevallen ook vier fasen zijn te onderkennen in plaats van de traditioneel drie. Voor en uitgebreide 
beschouwing over dit onderwerp zie: Koningsveld, T.J , witwassen: de fasen van het witwasproces 
getoetst, Tijdschrift voor Onderneming & Financiering 2008-4, p.88-104.  

833  FATF 2006, p. 17. 
834  Mutual Evaluation report, FATF 2011. Overigens heeft het feitelijke onderzoek niet plaatsgevon-

den door de FATF maar door het IMF.  
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(partially compliant) aan (toen nog) aanbeveling 33, de transparantie van rechtspersonen 
en het identificeren van de uiteindelijke begunstigde in verband met aanbeveling 12, 
alsmede de vereisten van het cliënt onderzoek (customer due diligence).835 Over buiten-
landse rechtspersonen of offshore risico’s werden geen meldingen gedaan. Over het ge-
heel is de informatiewaarde van de FATF verslagen, vooral ten aanzien van de offshore 
misbruikproblematiek gering. 
 In tegenstelling daarmee verschaft het in 2012 verschenen rapport ‘The global Shell 
Games’ van drie Australische onderzoekers een kritischer inzicht.836 Dit rapport geeft de 
bevindingen weer van een onderzoek naar de naleving van AML wetgeving. Door de 
onderzoekers zijn in totaal 7.400 e-mails verzonden naar 3.700 Trust en Company Ser-
vice Providers (TCSP) in 182 verschillende landen in de wereld. In de e-mails deden zij 
zich voor als potentiële kopers van lege vennootschappen. Het resultaat van dit onder-
zoek was dat 22% van de TCSPs om geen enkel identiteitsbewijs van de uiteindelijke 
eigenaar vroeg bij de oprichting van lege vennootschappen terwijl 48% van de TCSP 
niet vroeg om juiste en volledige identificatie van de beoogde begunstigde eigenaar. Te-
zamen zou dus in 70% van alle gevallen geen juiste identificatie gedaan van de begun-
stigde eigenaar.  
 Hierbij trad tevens de dubbelzinnigheid van de VS op de voorgrond. Volgens de on-
derzoekers was het gemakkelijker om offshore vennootschappen op te richten in de 
Amerikaanse Staten Delaware en Nevada dan in ‘erkende’ belastingparadijzen zoals de 
Bahama’s en de Kaaimaneilanden.837  
 Eveneens in 2012 verscheen in Nederland een rapport over de criminaliteitsbeeld-
analyse witwassen 2012. Het doel van dit rapport is om meer inzicht te bieden in de aard, 
omvang en gevolgen van witwassen. Zoeken met de term ‘offshore’ leverde de volgende 
zaak op die staat beschreven in het hoofdstuk over Witwasmethoden/loan back. De zaak 
gaat over een Zeeuwse coffeeshophouder die en deel van zijn illegaal verkregen geld 
wilde investeren in vastgoed, in dit geval in een sporthal. Zijn advocaat adviseerde hem 
om een ‘loanback’ structuur op te zetten met daarin onder andere een Panamese offshore 
vennootschap, die een bankrekening aanhield in Zwitserland. Daarnaast werd er een Bel-
gische NV opgericht die optrad als projectontwikkelaar voor de bouw van het sportcom-
plex. De advocaat was zelf bestuurder van deze NV. Hij zou de administratie in zijn 
eigen kantoor hebben gebracht om gebruik te maken van zijn verschoningsrecht. Ver-
volgens opende hij bankrekeningen op naam van deze vennootschappen in Luxemburg 
                                                        
835  Zie uitgebreider: Wulp & Koningsveld en brief MvF van 4 maart 2011, FM/2011/6465M. 
836  Griffith University, 2012. Te vinden op het internet onder meer via de website: http://www.grif-

fith.edu.au/business-government/centre-governance-public-policy/research-publicati-
ons/?a=454625. Een van de auteurs, Jason Sharmon participeerde ook in het STaR onderzoek van 
de Worldbank uit 2011. 

837  Hierbij dient opgemerkt te worden dat de internationale regels uitgaan van een ‘risk based’ bena-
dering. Echter de onderzoekers hebben in een aantal e-mails de suggestie gewekt dat het om hoog 
risico klanten gaat en daarnaast speelt een rol dat de potentiele klant fysiek niet aanwezig was. 
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en Zwitserland, waarna de geldstroom in gang werd gezet. Uiteindelijk werd er 27 mil-
joen euro bijgeschreven op de bankrekening van de Belgische NV. 838  
 In 2012 zijn de door de FATF in 1990 ontwikkelde 40 aanbevelingen om witwassen 
te bestrijden herzien. De aanbevelingen die betrekking hebben op transparantie van 
rechtspersonen en identificatie van de ubo zijn toen vernummerd van 33 en 34 naar 24 
(legal persons) en 25 (legal arrangements, zoals trusts).839 Tevens zijn er toelichtingen 
op de aanbevelingen opgenomen. Opvallend is dat er wordt gesproken over mogelijke 
sancties bij het niet voldoen aan deze aanbevelingen. In het rapport komt de term ‘off-
shore’ evenwel niet voor.840  
 Witwassen is sinds 2001 in Nederland strafbaar gesteld. We zijn nu 14 jaar verder. 
Volgens een beknopt rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2013 is er nog steeds 
geen inzicht in de voornaamste witwasrisico’s voor Nederland. Hierdoor is het lastig om 
gericht beleid te voeren. Een opmerkelijke en ‘stevige’ conclusie die vreemd genoeg 
weinig aandacht heeft gekregen.841 Een van die mogelijke risico’s betreft, naar mijn me-
ning, het misbruik maken van offshore vennootschappen.  
 In 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) aangepast. In dit kader is vooral van belang de aanscherping van het begrip cli-
entenonderzoek met betrekking tot de definitie en onderzoek van de uiteindelijke begun-
stigde (UBO).842  
 Op 20 mei 2015 heeft het Europese Parlement het voorstel voor de vierde Europese 
Anti-witwasrichtlijn aangenomen.843 Hiermee wil de EU de Europese regelgeving in 
overeenstemming brengen met de hiervoor genoemde herziene FATF aanbevelingen uit 
2012. De nieuwe richtlijn bevat onder meer een bepaling over de invoering van een ubo-
register in ieder EU land. De lidstaten moeten er voor zorgen dat iedere onderneming in 
een lidstaat wordt verplicht om informatie bij te houden over de identiteit van de perso-
nen die in werkelijkheid controle uitoefenen over de vennootschap. In de huidige tekst 
wordt hierbij een verschil gemaakt tussen informatie van de ubo bij rechtspersonen (ar-
tikel 29) en bij trusts (artikel 30). De registers worden publiekelijk raadpleegbaar voor 

                                                        
838  KLPD 2012, p. 30. Betreft vermoedelijk de zaak omtrent coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. 
839  FATF 2012 (a). 
840  FATF 2012 (a), p. 87. 
841  Algemene Rekenkamer, 2013 
842  Wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 686. Meldplichtigen instellingen moeten  de ubo altijd iden-

tificeren, maar dat mag risico gebaseerd plaatsvinden.  
843  De 4e richtlijn moet voor 26 juni 2017 zijn geïmplementeerd door de lidstaten. Zie richtlijn EU 

2015, PB EU L 141/73 van 20 mei 2015. In Nederland bestaat al de plicht voor het bestuur van een 
BV’s om een aandeelhoudersregister bij te houden (art. 2:194 BW). Verder wordt in het Handels-
register ook de namen van 100% aandeelhouders gepubliceerd. De verplichting om de ubo bij te 
houden gaat in veel gevallen verder. Iedere aandeelhouder met een belang van 25% of meer is 
verplicht om dat te registreren. Waarschijnlijk zal het register bij het handelsregister worden on-
dergebracht. 
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een ieder die hier een gerechtvaardigd belang bij heeft (‘legitimate interest’).844 Hierdoor 
wordt het voor lidstaten makkelijker om deze informatie onderling uit te wisselen.  
 Uit bovenstaande opsomming zou de indruk kunnen ontstaan dat er wel degelijk veel 
aandacht bestaat voor misbruik van offshore vennootschappen. Maar die indruk is niet 
juist. De internationale literatuur wijst in algemene zin op misbruik van vennootschap-
pen, maar niet specifiek op misbruik van offshore vennootschappen. In de Nederlandse 
witwaspraktijk spelen ook regelmatig offshore vennootschappen een belangrijke rol. 
Hieronder volgt ter toelichting een overzicht van de onderzochte dossiers.  
 
5.2.4.5 Beschrijvingen van zaken 
 
Na de vooral beleidsmatige beschouwingen worden hierna enige praktijkzaken beschre-
ven. De hierna besproken praktijkzaken kunnen bijdragen aan een meer inhoudelijk de-
bat over dit onderwerp. 
 
Zaak 22: De in drugs handelende dominee  
 
In de jaren ’90 maakte Nederland kennis met de offshore vennootschap van de op 27 
juni 1991 vermoorde ‘topcrimineel’ Klaas Bruinsma. Bruinsma’s organisatie zou zich 
hebben beziggehouden met de handel in verdovende middelen, geweld en afpersing, 
evenals met het witwassen van de hieruit verkregen opbrengsten.845 De organisatie liet 
zich adviseren door advocaten, belastingadviseurs, accountants en notarissen. Aldus 
werd de wondere wereld der ‘bedrijfsvehikels’ bloot gelegd, met belastingparadijzen die 
geld van kleur kunnen doen verschieten (zoals de Kaaimaneilanden, Britse Maagdenei-
landen, Liechtenstein en dergelijke). Het stramien in een dergelijke misdaadonderne-
ming was steeds hetzelfde: met schijnleningen veranderde de herkomst van het geld 
waarmee vaak vastgoed werd gekocht. De verkoop daarvan verschafte een schijnbaar 
wettige herkomst. Zo ging ook Bruinsma aan de slag. Om zijn misdaadgeld wit te wassen 
werden twee internationale vennootschapsstructuren opgezet. De eerste structuur verliep 
als volgt: via een Hong Kong offshore vennootschap verkreeg Bruinsma (via een door 
hem beheerde BV) een ‘neplening’ van 2.525.000 gulden waarmee vastgoed in Amster-
dam werd gekocht. Bij de tweede structuur werd gebruik gemaakt van een Panamese 
vennootschap om hiermee vastgoed in de Verenigde Staten te financieren. Opvallend 
was dat de Panamese vennootschap kantoor hield bij een Amsterdamse advocaat. De 
structuren zouden zijn bedacht en opgezet door de juridische en fiscale adviseurs van 

                                                        
844  Dit criterium is nog niet duidelijk ingevuld. Zie hiervoor nader de informatieve website van advo-

caat Ellen Timmer: https://ellentimmer.wordpress.com/tag/4e-europese-antiwitwasrichtlijn. 
845  Hier dient opgemerkt te worden dat zowel Bruinsma als andere deelnemers aan zijn organisatie, 

waaronder de gebruikte (offshore) vennootschappen, nooit zijn veroordeeld voor deze feiten. 



 
 

233 

Bruinsma.846 In 2010 zou er nog 7 miljoen euro staan op een nummerrekening bij de 
Zwitserse bank Bauman & Cie.847  
 
 
Zaak 23: De Antilliaanse investeerder  
 
De FIOD heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar belastingfraude en witwas-
sen door de erfgenamen van de eerder voor drugshandel veroordeelde Cor van Hout.848 
Aanleiding hiervoor was een MOT melding. In 2007 werden daarom op verschillende 
plaatsen in Nederland en buitenland (o.a. in Aruba, Spanje, Zwitserland en Curaçao) 
doorzoekingen gedaan. De van drugshandel verdachte Cor van Hout zou een deel van 
het misdaadgeld dat hij heeft verkregen uit de Heineken ontvoering, belegd hebben in 
een bijzondere vastgoedbranche, namelijk prostitutiepanden. Cor van Hout zou deze 
panden hebben gekocht in 1996 van Rob G.849 De panden zouden een totale waarde heb-
ben van ongeveer 7 miljoen euro. 850  De totale huuropbrengsten zouden ongeveer 
700.000 gulden per jaar bedragen.  
 Uit onderzoek bij het kadaster komt naar voren dat het juridisch eigendom van deze 
panden is geregistreerd op naam van drie Antilliaanse NV’s.851 Als bestuurder van deze 
Antilliaanse NV’s trad op een trustkantoor op Curaçao. Als gevolmachtigde van deze 
Antilliaanse NV’s trad een oud belastingmedewerker op.852 De Antilliaanse NV zou aan-
delen aan toonder hebben uitgegeven, waardoor het erg lastig is om te bewijzen wie de 
werkelijke eigenaar is van de NV’s. Omdat het gemakkelijker is om deze aandelen aan 
toonder onderhands over te dragen, waardoor ook het eigenaarschap van de panden over-
gaat, zonder dat dit zichtbaar is in het kadaster. De oud belastinginspecteur en fiscalist 

                                                        
846  Middelburg 1992, p. 116-119; Koud bloed 2011, p 57-66 en Husken & Lensink 2013, p. 13-26. 
847  Kamerbrief van Ministerie van Veiligheid en Justitie van 24 november 2011, kenmerk 189958 en 

Husken & Lensink, 2013, p. 25.  
848  NRC 4 juli 2007; persbericht OM van 3 juli 2007 en gesprek zaaks rechercheur. Cor van Hout werd 

in 2003 doodgeschoten.  
849  Husken & Lensink 2013, p. 138. 
850  Volkskrant van 4 juli 2007. Niet duidelijk is waar deze waarde op is gebaseerd. 
851  Zie: Leveringsakte 6 oktober 2006, waarin Julius Nederland NV een pand verkoopt voor een bedrag 

van € 375.000 aan een koper in Monaco. Julius NV staat ingeschreven in het handelsregister van 
Curaçao onder nummer 70121 en is opgericht op 2 mei 1995; en leveringsakte van 6 oktober 2006, 
waarin Levensvreugd Proporties NV een pand verkoopt voor een bedrag van € 275.000 aan een 
koper in Monaco. Levensvreugd Proporties NV staat ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 69209. De derde Antilliaanse NV is Cesar Be-
heer NV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder 
nummer 67611. 

852  De schriftelijk volmacht zal vermoedelijk zijn verstrekt door de bevoegde bestuurder van deze An-
tilliaanse NV.  
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Rob B. zou mogelijk de ontwerper en ‘beheerder’ zijn van deze relatief eenvoudige struc-
tuur.853 
 In 2011 worden deze voor prostitutie gebruikte panden definitief gesloten door een 
uitspraak in hoger beroep van de Raad van State die overwoog dat de burgemeester te-
recht een exploitatievergunning had geweigerd.854 
 Om de moeilijkheid rondom offshore vennootschappen die zelf geen verdachte zijn, 
te omzeilen heeft het OM in een andere zaak tegen Van Hout een betrekkelijk eenvoudig 
maar doelmatige vorm van afpakken gebruikt, namelijk verbeurdverklaring (art 33a 
WvSr). Het ging in deze zaak om het woonhuis van Cor van Hout, dat werd gebruikt als 
een soort ‘clubhuis’ waar de organisatie bij elkaar kwam. Dit woonhuis stond ook op 
naam van een Antilliaanse NV. Volgens de rechtbank heeft Cor van Hout een belangrijke 
rol gespeeld bij de aankoop van het pand en trad een stroman op als gevolmachtigde van 
deze rechtspersoon. De rechter achtte het woonhuis vatbaar voor verbeurdverklaring.855 
 Deze twee voorbeelden illustreren hoe baar geld uit misdaad werd afgehandeld door 
dit in het buitenland te (laten) storten op naam van een offshore vennootschap die ver-
volgens het geld leende (Bruinsma) of direct investeerde in vastgoed in Nederland.  
 
Zaak 24: Gebruik van dubbele stromannen 
 
In deze zaak gaat het om een persoon die zijn geld verdiende met het verkopen van por-
nografische afbeeldingen via het internet en met de verkoop van offshore vennootschap-
pen (IBC’s). De verdachte had de opbrengsten gebruikt om zijn eigen woning te kopen 
aan een door hem zelf opgerichte offshore vennootschap, een IBC opgericht naar het 
recht van de Midden-Amerikaanse staat Belize, genaamd Real Estate Brokers Incorpo-
rated (hierna REBI).856 Als gevolmachtigde van REBI trad op een zekere Pedro D, wat 
een valse naam bleek te zijn van de verdachte.857 Blijkens zijn afgelegde verklaring was 
het doel van deze structuur om te voorkomen dat het vastgoed zou worden afgepakt. De 
rechtbank Alkmaar heeft over het gebruik van een IBC, in dit geval naar het recht van 
Belize, een interessante overweging gemaakt: bij de beoordeling van de vraag of er 

                                                        
853  Husken & Lensink 2013, p. 115-116 en 140;  
854  Raad van State van 20 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR2279. Volgens de Raad was het aanne-

melijk dat Cor Van Hout tot aan zijn liquidatie in 2003 feitelijke eigenaar was van de panden, mede 
omdat het feitelijke eigenaarschap was verhuld. Het is aannemelijk dat de panden zijn verkregen 
met van misdrijf afkomstig geld.  

855  Rechtbank Amsterdam van 30 maart 1998, parket nummer 13.129.073/95. 
856  De verdachte heeft verklaard dat hij vanaf de oprichting de enige financieel belanghebbende is 

geweest van REBI en dat hij zichzelf, zijn vrouw en dochter een volmacht heeft gegeven (power of 
attorney). Waarschijnlijk om hiermee te kunnen beschikken over de banktegoeden van REBI. In 
het kadaster staat dan geen financiering vermeld.  

857  Pedro D. liet zich op zijn beurt weer vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskan-
toor, een veel toegepaste methodiek. Deze gegevens zijn terug te vinden in de notariële akte. 
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sprake is van voorwerpen die afkomstig zijn van misdrijf, en/of de verdachte hiervan op 
de hoogte was, is naar het oordeel van de rechtbank het volgende van belang: “Deze 
Belizeaanse IBC voldoet geheel aan één van de typologieën van witwassen, nl. het wer-
ken met een dekmantelorganisatie. [JvK: De rechtbank wijst hier op de typologie zoals 
beschreven in de MvT en vult deze in met de volgende beschrijving van de concrete 
rechtsvorm]‘Bij IBC’s is niet duidelijk wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is. De 
IBC wordt door lokaal geregistreerde agent opgericht. Veelal is dit een advocaat die zich 
kan beroepen op zijn beroepsgeheim. Er is geen verplichting om de UBO of de aandeel-
houders of de directie te registreren. De administratieve verplichtingen van IBC’s zijn 
zeer gering’.858 De verdachte verklaarde over REBI het volgende:  
 
 “dat REBI alleen op papier bestaat en alleen is opgericht om de panden te  
 kopen. Er zijn geen verdere activiteiten in REBI.” 
 
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich in de periode 
van 2001 tot en met 2010 schuldig heeft gemaakt aan witwassen door middel van het 
gebruik van vastgoed en verhulde wie de rechthebbende van die woningen was. De recht-
bank veroordeelde de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie 
jaar.859 Tenslotte oordeelde de rechtbank dat de woning feitelijk toebehoort aan ver-
dachte en aldus grotendeels door middel van het misdrijf is verkregen en mitsdien ver-
beurd wordt verklaard.860 
 
Zaak 25: Gevaarlijk geld  
 
Dit betreft een merkwaardige zaak die op 3 november 1993 begon met de ontdekking 
van het verkoolde lijk van de toen 29 jarige Michael Vane. In het verleden zou Vane 
boekhouder zijn geweest voor de in 1991 vermoorde criminele organisatie van Klaas 
Bruinsma en heeft vermoedelijk daarmee misdaadgeld verkregen. De erfenis van Vane 
zou eerst in 2006 en later in 2012 voor de nodige ophef zorgen. De zaak ging vermoe-
delijk als volgt: ergens in 1998 is de moeder, en enig erfgenaam van Vane, bij het advo-
catenkantoor Toenbreker verschenen met het verzoek om te achterhalen waar het geld 
van haar zoon is gebleven.861 De opdracht is later overgenomen door de kantoorgenoot 
van Toenbreker, mr. Evert Hingst.862 Uiteindelijk werd een bedrag van 1,8 miljoen 

                                                        
858  Rechtbank Alkmaar, 7 juli 2011, LJN:BR0697, vraag B. 
859  Rechtbank Alkmaar 7 juli 2011, LJN:BR0697. 
860  Artikel 33a Wetboek van Strafrecht. 
861  Blijkbaar waren er aanwijzingen dat er in België en Luxemburg geld was verstopt. 
862  H.was jurist en fiscalist en als zodanig bekend met het opzetten van (fiscale) structuren. Tot 1 juli 

2005 was hij werkzaam als strafrechtadvocaat op het kantoor Toenbreker. Hij zou als 
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gulden gevonden in een kluis van een Luxemburgse bank. Het geld werd daarna niet 
overgemaakt aan de erven, maar overgeboekt naar de bankrekening van de LGT bank in 
Zwitserland, op naam van de speciaal daarvoor opgerichte Janbar Foundation, gevestigd 
in Liechtenstein.863 In 2004 is een deel van het geld overgeboekt naar een andere bank-
rekening van de LGT-bank in Zwitserland ten name van Altona North Proporties Limi-
ted, een offshore vennootschap opgericht naar het recht van de Britse Maagdeneilanden. 
Daarna is het geld via een ‘(terug)lening’ overgemaakt naar de derdenrekening van de 
notaris in Nederland ten gunste van het Nederlandse bedrijf Cassius Vastgoed B.V.864 
waarvan Andy G. de formele eigenaar/bestuurder was.865  
 Uit onderzoek bij het kadaster komt naar voren dat Cassius BV het geld vervolgens 
in 2005 geïnvesteerd heeft in vastgoed in Amsterdam.866 Andy G, volgens sommigen 
een stroman van Hingst, is hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf 
jaar.867 De rechter maakte hierbij een zeker voor de opsporingspraktijk interessante over-
weging: 
 
  “De wijze waarop de panden in Amsterdam werden gefinancierd is zo afwij
 kend van wat in de markt gebruikelijk is te achten dat verdachte op zijn minst de 
 aanmerkelijke kans op de koop toe heeft genomen dat het betreffende geld van 
 misdrijf afkomstig is. Immers, een zeer groot bedrag werd beschikbaar gesteld 

                                                        
advocaat/fiscalist bezig zijn geweest met het opzetten van constructies voor diverse grote crimine-
len in Amsterdam. Profiel Evert Hingst, Vrij Nederland, p. 28. en Middelburg & Vugts 2006, p. 36 
e.v. 

863  De uiteindelijke begunstigde hiervan was de moeder van V. Evert H. was gevolmachtigde tot de 
bankrekening. De naam Janbar zou een samenvoeging zijn van de naam van de moeder van Vane, 
Janny en zijn zoon Barry, een veelvoorkomende wijze van tenaamstelling. Middelburg & Vugts 
2006, p. 45 en Husken & Lensink p. 98. 

864  Cassius Vastgoed B.V. staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 
Amsterdam onder nummer 3420519. Deze BV is op 5 april 2004 opgericht. Andy G was indirect, 
via een andere Holding B.V., bestuurder/aandeelhouder van Cassius Vastgoed BV. 

865  Rechtbank Amsterdam 5 januari 2006, LJN:AU9128. Tegen dit vonnis is verdachte in beroep ge-
gaan. Opvallend is dat voor deze lening geen hypothecaire zekerheid is gevraagd door de geldver-
strekker en dat Andy G geen actieve rol zou hebben vervuld bij de aankoop en financiering van het 
vastgoed. Tijdens een huiszoeking werd € 1 miljoen aan kontanten bij hem thuis en op kantoor 
aangetroffen. 

866  Zie Kadaster hypotheken 4, 19121/39. 
867  Verdachte Andy G. was eigenaar van een importbedrijf in bloemen en was daarnaast werkzaam als 

bagage-afhandelaar op Schiphol. Zijn verweer was onder meer dat hij machtigingen heeft afgege-
ven aan Evert H en dat deze alle transacties heeft verricht. De rechter verwerpt dit verweer en stelt 
dat dit hem niet ontslaat van zijn eigen verplichtingen als (formele) directeur. Zie Rb Amsterdam, 
5 januari 2006, LJN:AU9128, bewijsoverwegingen onder punt 4. 
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 zonder dat daar enige zekerheid tegenover werd gesteld en zonder dat af
 spraken werden gemaakt over terugbetaling”868 
 
Als onderdeel van het vonnis werd het vastgoed verbeurd verklaard. Opmerkelijk is dat 
in 2012, bijna 20 jaar na de moord op Vane, de 70 jarige advocaat Arthur Toenbreker is 
veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van € 65.000 wegens witwassen 
van crimineel vermogen van Vane.869  
Zaak 26: Air Holland 
 
In deze vereenvoudigd weergegeven witwaszaak gaat het om een tweetal personen van 
de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air Holland die worden verdacht van het wit-
wassen van contante geldbedragen. Air Holland verkeerde al enige tijd in grote financi-
ele problemen en had dringend behoefte aan kapitaal. Op een gegeven moment kwam 
Air Holland in contact met twee broers die vermoedelijk behoorden tot een criminele 
organisatie die miljoenen zou hebben verdiend met de handel in drugs. Deze broers wa-
ren bereid om enige tientallen miljoenen te investeren in de luchtvaartmaatschappij. Het 
probleem was dat de investeerders alleen de beschikking hadden over contant geld, ver-
moedelijk afkomstig van misdrijven. Vervolgens is een internationale structuur bedacht, 
opgezet en uitgevoerd met als doel – althans in de visie van het OM – om drugsgeld wit 
te wassen. Het contante geld werd door de financiële directeur van Air Holland in de 
kofferbak van zijn auto vervoerd naar Engeland en gestort bij een wisselkantoor. Ver-
volgens werd het geld overgeboekt naar een offshore vennootschap gevestigd op de 
Britse Maagdeneilanden. Daarna werd het geld vrijwel direct doorgeboekt naar een 
bankrekening van een Luxemburgse offshore vennootschap, die het geld als een lening 
verstrekte aan Air Holland. Het geld maakte als het ware een rondje, het begon in Ne-
derland en eindigde ook weer in Nederland. Een op het oog onlogische en kostbare route 
voor het transport van geld. In totaal zou er op deze wijze in 2001 en 2002 ongeveer 25 
miljoen gulden zijn witgewassen.  
 Het juridische geschil betreft de vraag of het delictsbestanddeel van artikel 420bis 
WvSr namelijk dat het geld ‘afkomstig is uit enig misdrijf’ wettig en overtuigend bewe-
zen is. De bewijslast hiervoor ligt in beginsel bij het OM. Echter gelet op de specifieke 
feiten en omstandigheden in deze casus is het Gerechtshof van mening dat van de ver-
dachte mag worden verlangd dat hij een verklaring geeft over de herkomst van het geld. 
Volgens de verdachte G., de financiële directeur van Air Holland, was het geld afkomstig 

                                                        
868  Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2006 en Hof Amsterdam, 13 februari 2008, LJN:BC4426. 
869  Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2012, LJN:BX9129. De cliënt, de moeder van Vane, is veroor-

deeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Opmerkelijk hierbij is dat de straf hoger is dan de 
eis van het OM. De rechtbank neemt het de advocaat zeer kwalijk dat hij de belangrijke positie die 
hij in het rechtssysteem inneemt louter uit financieel gewin, hij kreeg 10% van het achterhaalde 
vermogen, heeft misbruikt. 
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uit de verkoop van een belang in cambio’s (soort wisselkantoren) in Suriname. Hij zou 
dit gehoord hebben van de geldschieters.  
 De verdachten870 werden in eerste aanleg door de rechtbank Rotterdam veroordeeld 
wegens witwassen tot een gevangenisstraf van 18 tot 36 maanden. De rechtbank was van 
mening dat de verdachte de aangegeven legale herkomst van het geld onvoldoende had 
onderbouwd. 871 Op 12 maart 2008 oordeelde het Hof ‘s Gravenhage anders en sprak de 
verdachten vrij.872 In zijn arrest overwoog het Hof dat er onvoldoende (direct) bewijs 
was in het strafdossier dat het geld van misdrijf afkomstig was. Het Hof maakte hierbij 
de volgende voor de witwaspraktijk belangrijke overweging: 
 
 ‘Aldus heeft de verdachte een concrete, min of meer verifieerbare en, naar het 
 oordeel van het hof, niet als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst 
 benoemd’.  
 
De door de verdachte afgelegde verklaring zou onvoldoende zijn onderzocht door de 
opsporingsambtenaren waardoor de verdachte werd vrijgesproken.873 Deze uitspraak 
van het Hof is door de HR bevestigd.874 
 
Zaak 27: De smurfende politieman 
 
Deze zaak speelt zich af op Sint Maarten in 2006. Een politieman wordt verdacht van 
allerlei strafbare feiten zoals: ambtelijke omkoping, belastingfraude, valsheid in ge-
schrift, oplichting en witwassen. De verdachte heeft verklaard dat hij een 14tal contante 
stortingen van in totaal $ 115.000 heeft verricht en deze bedragen een dag later via een 
interne overboeking naar een andere bankrekening heeft overgemaakt van een offshore 
vennootschap gevestigd op Nevis waarvan hij zelf enig aandeelhouder is. De directie 
werd gevoerd door een lokaal trustkantoor op Sint Maarten. In totaal is op deze wijze 
ongeveer $ 700.000 op de bankrekening van de offshore vennootschap terechtgekomen. 
Verdachte verklaarde dat hij bewust de gestorte bedragen klein hield (veelal 9.000 dol-
lar), net onder de meldingsgrens van $ 10.000 (smurfen genoemd in witwas vakjargon). 
Volgens zijn verklaring heeft hij deze gelden verdiend met het geven van ‘security’ ad-
viezen aan bedrijven. Echter, hij kon of wilde geen namen van deze bedrijven of 
                                                        
870  Betreft vier verdachten: de directeur/aandeelhouder en de financiële directeur van Air Holland en 

twee van de geldschieters/investeerders. 
871  Rechtbank Rotterdam, 7 december 2006, LJN: AZ4159. Te vinden in de toelichting op en bewijs-

overwegingen bij de bewezenverklaring.  
872  Hof ’s Gravenhage, 12 maart 2008, LJN BC6500, BC 6523 en BC6515. De vierde verdachte is niet 

in hoger beroep gegaan.  
873  Voor een uitgebreidere beschouwing over deze zaak zie: Bunt & Van Koningsveld e.a., 2008, p. 31 

e.v. (casus Pegasus); Van Koningsveld 2008, p. 100 e.v.  
874  HR 13 juli 2010, LJN:BM0787. Vooral rechtsoverweging 2.4 is hierbij van belang. 
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personen noemen. Verder verklaarde de verdachte dat hij deze bedragen niet had opge-
geven aan de Belastingdienst. De rechter heeft de verdachte in eerste aanleg veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van 24 maanden, later in hoger beroep teruggebracht tot 23 maan-
den in verband met de overschrijding van de redelijke termijn.875  
 
 
 
Zaak 28: De seks-ondernemer 
 
In deze zaak gaat het om een Nederlandse ondernemer, Jan B., die al jaren werkzaam is 
in de seksindustrie. Hij heeft zijn activiteiten ondergebracht in een Nederlandse BV, ge-
naamd G. BV. Uit een onderzoek in het handelsregister komt naar voren dat G. BV staat 
ingeschreven onder dossiernummer 33261268. Als bestuurder staat Jan B. ingeschreven, 
die alleen en zelfstandig bevoegd is om G. BV te vertegenwoordigen. G. BV verhuurt 
onder meer kamers op verschillende locaties in Nederland.876 De bedrijfspanden huurt 
G. BV van drie naar Zwitsers recht opgerichte vennootschappen, allen statutair gevestigd 
in Zug en wordt vertegenwoordigd door een Zwitserse advocaat.877 De inkomsten van 
G. BV betroffen vrijwel uitsluitend contanten. De administratie is door het OM in be-
slaggenomen.  
 Door het OM is een opsporingsonderzoek gestart naar mogelijke belastingfraude en 
witwassen door of namens G. BV. Op 30 januari 2013 zijn door meer dan 300 medewer-
kers van de Politie, FIOD en defensie, op verschillende plaatsen doorzoekingen gedaan. 
Defensie is erbij omdat zij gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van gebouwen op ver-
borgen ruimtes. Tijdens de actie zijn verschillende verdachten aangehouden en is beslag 
gelegd op in totaal 23 panden.878 G. BV is op 4 december 2013 failliet verklaard. Uit het 
verslag van de curator blijkt dat de modus operandi vermoedelijk als volgt plaats vond: 
de contante opbrengsten werden in plastic zakken vervoerd naar Zwitserland en daar 
gestort op de bankrekening van een van de Zwitserse vennootschappen. Vervolgens wer-
den met dit geld de bedrijfspanden in Nederland gekocht en verhuurd aan G. BV. De 
Zwitserse (offshore) vennootschappen zijn gebruikt om de niet aangegeven omzet van 

                                                        
875  Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen van 8 juli 2010, 

ECLI:NL:OGHNAA:2010:BN4474  en HR van 9 oktober 2012, ELCI:NL:HR:2012:BX4563. 
876  Het zou gaan om elf verschuilende seksclubs in Nederland. 
877  Zie akte van levering van 25 augustus 2008, Hyp 4, nr. 55303/69. In deze akte treedt een vrouw op 

als gevolmachtigde namens de Zwitserse advocaat, die de Zwitserse AG vertegenwoordigd. 
878  Verdachte B en zijn vrouw zijn aangehouden op een vakantieadres in Tenerife. Parool van 14 sep-

tember 2013, door B. Middelburg. 
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de seksclubs te investeren in vastgoed in Nederland (zowel de bedrijfsgebouwen en privé 
huizen). 
 Niet bekend is wie de aandeelhouders zijn van deze Zwitserse vennootschap.879 De 
belastingdienst zou voor 13 miljoen euro aanslagen hebben opgelegd.880 Het OM heeft 
inmiddels met de vier Zwitserse verdachten, vermoedelijk de advocaat en de drie Zwit-
serse vennootschappen, een schikking getroffen.881 De Nederlandse verdachte(n) moe-
ten ten tijde van het afsluiten van dit onderzoek nog voor de rechter worden gebracht. 
 
Zaak 29: Paarlberg882 
 
Als op 17 mei 2004 vastgoedhandelaar Willem Endstra wordt doodgeschoten voor zijn 
kantoor in Amsterdam, is dit de aanleiding tot een strafrechtelijk onderzoek zowel naar 
de verdachte(n) van de liquidatie als naar afpersing van Endstra. Endstra zou afpersings-
geld onder dwang hebben gestort op bankrekeningen van (offshore)bedrijven die toebe-
horen aan Paarlberg. Volgens Paarlberg hadden de betalingen te maken met de ontvlech-
ting van zijn zakelijke belangen met Endstra. De rechter geloofde de verklaring van 
Paarlberg niet en concludeerde dat Paarlberg de bedreiging van Endstra door Holleeder 
had gefaciliteerd en veroordeelde Paarlberg. Uiteindelijk heeft het gerechtshof Amster-
dam de vermogende vastgoedhandelaar J.D. Paarlberg in hoger beroep veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van vier jaar, onder meer voor het medeplegen van tien door Endstra 
verrichte afpersingsbetalingen tot een totaal bedrag van ruim € 17 miljoen euro, valsheid 
in geschrift en belastingfraude.883 De HR heeft deze uitspraak in 2014 in stand gehouden 
waardoor de veroordeling definitief is geworden.884 Overigens gaat Paarlberg zijn zaak 
voorleggen aan het Europees Hof. Holleeder is al eerder veroordeeld voor afpersing tot 
een gevangenisstraf van negen jaar.885 Van de tien betalingen die door Endstra aan 

                                                        
879  Verslag curator van 6 januari 2014, te vinden op de website: www.certalegal.com/givolo BV. 
880  Parool van 2 mei 2014, door B. Middelburg. 
881  De schikking houdt in dat de Zwitserse rechtspersonen afstand doen van het vastgoed (waarde van 

ongeveer € 7.786.200) en van de beslagen banksaldi van ongeveer € 80.000. Zie: Wij Noord-Hol-
land van mei 2014; www.wijnoordholland.nl. 

882  Deze is uitgebreider beschreven omdat dit een duidelijke zaak is waarbij het witwassen voorop 
stond en hiervan meer informatie beschikbaar was waardoor meer inzicht wordt gegeven in de 
structuur met de toegepaste OSV’s, de actoren en de transacties. 

883  Gerechtshof Amsterdam, 16 mei 2012, LJN:BW6216.  
884  Hoge Raad, 18 februari 2014, ECLI:NL:HR2014:349. 
885  Rechtbank Haarlem 21 december 2007, LJN: BC0703 en Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2009, 

LJN:BJ1646.  
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Paarlberg zijn gedaan, beperk ik mij tot de beschrijving van één transactie van een beta-
ling van € 3.176.461 op 30 december 2002.886 
 
  

                                                        
886  Voor de relatie tussen Paarlberg, een Nederlands trustkantoor en buitenlandse (offshore) vennoot-

schappen verwijs ik naar de dissertatie van Van der Wulp, 2012, hoofdstuk 3.3.6. 
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De rol en functie van de offshore vennootschappen 
 
Voor het weg-, door- en terugsluizen van deze afpersingsgelden gebruikte Paarlberg 
meerdere bankrekeningen op naam van offshore vennootschappen in vier verschillende 
belastingparadijzen: Anguilla, de Nederlandse Antillen, Panama en de Britse Maagden-
eilanden. De bankrekeningen van sommige offshore-vennootschappen werden aange-
houden in Zwitserland.  
 In onderstaand schema is een overzicht gemaakt van de transacties die betrekking 
hebben op het witwassen van dit bedrag. In deze figuur zijn in de linker kolom de be-
trokken bedrijven/offshore vennootschappen opgenomen. In de rechter kolom staan de 
bankrekeningen van de offshore-vennootschappen met daarbij - in de zwarte pijlen - 
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vermeld de fase in het witwasproces. De cijfers in de zwarte pijlen verwijzen naar de 
verschillende witwasfasen. 
 
Figuur 5.6: Verhullingsstructuur transactie € 3.176.461 
 

 
 
Bron: Eigen ontwerp aan de hand van informatie afkomstig uit vonnis Rechtbank Haarlem van 21 de-
cember 2007 (LJN:BC0703); Hof Amsterdam 16 mei 2012 (LJN:BW6216); het Kadaster, handelsre-
gister Kamer van Koophandel en interview zaakrechercheurs 
 
De gelaagde structuur bestaat uit zes met elkaar in relatie staande rechtsvormen. Duide-
lijk is dat de geldtransacties snel achter elkaar plaatsvonden. Verder valt op dat gebruik 
is gemaakt van vier verschillende bankinstellingen, wat niet logisch en zakelijk lijkt. Wat 
de geldhandelingen betreft is niet vastgesteld dat één van de meldplichtige instellingen 
(banken, trustkantoren en notarissen) een melding van een ongebruikelijke/verdachte 
transactie heeft gedaan: volgens ‘het boekje’ hadden er in totaal elf verdachte transacties 
gemeld moeten worden bij FIU’s in vijf verschillende landen (Nederland, Nederlandse 
Antillen, BVI, Anguilla en Zwitserland).887 De mogelijke oorzaak hiervan is dat elke 

                                                        
887  De elf mogelijk ongebruikelijke dan wel verdachte transacties kunnen als volgt worden onderschei-

den: De trustkantoren zijn de eerste verdedigingslinie: theoretisch zouden zij drie meldingen gedaan 
moeten hebben, gevolgd door de banken die in totaal zeven transacties hadden moeten melden en 
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schakel maar een deel van de gehele constructie ziet, en zodoende niet goed kan beoor-
delen of er sprake is van witwassen, wat de herkomst van het geld is en wie de uiteinde-
lijke begunstigde is. Dat kan veelal pas achteraf als er een (strafrechtelijk) onderzoek is 
ingesteld waarbij de feiten en omstandigheden zijn verzameld en geanalyseerd.  
 Volgens de rechtbank is op grond van de bewijsmiddelen voldoende vast komen te 
staan dat de tien betalingen door Endstra aan Paarlberg het gevolg zijn van afpersing van 
Endstra door Holleeder. Verder stelt de rechtbank vast dat zij geen goed zicht heeft ge-
kregen of en zo ja, in welke omvang de betalingen uiteindelijk bij Holleeder terecht zijn 
gekomen.888 De toepassing van het vier fasen model op deze praktijkcasus laat het vol-
gende zien. 
 
De eerste fase: de stortingsfase (placement) en vervolghandelingen 
 
De internationale geldomzwervingen na het grondfeit beginnen met de eerste betaling 
van Endstra aan Holleeder via een bedrijf van Paarlberg. Hiermee is ook een begin ge-
maakt met het boekhoudspoor.889 Het bijzondere hierbij is dat de voltooiing van het 
grondfeit ‘afpersing’ samenvalt met het in het betalingsverkeer brengen van het afpers-
geld. Het slachtoffer opent als het ware zelf het witwasproces bij de witwasser waardoor 
de afperser buiten beeld blijft. In dit geval is het afgeperste misdaadgeld niet contant 
betaald, maar direct giraal overgeboekt door Armita BV, een bedrijf van Endstra, op een 
rekening bij de Fortis bank ten name van Ballados NV, een naar Antilliaanse recht op-
gerichte offshore-vennootschap die wordt beheerd en bestuurd door een lokaal trustkan-
toor.890 Deze OSV wordt voornamelijk gebruikt om het geld te verplaatsen naar een 

                                                        
tenslotte de notaris in Nederland die ook een transactie had moeten melden.887 De vraag is dan of 
deze meldplichtigen deze transacties wel hadden moeten melden met andere woorden hadden zij 
kunnen zien dat deze transacties betrekking kunnen hebben op witwassen? Gelet op de aanwezige 
witwassignalen in deze casus is mijn conclusie dat dit inderdaad zo is, zeker voor de instellingen 
die de transacties monitoren in de 3e en 4e fase, die kunnen dan al meer zicht hebben op het hele 
witwasplaatje. 

888  Toch nemen zij aan dat het misdaadgeld aan Holleeder toebehoort. 
889  “A paper trail exists whenever there are documented funds or other asset transactions through in-

stitutions that are accessible to tax or law enforcement investigators”; Blum, Offshore haven banks, 
trusts and companies, Praeger New York, 1984, p. 61. In dit geval is de betaling gedaan met de 
omschrijving ‘deelaflossing’ lening’. Met deze omschrijving wordt al een schijnbare legitimiteit 
gecreëerd, namelijk het aflossen op een gefingeerde lening. 

890  Ballados Investment NV staat ingeschreven bij het handelsregister in Curaçao onder dossiernum-
mer 58344. Volgens het uittreksel is de rechtspersoon  opgericht op 1 oktober 1991 en is de laatste 
statutenwijziging van 19 december 1996. Als kantooradres staat ingeschreven Wilhelminastraat 13 
te Curaçao. Volgens gegevens van de Central Bank Antillen is op dit adres is onder meer gevestigd 
het trustkantoor Ancor Management NV en Ascor Trust Company NV, Zie: www.centralbank.an. 
Verder is opmerkelijk dat Ballados eerder was genaamd Mount Pearl Investment NV. Mogelijk is 
deze handelsnaam gewijzigd omdat het teveel wees op de betrokkenheid van Paarlberg bij deze 
vennootschap. Enig aandeelhouder van Ballados is Xenia International Holdings Limited. 
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jurisdictie buiten Nederland, in dit geval naar de Antillen. Enig aandeelhouder van Bal-
lados is Xenia International Holdings Limited, een naar het recht van de Britse Maag-
deneilanden opgerichte OSV die moet optreden als houdstermaatschappij in een ander 
rechtsgebied, waardoor er nog meer versluiering optreedt (zie kenmerken Britse Maag-
deneilanden OSV in hoofdstuk 3). De administratie van Ballados NV werd gedaan door 
FTC, een Nederlands trustkantoor.891 Veel van bovenstaande handelingen zijn ‘zicht-
baar’ en traceerbaar in Nederland. Vooral voor banken is hier een belangrijke preven-
tieve taak weggelegd om ongebruikelijke transacties te melden. 
 
De tweede fase: de verhullingsfase  
 
Start van de internationale verhullingsreis, die eigenlijk meteen begonnen is. De hande-
lingen in deze fase beogen herkomst en eigendom van het oorspronkelijke misdaadgeld 
te verhullen door hetzelfde geld meerdere keren te verplaatsen, waardoor ook het papie-
renspoor wordt doorbroken.892 Hiervoor worden veel verschillende constructies toege-
past, veelal met schijntransacties.893 In deze zaak wordt op 3 januari 2003, vier dagen 
nadat het geld is overgeboekt op de bankrekening van Ballados NV, vrijwel hetzelfde 
bedrag overgeboekt onder de titel van lening894 naar een coderekening van de UBS bank 
in Zwitserland.895 Vervolgens wordt het geld ruim een maand later overgemaakt, even-
eens onder de titel van lening, doorgeleend aan Wilbury Limited: een offshore vennoot-
schap gevestigd in Anguilla. Hoewel de gelden feitelijk geen grens passeren omdat Wil-
bury Limited eveneens een bankrekening heeft bij de Clariden bank in Zwitserland.  
 Voor al deze bancaire handelingen, die evenzo vele verhullingshandelingen zijn, kun-
nen veelal geen logische economische redenen worden aangevoerd.896 Als reden voor de 
                                                        

Ingeschreven in het handelsregister onder IBC nummer 153204. Deze offshore vennootschap is 
statutair gevestigd op de BVI, Road Town Tortola, P.O. box 3151. Als bestuurder trad op een lokaal 
trustkantoor. De juridische en economische eigenaar van Xenia zou Paarlberg zijn. Ballados NV 
betreft een offshore vennootschap uit de B-lijst. Xenia betreft en offshore vennootschap uit de A-
lijst. 

891  Requisitoir van het Openbaar Ministerie, p. 5. 
892  Zie: Van Duyne 2003, p. 79-81. 
893  Mendera, 2012, p. 7. 
894  Wat zegt dit over het handelen van het Nederlandse trustkantoor FTC? Hun cliënt Ballados ont-

vangt allereerst een bedrag met de omschrijving ‘deelaflossing lening’ en wordt enige dagen daarna 
als lening doorgeboekt. Een trustkantoor zou moeten onderzoeken of er recht sprake is van een 
lening. 

895  Niet duidelijk is aan wie deze lening wordt verstrekt. Deze coderekening behoort toe aan Paarlberg. 
Zie verklaring en vonnis? Ervan uitgaande dat bij de Fortis Bank bekend is dat het bedrag wordt 
overboekt naar een coderekening in Zwitserland roept de vraag op of deze transactie als een onge-
bruikelijke transactie gemeld had moeten worden.  

896  Dit is een kenmerk van witwassen en hieraan kan een vermoeden van witwassen worden ontleend. 
Zie: Kamerstukken II, 1999-2000, 27 159, nr. 3, p.10 en Aanwijzing witwassen 11 februari 2008, 
Bijlage 2, Typologieën. 
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overboekingen worden vaak opbrengsten of betalingen in dienstentransacties opgevoerd. 
De transacties in deze fase zijn lastig te ontdekken voor de autoriteiten. 
 
De derde fase: de rechtvaardigingsfase (justification) 
 
Herkomstverhulling is niet genoeg. Het misdaadgeld, vooral indien omvangrijk, moet 
ook gerechtvaardigd worden: dit is het sluitstuk van de keten van schijnhandelingen en 
geldelijke omzwervingen. Het misdaadgeld wordt op 19 februari 2003 overgeboekt naar 
een bankrekening van de Clariden bank in Zwitserland op naam van Wilbury Ltd geves-
tigd te Anguilla.897 Een dag later wordt een bedrag van € 4 miljoen gestort op de derden-
rekening van een notaris in Amsterdam als hypothecaire lening voor Royal Invest BV.898 
De functie van de OSV in deze structuur is het optreden als buitenlandse financier van 
een Nederlandse BV. Hiermee komt een einde aan de keten van schijnhandelingen en 
internationale geldelijke omzwervingen van het misdaadgeld. Aan het afpersingsgeld is 
nu op papier een legale herkomst gegeven, namelijk een hypothecaire lening.  
 
 
 
 
De vierde fase: de investeringsfase (integration) 
 
Het invlechten van het misdaadgeld in de ‘bovenwereld’ is de laatste stap in de reeks 
witwashandelingen. Na de valse rechtvaardiging in de derde fase heeft het misdaadgeld 
zijn eindbestemming bereikt. Het doel waarvoor de structuur is opgezet, is bereikt. In dit 
geval wordt het witgewassen geld gebruikt voor een investering door Royal Invest in 
vastgoed in Amsterdam.  
 De investering in een speelautomaten-bedrijf strandde later alsnog op de zgn. 
BIBOB-procedure omdat de gokhallen zouden zijn gefinancierd met misdaadgeld dat 
afkomstig is van het afpersen van Endstra. 899  Op 19 maart 2013 heeft de rechter 

                                                        
897  Wilbury is geregistreerd in Anguilla onder nummer 2028979. Zie hypotheekakte 17997/22. Deze 

vennootschap voldoen aan alle kenmerken van een offshore vennootschap (zie paragraaf 3.5.). Over 
de omvang van hypothecaire leningen van offshore vennootschappen aan Nederlandse onderne-
mingen zie paragraaf 7.5.2.3. 

898  Zie hypotheekakte 24 februari 2003. Als schriftelijk gevolmachtigde van Wilbury Limited trad op 
mr. M.S.W werkzaam bij Lexence advocaten en notarissen te Amsterdam. Gelet op de ‘redflags’ 
in deze zaak had de notaris hier kritisch onderzoek moeten doen en mogelijk als een ongebruikelijke 
transactie moeten melden aan het FIU. Niet bekend is of dit in dit geval ook is gebeurd. 

899  Zie vonnis CvB van 12 maart 2012, LJN:BV8515. 
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geoordeeld dat Paarlberg een bedrag van € 25,7 miljoen moet betalen in verband met het 
wederrechtelijk verkregen voordeel.900  
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ontdekte witwaszaken die gepubliceerd zijn en 
waarin een of meer offshore vennootschappen een belangrijke rol vervulden. De vraag 
is of het hier gaat om enige afzonderlijke voorvallen of dat er sprake is van een structu-
reel misbruikprobleem, in deze zaken betreffende het witwassen. Indien dit laatste het 
geval is, dringt zicht de vraag op hoe vaak dit voorkomt. Hiervan zijn in Nederland, bij 
gebrek aan stelselmatig onderzoek, geen gegevens bekend.  
Volgens Van Duyne zijn de gegevens over de omvang van witwassen schaars en indien 
aanwezig bij gebrek aan gedisciplineerd gegevensbeheer onbetrouwbaar.901  
 Wel ben ik in mijn 25 jarige ervaring als FIOD rechercheur talloze voorbeelden van 
misbruik met offshore vennootschappen tegengekomen. Echter, deze gevallen zijn niet 
altijd geregistreerd, zodat het lijkt of het niet gebeurd is. In de praktijk is het vaak lastig 
om te beoordelen of een transactie waarbij een offshore vennootschap is betrokken be-
trekking heeft op witwassen. Dit komt onder meer omdat een bankmedewerker of notaris 
slechts een enkele transactie ziet en niet het grotere geheel van de structuur. Meer aan-
dacht voor structuren dan alleen voor transacties is wenselijk. 
 Uit de dossiers blijkt dat OSV’s vrijwel nooit enkelvoudig optreden maar meestal in 
een vennootschapsstructuur bestaande uit een combinatie van Nederlandse en buiten-
landse rechtsvormen. Het is dan ook belangrijk om niet alleen een individuele transactie 
van een offshore vennootschap te beoordelen, maar ook, en vooral, het stelsel en de 
structuur waarbinnen de transactie plaats vindt.902  
 Het toezicht in Nederland heeft een sterk transactiegericht karakter waarbij het accent 
ligt op het cliëntenonderzoek, met inbegrip van de vaststelling en verificatie van de uit-
eindelijke begunstigde en het melden van ongebruikelijke transacties. Op structuren 
wordt minder acht geslagen.903 Een structuur is als het ware de handtekening van de 
ontwerper. Door meer aandacht te schenken aan het in kaart brengen van structuren zal 
waarschijnlijk meer zicht worden verkregen omtrent de ontwerper, de betrokken dienst-
verleners en vooral ook op dat deel van de structuur dat niet zichtbaar is maar dat er wel 
moet zijn. Het is ter vergelijken met het bekende ‘topje van de ijsberg’, waarbij slechts 

                                                        
900  Rechtbank Haarlem, 19 maart 2013, LJN:BZ4902. 
901  Van Duyne, 2007, p.5. 
902  In een procedure voor de rechtbank Rotterdam was de rechtbank van oordeel dat er sprake was van 

een niet transparante bedrijfsstructuur die geschikt is om de achterliggende belanghebbende te ver-
hullen. Het ging in deze zaak om een CV- structuur waarin de beherende vennoot een Engelse 
Limited was waarvan de aandelen waren ingebracht in een Jersey irrevocable (herroepbaar) trust. 
Het gevolg hiervan was dat de financiële instelling deze transactie had moeten melden. (Rb Rotter-
dam, 22 juli 2010, LJN: BN4179) 

903  Dat geldt niet voor vergunning houdende trustkantoren. Zij moeten kennis hebben van het doel van 
een structuur. (artikel 10 Wtt) 
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een klein gedeelte zichtbaar is (de transactie) en het grootste gedeelte van de berg schuilt 
onder water (structuur en patronen van herhaalde witwashandelingen) waarvan men nog 
te weinig waarneemt. Door meer aandacht te schenken aan de structuur komt er ook meer 
zicht op het onderwatergebeuren. Meer systeemdenken in plaats van ‘transactie denken’ 
zal een wezenlijke bijdrage leveren in het bestrijden van misbruik van OSV’s en witwas-
sen. 
 
5.2.4.6 Uitleiding 
 
In deze laatste paragraaf stond de vierde vorm van financieel-economisch criminaliteit 
centraal: namelijk het witwassen en de rol die offshore vennootschappen hierbij spelen. 
Dit speelt vooral bij meer technisch verfijnde en grotere witwaszaken, vaak in relatie 
met georganiseerde criminaliteit. Hierbij gaat het veelal om vennootschap structuren met 
offshore vennootschappen gevestigd in meerdere landen. Overigens zijn de hier beschre-
ven structuren niet altijd volledig. Dit onderzoek richt zich op offshore vennootschap-
pen: andere rechtsvormen zoals buitenlandse stichtingen en trusts vallen hier buiten. 
 Hiervoor zijn 8 dossiers geanalyseerd. In 7 van de 8 zaken heeft een vraaggesprek 
met een of meer van de zaaks rechercheurs plaatsgevonden. 
 In het voorafgaande is aan de hand van de internationale rapporten en de analyse van 
acht praktijkzaken de huidige stand van zaken met betrekking tot mogelijk misbruik van 
offshore vennootschappen bij het witwassen van misdaadgeld in beeld gebracht. Duide-
lijk komt naar voren dat witwassen vaak internationale handelingen betreft.  
 Uit de internationale literatuur komt duidelijk naar voren dat offshore centra, als ves-
tigingsplaats van offshore vennootschappen, een verhoogd risico lopen om te worden 
misbruikt voor witwasdoeleinden. Dit misbruik ontstaat doordat er voorzieningen in de 
vorm van OSV’s in het leven worden geroepen terwijl het meestal stilzwijgend aanvaard 
wordt. Dat misbruik kan in verschillende fasen van het witwasproces plaatsvinden. Deze 
transacties vinden vaak niet plaats door onafhankelijke partijen, maar door de pleger van 
het gronddelict zelf, die hiervoor verschillende rechtsvormen gebruikt waarover hij zelf 
feitelijke zeggenschap en controle heeft en dus zelf kan bepalen wanneer er transacties 
plaatsvinden, tegen welke prijs en onder welke titel. Volgens veel onderzoekers zijn veel 
witwasconstructies allemaal terug te voeren naar twee basispatronen, namelijk het fin-
geren van winst en het lenen van geld aan jezelf.904 
 Aan de ene kant is de verscheidenheid aan soorten offshore vennootschapen en wit-
wastypologieën zo groot, dat het moeilijk is om aanwijzingen van witwassen te herken-
nen en daadwerkelijk te kunnen bestrijden. Aan de andere kant valt op dat fraudeurs vaak 
dezelfde methoden en technieken gebruiken: zowel de mogelijkheden als de fantasie 
blijken beperkt te zijn. Als dat het geval is, dan zouden fraudes ook gemakkelijk(er) 
                                                        
904  Kleemans e.a. 2002, p.128. Vaak lopen deze geldleningsstructuren via diverse offshore vennoot-

schappen. Zie onder meer het voorbeeld van Paarlberg, Bruinsma en Air Holland. 



 
 

249 

herkend en bestreden kunnen worden. Dit zou dan weer kunnen wijzen op gebrek aan 
fantasie bij de rechtshandhaver.  
  In de voorafgaande hoofdstukken is beschreven dat de internationaal gebruikte 
terminologie over misbruik van rechtspersonen in de loop der jaren weinig samenhang 
vertoont. Zij springt van offshore vennootschap naar ‘shell corporations’ en ‘corporate 
vehicles’ naar uiteindelijk het huidige gehanteerde begrip ‘legal persons’. In nieuwe be-
leidsrapporten lijkt telkens iets nieuws ‘onthuld’ te worden, maar in de kern gaat het nog 
steeds om rechtspersonen die afhankelijk van de plaatselijke wetgeving gebruikt kunnen 
worden om er achter weg te kruipen: sinds de oude koppelbaas van de jaren ’80 lijkt er 
weinig veranderd te zijn. Hoe meer rechtspersonen men gebruikt, verspreid over uiteen-
lopende rechtsgebieden, hoe veiliger men zich waant, maar des te eerder verdenking kan 
worden opgeroepen. Echter, het onderbouwen van vermoedens met bewijzen wordt door 
deze grensoverschrijdende afdekking een probleem van schaarse mankracht en tijd. 
 
5.3  Rol en functies van offshore vennootschappen  
 
5.3.1 Modus operandi en hun kenmerken  

In deze paragraaf worden de meest opvallende kenmerken en actoren beschreven die uit 
de onderzochte dossiers naar voren zijn gekomen.  
 Bij de onderzochte dossiers is de gehanteerde werkwijze van de misbruikers van off-
shore vennootschappen vaak vergelijkbaar. De dossiers geven in onderlinge samenhang 
bezien een goede afspiegeling van de werkwijze van de misbruikers van offshore ven-
nootschappen. Ook zijn hierdoor algemene kenmerken, patronen en de belangrijkste ac-
toren in kaart gebracht. De volgende omstandigheden en (f)actoren hebben – al dan niet 
in onderlinge samenhang – een belangrijke rol gespeeld in de onderzochte dossiers. Los 
van de vraag op welke delicten deze dossiers van toepassing zijn. 
 
Standaardstructuur OSV: met de daaraan verbonden relaties en kenmerken 
 
Ten eerste valt op dat het concept van de offshore vennootschap een min of meer vaste 
samenstelling kent van de betrokken (internationale) relaties.  
 Uit de onderzochte dossiers blijkt duidelijk dat de betrokken offshore vennootschap-
pen vrijwel altijd een vaste samenstelling van veelal grensoverschrijdende relaties heb-
ben die hierbij een rol spelen. Zaaksgewijs veranderen wel de feiten, maar de structuur 
en de gebruikte instrumenten blijven hetzelfde. Bij een offshore vennootschap zijn de 
internationale dimensies meer dan enkel het vestigingsland van de OSV en zijn belang-
hebbende(n) zelf. Zo is er altijd sprake van een trust- of advocatenkantoor die optreedt 
als stroman-directeur, terwijl de OSV onder een holding in weer een ander land valt, 
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waarbij de bankrekening van de OSV zich in nog een ander land bevindt. Dit maakt het 
toezicht, handhaving en opsporing in de gebruikte landen lastig en tijdrovend.  
 In het kaartje hieronder zien we een fictief standaard voorbeeld hoe de relevante in-
formatie omtrent een OSV zich bij verschillende actoren in vijf verschillende landen kan 
bevinden: Een OSV die geregistreerd is op de Britse Maagdeneilanden, aldaar ook ver-
plicht beschikt over een lokale vertegenwoordiger (registered agent), tevens een doch-
teronderneming is van een Panamese Holding, bestuurd wordt door een trustkantoor uit 
Hong Kong met vestigingen in de Britse Maagdeneilanden en Panama en met een Zwit-
serse bankrekening, terwijl de klant/ub met feitelijke zeggenschap over de handelingen 
in Nederland zit. Daarnaast kunnen ook de activiteiten van een OSV in verschillende 
landen plaatsvinden, maar zeker niet in het land van oprichting: dat is immers het we-
zenskenmerk van een OSV. Ook de bezittingen van een OSV kunnen in verschillende 
landen zijn ondergebracht, zoals in onderstaand schema is beschreven. 
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Figuur 5.7: Standaard concept met internationale dimensies omtrent één OSV 

 
Bron: Gemaakt door auteur 
 
Linksboven staat de klant met feitelijke zeggenschap over de gedragingen, rechtsboven 
de bank waar de OSV een bankrekening heeft, linksonder de holding waar de OSV on-
derdeel van uitmaakt, midden onder het land van vestiging van de OSV zelf en een trust- 
of advocatenkantoor kantoor dat optreedt als registered agent en domicilie verleent en 
rechtsonder het trustkantoor dat optreed als bestuurder. Dit trustkantoor heeft ook kan-
toren in het land waar de OSV en de Holding is gevestigd. Binnen een structuur gaat het 
dan om mogelijk vijf verschillende rechtssferen. 
 
Dit alles wordt natuurlijk nog ingewikkelder als deze OSV één of meer transacties ver-
richt met andere OSV’s gevestigd in andere landen. Zie bijvoorbeeld de casus Paarlberg. 
 
De belangrijkste partijen die betrokken zijn bij misbruik van offshore vennootschappen 
bij het plegen van financieel economische strafbare feiten zijn: trustkantoren, banken, 
(belasting)adviseurs en de betrokken rechtsgebieden. Hieronder worden de belangrijkste 
relaties en kenmerken van een offshore structuur besproken. 
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a. Offshore rechtsgebieden 
 
Allereerst valt op dat bij de onderzochte 29 dossiers in totaal 54 offshore vennootschap-
pen afkomstig uit 16 verschillende rechtsgebieden betrokken waren, waarbij de meeste 
offshore vennootschappen afkomstig waren uit Panama (10), de Britse Maagdeneilanden 
(9) en de Antillen (7). De vraag is waarom is het ene land aantrekkelijker als vestigings-
land dan het andere?  
 De eerste functie van offshore rechtsgebieden is als geboorteplaats van offshore ven-
nootschappen. Offshore rechtsgebieden zijn misschien wel de belangrijkste actor aan de 
aanbodzijde van de offshore markt. (zie nader 4.3.2.) Deze landen zorgen voor de nodige 
infrastructuur, door het opstellen van wet- en regelgeving, vooral op het gebied van het 
vennootschapsrecht en belastingwetgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de op-
richtingsformaliteiten en de wijze waarop aandelen van offshore vennootschappen kun-
nen worden overgedragen (zie hoofdstuk 3).  
 Ook zijn deze rechtsgebieden veelal in staat om snel en passend te reageren op ont-
wikkelingen in de markt en bij de gebruikers. Zo ontwikkelen zij nieuwe rechtsvormen 
die aansluiten bij de (verhullings-) behoefte bij de gebruikers aan de vraagzijde van de 
markt. Tevens bepaalt de overheid de hoogte van de jaarlijks te betalen registratierechten 
alsmede de belastinggrondslag voor deze (offshore) vennootschappen.  
 Een ander belangrijk aspect is dat deze rechtsgebieden autonoom zijn om te bepalen 
met welke andere landen bilaterale inlichtingenverdragen worden afgesloten. Daarmee 
wordt impliciet ook de reikwijdte bepaald van de belastingdiensten van andere landen 
(en hun daar wonende klanten) om informatie te kunnen opvragen.  
 Verder regelt ieder land welke financiële informatie over offshore vennootschappen 
en hun bestuurders moet worden gedeponeerd bij het lokale handelsregister, waardoor 
het toegankelijk en kenbaar is voor derden. Hierin zijn grote verschillen in offshore 
rechtsgebieden waardoor de rechtsvorm in het ene land veel transparanter is dan in het 
andere.  
 Tenslotte zijn er nog andere voorzieningen te noemen die per offshore rechtsgebied 
verschillen zoals: de rechtsmacht van landen om recht te spreken bij geschillen, de mo-
gelijkheid van stroman dienstverlening, de strafrechtelijk aansprakelijkheid van rechts-
personen en hun bestuurders en de aanwezige opsporings- en toezicht capaciteit en pri-
oriteit. Het geheel van al deze factoren – in onderlinge samenhang bezien – bepalen de 
mate van anonimiteit en daarmee ook de aantrekkelijkheid van een rechtsgebied op de 
offshore markt.905  
 
  

                                                        
905  Zie ook het overzicht van de FSI codes als ranking voor ‘secrecy jurisdicties’ in hoofdstuk 6, para-

graaf 6.4.3. 
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b. Banken: ‘een conditio sine qua non’ 
 
Als tweede relatie valt op dat in alle dossiers de offshore vennootschap de essentiële 
bankrekeningen aanhoudt in derde of vierde rechtsgebieden, veelal in een onshore 
rechtsgebied in de EU of EER gebied, zoals Zwitserland, Luxemburg of Liechtenstein. 
In alle zaken zijn er door de offshore vennootschappen bankrekeningen geopend op 
naam van deze offshore vennootschappen. Het openen van een bankrekening is van es-
sentieel belang om toegang te kunnen krijgen tot het internationale financiële stelsel. De 
banken moeten hun cliënt, de offshore vennootschap, kennen, en de uiteindelijke gerech-
tigde van de offshore vennootschappen identificeren en verifiëren. De vraag is of de 
banken voldoende kritische vragen stellen over de structuren en de inkomende en uit-
gaande geldstromen. In de praktijk lijkt dat niet altijd voldoende te lukken. Met enige 
regelmaat verschijnen er rapporten en berichten over banken die al dan niet verwijtbaar 
betrokken zijn bij belastingontwijking c.q. ontduikingen en/of het witwassen. Voorbeel-
den hiervan zijn: KBLux zaak uit 2003; de Liechtensteinse bank LGT uit 2008, de groot-
ste Zwitserse bank UBS ook uit 2008 en de eveneens Zwitserse bank Credit Suisse in 
2010.906 Recentelijk tijdens het afronden van dit manuscript, de zaak van het Zwitserse 
filiaal van de HSBC bank.907 Volgens de website van ICIJ staan er in het gestolen be-
stand ook 654 cliënten die mogelijk een relatie zouden hebben met Nederland.908 
Opvallend is dat in grote lijnen de werkwijze steeds hetzelfde is. De bank (veelal een 
speciale afdeling) zou voor haar vermogende klanten structuren hebben (laten) opzetten 
om hiermee vermogen verborgen te houden voor de belastingautoriteiten van het woon-
land van de klanten. Hierbij is gebruik gemaakt van offshore entiteiten uit landen zoals 
Panama, Liechtenstein, Cyprus en de Britse Maagdeneilanden.909  
 
  

                                                        
906  PSI, Offshore Tax Evasion, 26 februari 2014. 
907  Bekend onder de naam ‘SwissLeaks’, waarin een ex medewerker van de HSBC bank, Herve Fal-

ciani, data zou hebben gestolen van HSBC en deze data heeft overhandigd aan de Franse belasting-
dienst. De Franse autoriteiten hebben deze data daarna aan andere landen verstrekt, onder andere 
aan België, Spanje en Griekenland. Zie: Brief MvF van 20 maart 2015 van Staatsecretaris Wiebes 
over vragen van kamerlid Groot over een artikel in de Trouw over hoe HSBC klanten hielp bij 
belastingontduiking;  De Tijd van 17 oktober 2013 en De Tijd van 10 februari 2015.  

908  Zie: http://projects.icij.org/swiss-leaks/countries/nld. Op 20 maart 2015 zijn hierover Kamervragen 
gesteld aan Staatssecretaris Wiebes van Financiën, kenmerk DGB/2015/911 U. 

909  Toepasselijk hiervoor is het citaat van de klokkenluider Herve Falciani, ex-werknemer van de 
HSBC bank: “banks such as HSBC have created a system for making themselves rich at the expense 
of society, by assisting in tax evasion and money laundering”, Der Spiegel van 16 juli 2013.  
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c. De rol van trustkantoren  
 
Een trustkantoor vervult een belangrijke spilfunctie binnen de werking van de offshore 
vennootschap. (Voor het begrip trustkantoor zie paragraaf 2.6.5.910) Kort gezegd verricht 
een trustkantoor bepaalde diensten aan een klant. Die diensten zijn van uiteenlopende 
aard zoals: het oprichten van offshore entiteiten zoals; vennootschappen en allerlei vor-
men van trusts en foundations, al dan in samenwerking met een company service provi-
der; het verlenen van domicilie aan deze vennootschappen; het verrichten van admini-
stratieve werkzaamheden, het optreden als trustee en het zijn van registered agent. Een 
andere dienst die trustkantoren verlenen is het optreden als stromandirecteur voor de 
door hun beheerde offshore vennootschappen. In alle onderzochte dossiers zijn trustkan-
toren betrokken bij de beschreven misbruikdossiers.911 Maar hoe werkt dat systeem van 
nominee dienstverlening nu precies? 
 
Anonimiteit en nominee dienstverlening 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 kan de dienstverlening van stromanfuncties een belang-
rijke misbruik bevorderende vorm van dienstverlening zijn, omdat het kan bijdragen aan 
de anonimiteit van de werkelijke eigenaar en de herkomst en de omvang van zijn ver-
mogen.912 Uit de officiële registraties bij het handelsregister blijkt niet dat het gaat om 
een stromandirecteur.913 De mate van anonimiteit is een van de belangrijkste factoren 
voor misbruik van offshore vennootschappen.914 Een toepasselijk citaat uit het typologie 
rapport van de FATF uit 2006: 
 
 ‘The potential for anonymity is a critical factor in facilitating the misuse of 
 corporate vehicles. In particular, the fact that ownership of a corporate vehicle 

                                                        
910  De functie van trustkantoor wordt ook vervult door advocaten- of belastingadvieskantoren (bijvoor-

beeld in Panama). 
911  Hierbij is niet duidelijk of en in welke gevallen er sprake is van verwijtbare betrokkenheid. In deze 

dossiers zijn de trustkantoren niet strafrechtelijk vervolgd. 
912  Unger 2006, p.162; FATF 2006 en OECD 2001. De naam van de nominee director staat dan op alle 

vennootschapsdocumenten en in de publieke registers zoals het handelsregister. 
913  Worldbank, 2011, p. 4. 
914  FATF, 2006, p. 11; OECD 2001, p.21. 
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 may be through corporate shareholders and nominee shareholders and bearer 
 shares presents a special challenge to determining ’.  
 en     

‘Corporations serving as nominee directors can be used to conceal the identity of the 
natural persons who manage and control the corporate vehicle’.  

 
Een FIOD-rechercheur verklaarde hierover:  
    
 ‘Hoe moet ik bewijzen dat deze panden die op naam van Antilliaanse NV’s 
 staan in werkelijkheid van de verdachte zijn. Het ging in deze zaak om  
 Antilliaanse NV’s met aandelen aan toonder’.  
 
Hieronder een korte beschrijving van de werkwijze van nominee dienstverlening zoals 
die voortkomt uit het literatuur en dossieronderzoek. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
klant, in bepaalde gevallen, de feitelijk controle over de offshore vennootschap wil be-
houden. Dit wordt in de praktijk gerealiseerd door een set van de volgende onderhandse 
documenten op te stellen. Allereerst wordt er tussen de klant (opdrachtgever) en het 
trustkantoor en zogenaamde management-agreement opgemaakt waarin de belangrijkste 
afspraken over de aard en omvang van de dienstverlening en de vergoeding worden vast-
gelegd. Hierin staat dan vaak ook de ‘nominee’-verklaring waarin staat dat de nominee 
alleen handelt op instructies van de klant. Dit kan ook een afzonderlijk formulier zijn. 
Vervolgens wordt er een zogenaamde ‘letter of indemnity’ opgemaakt (een vrijwarings-
document) waarin de klant het trustkantoor vrijwaart voor mogelijke civiele aansprake-
lijkheid. Tevens wordt er een ‘power of attorney’ (een volmacht) opgemaakt waarin de 
stromandirecteur als vertegenwoordiger van de offshore vennootschap de klant de be-
schikkingsbevoegdheid geeft over gedragingen van de offshore vennootschap. Die han-
delingen kunnen het vertegenwoordigen van de rechtspersoon en/of het beschikken over 
de bankrekeningen van de offshore vennootschap zijn. Tenslotte wordt er ook een ‘letter 
of resignation’ opgesteld (een ontslagbewijs) waarin staat dat de (nominee) director uit-
treedt als directeur van de offshore vennootschap. In het algemeen wordt dit formulier 
door de nominee director al voorzien van en handtekening maar is de datum niet inge-
vuld. Met deze verklaring heeft de klant de feitelijke macht om op elk moment de nomi-
nee director te vervangen door een andere bestuurder.  
 Door deze verzameling van onderhandse documenten draagt de nominee (een deel) 
van de macht over aan de klant, die hierdoor feitelijke controle uitoefent over het han-
delen van de offshore vennootschap, terwijl naar buiten toe de nominee director de be-
stuurder is.915 In dit soort situaties is de nominee feitelijk een soort administrateur die 

                                                        
915  Zie hiervoor: FATF 2006, Typology 3 nominees, p. 6 e.v. ; FATF  toelichting op aanbeveling 24, 

p. 22; OECD 2009, p. 32 en Worldbank 2011, p. 59 en diverse andere plaatsen. Voor voorbeelden 
van nominee in wetgeving in Cyprus en de Turks en Caicos Eilanden, zie tabel 3.2. p. 61. 
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alleen bepaalde documenten tekent en naar de klant terugstuurt. Overigens dient wel 
opgemerkt te worden dat dit Angelsaksische systeem volkomen legaal is.  
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d. Tot slot de overige financiële dienstverleners 
 
De derde omstandigheid betreft de rol van professionele dienstverleners en offshore ven-
nootschappen. De rol van financiële dienstverleners bij misbruik van vennootschappen 
wordt in verschillende (internationale) rapporten aan de orde gesteld.916 De rol van fi-
nanciële dienstverleners in het promoten van de offshore dienstverlening wordt ook be-
schreven in het rapport van de United States Senaat in 2006: 
 
 ‘A sophisticated offshore industry, composed of a cadre of international  
 professionals including tax attorneys, accountants, bankers, brokers, corporate  
 service providers, and trust administrators, aggressively promotes offshore  
 jurisdictions to U.S. citizens as a means to avoid taxes and creditors in their 
 home jurisdictions,.917 
 
Deze samenhang tussen landen, trustkantoren, banken, adviseurs en offshore vennoot-
schappen lijkt bevestigd te worden in de zaak, die internationaal bekend staat als ‘off-
shore Leaks’ uit 2013. Het gaat in deze zaak om gelekte databestanden afkomstig van 
twee trustkantoren, Port Cullis Trustnet. Volgens hun eigen website het grootste trust-
kantoor in Azië en Commonwealth Trust Limited gevestigd in de Britse Maagdeneilan-
den.918 Deze databestanden zijn ‘gelekt’ naar een consortium van journalisten in Wa-
shington, ‘the International Consortium of Investigative Journalists’ (ICIJ), die nader 
onderzoek hebben verricht en deze data gedeeltelijk op het internet hebben geplaatst. 
Voor Nederland heeft het dagblad Trouw hieraan meegewerkt. Deze twee trustkantoren 
zouden gezamenlijk ruim 120.000 (offshore) entiteiten (trusts, vennootschapen en foun-
dations) hebben opgericht en/of beheerd (als nominee director/shareholder)919 in belas-
tingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden, Cook eilanden en het Maleisische ei-
land Labuan. De opdrachtgevers zouden vooral bestaan uit: vermogende particulieren, 
politici, dictators en bedrijven uit diverse landen uit de wereld. Deze offshore entiteiten 

                                                        
916  FATF 2013, van juni 2013. In het rapport worden 115 zaken beschreven. In 13 zaken is er een 

relatie met offshore vennootschappen. Uit die 115 zaken zijn 42 indicatoren samengesteld en zijn 
er zeven risicogebieden benoemd; Wereld bank 2011. In dit rapport wordt vooral aandacht besteed 
aan de rol van trustkantoren, banken en advocaten bij het plegen van corruptie. Zie uitgebreider 
paragraaf 5.2.3.2. en TJN 2012, zie uitgebreider paragraaf 6.4.2.2. Zie ook FATF 2006, p. 5, typo-
logie 2 (uitgebreider paragraaf 5.2.4.4.). 

917  US Senate, 2006, p. 1 en 11-14. 
918  Zie: http://www.portcullis-trustnet.com/en/home/ en http://ctl.vg. 
919  Door de trustkantoren en hun klanten is op grote schaal gebruik gemaakt van nominee directors en 

nominee shareholders. Volgens een analyse van de ICIJ in samenwerking met de BBC en The 
Guardian hebben 28 nominee directors de formele zeggenschap over ruim 21.000 offshore ven-
nootschappen. Dagblad Trouw, 5 april 2013. 
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hielden bankrekeningen aan bij bankinstellingen in met name onshore landen zoals Zwit-
serland, Engeland en ook Nederland.  
Deze zaak leidde tot veel internationale ophef en verontwaardiging, waarbij het niet al-
leen ging om de vraag of er sprake is van belastingfraude en witwassen maar vooral over 
de transparantie van deze vennootschapsstructuren. De gepubliceerde data is niet zoda-
nig dat hieruit kan worden vastgesteld of het om belastingontwijking of belastingfraude 
gaat.920 De Nederlandse belastingdienst is op het moment van afsluiten van dit onder-
zoek nog bezig met het onderzoeken van de data in relatie met mogelijk 62 Nederlandse 
belastingplichtigen.921 
 
e. Éénpersoonsvennootschapen: geen ‘checks and balances’ 
 
Een belangrijk kenmerk is dat uit het dossieronderzoek naar voren komt dat het in vrijwel 
alle gevallen het ging om zogenaamde eenpersoonsvennootschappen. Dat wil zeggen 
vennootschappen waar uiteindelijk een natuurlijke persoon direct of indirect feitelijke 
zeggenschap en controle had over zowel de onshore als offshore vennootschappen in de 
gehele structuur, waardoor zij vrij spel hadden om te doen en laten wat zij willen. Ten 
tweede valt op dat het uitsluitend eenpersoonsvennootschappen betreft waarbij een na-
tuurlijk persoon het feitelijk voor het zeggen heeft over alle vennootschappen en trans-
acties die gebruikt worden in de structuur. Het gevolg hiervan is dat deze persoon con-
trole heeft over zowel de plaats, het tijdstip, de waardebepaling alsmede de formele titel 
die aan de transacties wordt meegegeven. Ook Van Schilfgaarde stelt vast dat de moge-
lijkheid van misbruik van rechtspersonen met name aanwezig indien de feitelijke macht 
wordt uitgeoefend door een en dezelfde persoon, omdat hierdoor het machtsevenwicht 
binnen de rechtspersoon ontbreekt.922 Het gaat dan om de controle op het bestuur van de 
offshore vennootschap door de Algemene vergadering van Aandeelhouders of een ander 
controlerend orgaan, alles beheerst door één natuurlijk persoon.  
 
f. Gelieerde transacties: belangen in alle schakels van de structuur 
 
Het tweede kenmerk is dat de transacties niet worden verricht tussen onafhankelijke par-
tijen, maar tussen ondernemingsvormen die verbonden zijn aan één en dezelfde 
(rechts)persoon, die over de gehele groep feitelijke zeggenschap en controle heeft. Uit 
de dossiers blijkt dat de verdachte(n) belangen hadden in alle bij de structuur betrokken 
entiteiten. In feite ging het dus om transacties tussen eigen bedrijven terwijl naar buiten 
de schijn werd gewekt dat het om transacties tussen onafhankelijke partijen ging. Dit 

                                                        
920  Zie: website www.icji.com; Kamerbrief van 9 april 2013, DGB/2013/1966U; Trouw van 8 april 

2013.  
921  Halfjaar rapportage Belastingdienst, maart 2014, p. 11. 
922  Schilfgaarde 2013, p. 42. 
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aspect speelt vooral een rol bij het witwassen van het misdaadgeld. Uit de modus ope-
randi van de zaak Bruinsma, Vane en Paarlberg komt naar voren dat zij direct of indirect 
betrokken zijn bij alle betrokken on- en offshore vennootschappen.  
 
g. Gebrek aan effectief toezicht en controlemechanismes. 
 
Tot slot het laatste kenmerk dat opvalt is dat er een gebrek is aan doeltreffend en onaf-
hankelijk toezicht op offshore vennootschappen. Die controle ontbreekt niet alleen intern 
(zie hiervoor) maar ook extern bij banken, financiële dienstverleners zoals belastingad-
viseurs, trustkantoren en notarissen. In het rapport van de Wereldbank wordt hierover 
het volgende gezegd:  
 

“in the majority of cases in which a corporate vehicle is misused, the intermediary is 
negligent, willfully blind, or actively complicit”. 923 

 
Niet alleen intern zijn er vrijwel geen controle mechanismes maar ook extern bestaat er 
vrijwel geen toezicht op het handelen van offshore vennootschappen. Dat geldt zowel 
voor de rechtsgebieden waar de vennootschap is opgericht als voor de landen waar de 
vennootschap de bankrekening aanhoudt en waar de activiteiten plaats vinden. Het gaat 
dan vooral om het toezicht bij de oprichting van offshore vennootschappen, de latere 
bestuurswisselingen en de gemakkelijke en informele wijze waarop de aandelen kunnen 
worden overgedragen. De vraag is of er wel voldoende kritische vragen worden gesteld 
door deze personen.  
Hierbij moet wel worden bedacht dat het soms lastig is voor deze betrokkenen om tot 
een juist oordeel te komen, dit omdat zij veelal slechts een deel van de gehele structuur 
zien en dus het totaal plaatje ontbreekt. De ontdekte zaken komen vaak voort uit tips en 
toeval en niet vanwege een goed functionerend internationaal waarschuwingssysteem. 
Er is zowel intern als extern onvoldoende toezicht op offshore vennootschappen om mis-
bruik vroegtijdig te ontdekken. Volgens Kabki heeft het gebrek aan toezicht (door hem 
‘guardianship’ genoemd) een aanmoedigend effect op de potentiele daders.924  
Na de uiteenzetting over de werkwijzen en kenmerken van de offshore vennootschap 
wordt hierna de belangrijkste misbruikrollen en functies beschreven. 
 
5.3.2 De belangrijkste misbruikrollen 

In deze paragraaf worden de verschillende rollen en functies van offshore vennootschap-
pen in fraudezaken beschreven. Oorspronkelijk was de belangrijkste functie van een 
OSV ingegeven vanuit een fiscale invalshoek, namelijk het zijn van een vestigingsplaats 

                                                        
923  Wereldbank 2011, p.6. Het gaat in dit rapport om onderzoek naar 150 corruptiezaken. 
924  Kabki 2014 (dissertatie) , p. 204 en 234. 
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in het buitenland om (in Nederland) minder belasting te betalen.925 Echter in de jaren 
daarna bleek hetzelfde instrument ook aantrekkelijk te zijn voor verhullingsmogelijkhe-
den voor delicten zoals corruptie, oplichting en witwassen.  
 
5.3.2.1 Verhuller van uiteindelijke begunstigde926  
 
Volgens een OESO-rapport uit 2009 is het gebruik maken van een offshore vennoot-
schap een belangrijk instrument gebleken om de identiteit van de uiteindelijke begun-
stigde (beneficial owner) te verhullen voor de rechtshandhaving.927 Uit de ingestelde en-
quête komt naar voren dat de rechtshandhaving de meeste problemen heeft met het ach-
terhalen van de werkelijke identiteit van de begunstigde en het verkrijgen van inzicht in 
de herkomst van de geldstromen.928  
 Anonimiteit is de belangrijkste misbruik bevorderende factor. Daartoe dienstig zijn: 
(a) het gebruik van aandelen aan toonder; 929 (b) het optreden van een trustkantoor als 
stroman-directeur of aandeelhouder, (c) het gebruik van een trust of stichtingsvorm aan 
de top van een structuur, (d) het gebruik maken van een offshore bankrekening in een 
onshore land met een sterk ontwikkeld bankgeheim zoals Zwitserland, Liechtenstein en 
Oostenrijk; (e) de activiteiten niet in het land waar de offshore vennootschap is gevestigd 
plaats vinden maar elders. Andere factoren die de anonimiteit bevorderen zijn het ont-
breken van: transparantie van gegevens in publieke registers zoals het handelsregister; 
de verplichting tot opmaken en deponeren van een jaaropgave (annual return) waarin 
gegevens staan van de (wisselingen) van bestuurders en aandeelhouders; het bijhouden 
van een administratie; het houden van bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen. Ook 
uit de onderzochte 29 dossiers komt naar voren dat de ubo verhuller verreweg de belang-
rijkste functie is en in 28 van de 29 dossiers voorkomt waarmee het feitelijk een alge-
meen kenmerk is.  
 Ook uit het onderzoek van Kabki naar beleggingsfraude komt naar voren dat in 7 van 
de 15 zaken een katvanger als bestuurder van de frauderende vennootschap werd 

                                                        
925  Zie hoofdstuk 5 over historische ontwikkeling van offshore vennootschappen. 
926  Voor het begrip ubo zie paragraaf 2.6.3. 
927  ‘An important tool for concealment of the true beneficial owner is the use of offshore entities, such 

as trusts or offshore corporations’. OECD 2009, p. 24. 
928  Zie resultaat enquête en Worldbank 2011, p. 17 e.v. 
929  Voor een uiteenzetting van het begrip ‘aandelen aan toonder’ dit begrip verwijs ik naar paragraaf 

en paragraaf 4.2.4. 
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gebruikt voor het verhullen van de identiteit van de daders en om het buitgemaakte geld 
veilig te stellen.930 
 
 
5.3.2.2 Geldstromen verhuller 
 
Bij deze verhullingsfunctie gaat het gewoonlijk niet om één enkele transactie, maar om 
een aantal elkaar in tijd snel opvolgende transacties die geen enkel logisch doel lijken te 
hebben, los van het doorsluizen van het geld. Op de bankrekeningen van deze offshore 
vennootschappen vinden vaak geen andere geldtransacties plaats.  
De aard van het misdrijf bepaalt ook de aard van het verdiende geld (giraal, contant, 
groot of kleine bankbiljetten).931 Deze handelingen vinden bij witwassen plaats in de 2e 
fase van het witwasproces. 
 
5.3.2.3 Financier 
 
In de derde fase van het witwasproces (rechtvaardiging) worden offshore vennootschap-
pen gebruikt om een rechtvaardiging te geven aan het misdaadgeld. Bij de functie van 
financier gaat het in de regel om het verstrekken van geldleningen door offshore ven-
nootschappen aan een Nederlandse (rechts)persoon. Het bekendste voorbeeld hiervan is 
de terugleen (loan back-) structuur waarbij een offshore vennootschap een (hypothe-
caire) lening geeft aan een (rechts)persoon in Nederland. De offshore vennootschap 
treedt dan op als financier voor ‘derden’ die hun eigen geld lenen. Deze functie is te zien 
bij alle delicten met uitzondering van oplichting.932 
 
5.3.2.4 Investeerder 
 
Een offshore vennootschap kan ook gebruikt worden als buitenlandse investeerder door 
rechtstreeks vastgoed of andere vermogensbestanddelen in eigendom te verwerven. De 
offshore vennootschap heeft dan de functie van investeringsmaatschappij. Deze functie 

                                                        
930  Kabki 2014, p. 85. 
931  Bijvoorbeeld afpersing, corruptie beleggingsfraude of belastingfraude. Of de overdracht van aan-

delen van een OSV (vergelijk Paarlberg). Uiteraard kan het startpunt van geld ook giraal zijn zoals 
bij beleggingsfraude of belastingfraudes. 

932  In de literatuur de ‘loan back of ‘back to back’ loan genoemd. Deze functie is niet nieuw. Al in het 
eerste FATF rapport uit 1990 werd de ‘loan back’ methodiek beschreven. Opmerkelijk is dat deze 
methodiek heden ten dag nog steeds wordt toegepast. Blijkbaar is deze methodiek effectief en lastig 
te bestrijden. Zie ook monitor georganiseerde criminaliteit 2002, p.128. 
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is vooral te zien in de vierde fase van het 4 fasen witwasmodel. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is te zien in zaaknummers: 1, 24, 25, 26 en 28. 
 
5.3.2.5 Sluis 
 
Een andere rol waarvoor offshore vennootschappen kunnen worden gebruikt is het weg- 
en doorsluizen, beheren en terugsluizen van misdaadgelden tussen een aantal, veelal 
lege, vennootschappen met als doel het boekhoudspoor te doorbreken en zodoende ook 
de uiteindelijk belanghebbende en de herkomst van het misdaadgeld te maskeren. De 
banken spelen hierbij de noodzakelijke rol in een betaal- en/of bewaarfunctie.933 Een 
offshore vennootschap kan overal in de wereld bankrekeningen openen en is hierdoor in 
staat om het geld snel en anoniem over de wereld te verplaatsen. Het wegsluizen van het 
geld naar een bankrekening van een OSV in het buitenland is vaak al voldoende om in 
het buitenland vrijelijk over het geld te kunnen beschikken.934  
Deze functie speelt vooral bij beleggingsfraude (zaak 11-14) en bij witwassen, voorna-
melijk in de tweede fase van het 4 fasen witwasmodel. 
 
5.3.2.6 Vermogensafschermer  
 
Het belangrijkste nut van deze functie is om te voorkomen dat het van misdaad verkregen 
vermogen wordt afgepakt door de autoriteiten. Hierbij worden schijnhandelingen ver-
richt waarbij eigendomsconstructies worden voorgewend, waardoor verhaalsmogelijk-
heden voor schuldeisers (onder andere Belastingdienst en Openbaar Ministerie) beperkt 

                                                        
933  Tenzij gebruik wordt gemaakt van ondergronds bankieren (undergrondbanking). 
934  Echter, om het geld in het woonland te gebruiken moet het opnieuw worden witgewassen. 
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of teniet gedaan kan worden. Deze functie speelt voornamelijk bij de ontnemingsmaat-
regel935 en bij verbeurdverklaring een rol.936  
 
 
5.3.2.7 Houdster 
 
Bij de houdsterfunctie wordt een offshore vennootschap boven één of meer andere ven-
nootschappen geplaatst teneinde de aandelen van deze andere (dochter)vennootschappen 
te houden.937 Een holding offshore vennootschap is in alle onderzochte dossiers in an-
dere rechtsgebieden gevestigd dan de dochtervennootschappen. De bedoeling hiervan is 
waarschijnlijk om een extra laag in de verhulling aan te brengen waarbij de topholding 
wordt geplaatst in een land dat zoveel mogelijk anonimiteit biedt. In sommige zaken 

                                                        
935  Artikel 36e Wetboek van Strafrecht en 94a Wetboek van Strafvordering. Twee (oude) voorbeelden 

uit de jurisprudentie. De eerste zaak gaat over de veroordeelde drugshandelaar Charles Z. Deze had 
een schip genaamd ‘Maxime Z’ ondergebracht in een Jersey Limited. Door het OM werd conser-
vatoir beslag gelegd op dit jacht.  Vervolgens werd namens de offshore vennootschap beklag ge-
daan tegen de beslaglegging (art 552a WvSv). De rechtbank Amsterdam verwierp dit beroep en 
handhaafde het beslag. Rechtbank Amsterdam 9 oktober 1998, nr. 98.951. De tweede zaak betreft 
ook een drugshandelaar. Deze had het juridisch eigendom van zijn woonhuis ondergebracht in en 
Antilliaanse NV. In verband met een belastingschuld legde de ontvanger van de Belastingdienst 
beslag op dit woonhuis. Uiteraard verweerde de offshore vennootschap zich waarna de rechter oor-
deelde dat uit de feiten en omstandigheden naar voren kwam dat de natuurlijke persoon en de 
rechtspersoon zo nauw met elkaar waren verbonden, dat zij juridisch moesten worden vereenzel-
vigd. De ontvanger werd door de rechter derhalve in het gelijk gesteld en mocht zich voor de be-
lastingschulden verhalen op het onroerend goed. Rechtbank Alkmaar 30 maart 1995, KG 78/1995, 
r.o. 8.5 en Vakstudie Nieuws 1995, p.1437 e.v. 

936 Zie art. 33 Wetboek van Strafrecht. Verbeurdverklaring is een bijkomende straf die kan worden 
opgelegd naast de hoofdstraf (art. 9 WvSr). Aan verbeurdverklaring ligt dus altijd een vonnis ten 
grondslag. Door dit vonnis gaat het eigendomsrecht van het voorwerp over op de Staat. Een voor-
beeld uit de jurisprudentie. Het betreft een zaak tegen een drugscrimineel die het eigendom van het 
woonhuis op naam van een Antilliaanse NV heeft gesteld. Door het OM werd executoriaal beslag 
gelegd en verbeurdverklaring gevorderd. De rechtbank in Amsterdam heeft in haar vonnis van 18 
mei 1998, nr. 13/129073-95 deze verbeurdverklaring toegewezen. De rechtbank overwoog dat het 
onroerend goed werd gebruikt als vergaderruimte en ontmoetingsplaats van de criminele organisa-
tie en dat de eigenaar van het pand, De Antilliaanse vennootschap bekend was met dit gebruik. 

937  Voor een algemeen begrip van een holding zie paragraaf 3.5.3.2. 
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werd een andere rechtsvorm als holding gebruikt, zoals een buitenlandse stichting of 
trust.  
 In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland stonden eind 2013 
in totaal 20.967 buitenlandse rechtspersonen als enig aandeelhouder ingeschreven. (zie 
hoofdstuk 6.3.2, tabel 6.6.) 
 
5.3.2.8 Drukkerij  
 
Een andere functie die offshore vennootschappen spelen is dat zij worden gebruikt voor 
het opmaken en versturen van valse documenten zoals overeenkomsten, facturen, bank-
afschriften, administratie en belastingaangiften. Hiermee wil men het bewijs leveren van 
een rechtsmatige betaling. Dergelijke documenten spelen een belangrijke rol in het maat-
schappelijk leven omdat de overheid en burgers moeten kunnen vertrouwen in de juist-
heid van documenten.938 Het is dan ook belangrijk dat deze documenten de werkelijk-
heid weergeven. 
 Het gebruik van de documenten verschilt afhankelijk van het beoogde doel. Bij be-
lastingfraude worden de valse (kosten) facturen gebruikt om hiermee de fiscale winst te 
verminderen en om de gelden fiscaal onbelast aan het Nederlandse bedrijf te onttrekken. 
De door of namens de offshore vennootschap opgemaakte facturen worden dan gebruikt 
als administratieve rechtvaardiging van de betaling voor transacties. De bedoeling hier-
van is om de belastbare winst in Nederland te verlagen. Bij het witwassen van misdaad-
geld spelen valse documenten vaak een andere rol. De facturen moeten dan de schijn 
wekken van rechtmatig verkregen inkomsten dan wel winst, bijvoorbeeld om fictief de 
omzet van een bedrijf te verhogen of om gelden door te sluizen naar andere (rechts)per-
sonen. Een voorbeeld hiervan is te zien in de Klimopzaak. In deze zaak werden valse 
overeenkomsten en facturen opgemaakt voor onverrichte werkzaamheden.939 Vaak staat 
op de valse facturen een vage niet stoffelijk omschrijving van de verleende diensten zo-
als: management fee, advieswerkzaamheden of consultancy fee.940 Als de omschrijving 
van de factuur niet overeenstemt met de materiele werkelijkheid kan er sprake zijn van 
valsheid in geschrift, hetgeen strafbaar gesteld in artikel 225 Wetboek van strafrecht. 
 
5.3.2.9 Spaarpot 
 
Deze functie ziet op het ontvangen en het beheren van geld en andere vermogensbe-
standdelen, als was het een soort spaarpot. Het opnemen/betalen gebeurt onder meer 

                                                        
938  Tekst en Commentaar, strafrecht, 9e druk, p. 1301. 
939  Van de Bunt 2011, p. 45. 
940  Zie zaken nr. 1, 3 t/m 11,16,19, 21 en 27. 
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door contante opnamen of door betalingen te doen met een creditcard van de vennoot-
schap. 
 
5.3.2.10 Werkgever 
 
Offshore vennootschappen worden ook gebruikt als werkgever van daders teneinde hier-
uit op papier wettige inkomstenbron te verkrijgen. Deze functie verplaatst de rol van 
verhulling van de persoon naar verhulling van de aard van diens inkomsten. Deze functie 
is in slechts 2 dossiers geconstateerd (zaak nr. 12 en 18) 
 
5.3.2.11 Bestuurder/vennoot 
 
Ook kan een offshore vennootschap optreden als bestuurder en/of vennoot van een an-
dere rechtsvorm. Een voorbeeld hiervan is de functie van bestuurder en/of vennoot van 
de Nederlandse rechtsvorm, de commanditaire vennootschap (CV).941 Zie hiervoor de 
zaken 3,9, 12, 24, 25 en 29. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Ne-
derland stonden eind 2013 als bestuurder 8.981 en als (beherend) vennoot 1.884 buiten-
landse rechtspersonen ingeschreven. (zie hoofdstuk 6.3.2., tabel 6.6.) 
 
Tot slot wordt vastgesteld dat naast bovengenoemde elf functies een offshore vennoot-
schap ook kan worden misbruikt voor andere doeleinden zoals het ‘creatief boekhouden’ 
door bedrijven. Bijvoorbeeld door in de administratie een onjuiste voorstelling van zaken 
te geven, zoals een fictieve verhoging van de jaarwinsten door omzet te verhogen, en/of 
kosten buiten de administratie te houden.942  
5.3.3 Matrix van de belangrijkste misbruikrollen 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende rollen en functies zoals die uit de 
beschreven casussen zijn vastgesteld. De bedoeling hiervan is om een mogelijke relatie 

                                                        
941  De CV is een personenvennootschap, zie artikel 19 Wetboek van Koophandel. Deze rechtsvorm 

kent geen bestuurder alleen een beherend vennoot en een commandite (stille) vennoot. Een buiten-
landse (offshore) vennootschap kan zowel optreden als beherend of als commandite vennoot. Bij 
een CV-structuur spelen nog andere factoren een rol, zoals de belastingplicht en (bestuurders) aan-
sprakelijkheid. Volgens DNB nemen trustkantoren in Nederland onaanvaardbare risico’s met cv-
structuren. Nieuwsbericht DNB van 1 mei 2014. 

942  Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de zogenaamde ‘boekhoudfraudezaken’ zoals in de zaak van 
de Italiaanse zuivelconcern Parmalat (2003) waarbij een offshore vennootschap naar het recht van 
de Kaaimaneilanden een fictieve banktegoed presenteerde van € 4,9 miljard bij de Bank of Ame-
rica. Dit om te dienen als zekerheidsstelling voor derden. Barrezeele, 2004, p. 54 en Kat 2010, p. 
190.  
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te onderkennen tussen de verschillende functies en de gepleegde delicten. De elf hierbo-
ven beschreven rollen worden in de navolgende matrix weergegeven.  
 
 
Tabel 5.1: Overzicht dossiers offshore vennootschappen en hun functies 
(zie volgende pagina) 
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In totaal zijn er bij de 29 zaken minimaal 57 offshore vennootschappen afkomstig uit 16 
verschillende offshore landen met elf verschillende functies betrokken.943 De meeste 
vennootschappen waren geregistreerd in Panama (10), de Britse Maagdeneilanden (10) 
en de Antillen (7).  
 Verder is duidelijk te zien dat de functie van verhulling van de uiteindelijke begun-
stigde in vrijwel alle zaken een rol speelde, waardoor het feitelijk als een algemeen ken-
merk is te beschouwen. De functie van ‘spaarpot’ kwam in 6 van de 29 zaken voor. Deze 
functie kwam bij het delict oplichting in 3 van de 4 zaken voor. De functie van drukkerij 
kwam in 18 van de 29 zaken voor, maar het is vooral duidelijk waarneembaar in de zaken 
die betrekking hebben op belastingfraude (in 9 van de 10 zaken). Bij witwassen werd in 
alle zaken gebruik gemaakt van offshore vennootschappen die de functie van investeer-
der en financier vervulden. 
 Onderzocht is of er een duidelijk verband is vast te stellen tussen de vier onderzochte 
misdrijfsoorten en de functies van offshore vennootschappen. Bij belastingfraude is dui-
delijk te zien dat in alle onderzochte dossiers de functie van ‘drukker’ aanwezig is. Bij 
oplichting is de rol van ‘sluis’ vaak aanwezig in 5 van de 6 dossiers. Bij corrupte is er 
geen duidelijk functie overheersend en tenslotte bij witwassen valt op dat vooral de ‘fi-
nancier’ en ‘investeringsfunctie’ aanwezig waren. 
Tevens is te zien dat een offshore vennootschap meerdere functies tegelijk kan vervullen, 
waarbij bepaalde functies onderling sterk samenhangen, zoals de ‘ub-verhuller’, de ver-
mogensverhuller, de vermogensafschermer en de investeerdersfunctie. Deze laatste 
functie is te zien in alle witwaszaken. Bij de houdsterfunctie viel op dat het allemaal om 
offshore landen gaat uit de A-lijst, de IBC’s.944 Tevens is gekeken of er een samenhang 
te vinden was tussen het vestigingsland van de offshore vennootschap en de rol die de 
offshore vennootschap vervult in het fraudepatroon. Hoewel de vormen en functies van 
offshore vennootschappen tussen landen in allerlei bijzonderheden verschillen, kan uit 
deze gevalstudie worden afgeleid dat over het algemeen de belangrijkste/meest gebruikte 
functies van offshore vennootschappen vervuld kunnen worden in alle vestigingslanden 
zowel van de A-lijst als van de B-lijst. In dat opzicht is er tussen de twee lijsten geen 
verschil. 
 
  

                                                        
943  Minimaal omdat er in bepaalde zaken meerdere OSV’s bij betrokken maar waarvan de functie niet 

duidelijk was en in een zaak wel bekend dat er OSV’s uit verschillende landen bij betrokken waren 
maar niet hoeveel dat er waren. Daarnaast werden er ook andere entiteiten gebruikt zoals Neder-
landse BV’s en buitenlandse stichtingen en trusts, maar die zijn niet meegeteld.  

944  Hierbij dient te worden opgemerkt dat het maar op twee OSV’s ging. 
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5.4  Beantwoording onderzoeksvraag 3 
 
In dit hoofdstuk stond de derde deelvraag van deze studie centraal: In welke vormen en 
op welke wijze worden offshore vennootschappen misbruikt en welke omgevingsfacto-
ren spelen hierbij een rol? 
 
In de voorgaande paragrafen is de wijze beschreven waarop offshore vennootschappen 
in de praktijk zijn misbruikt bij het plegen van vier vormen van financieel economische 
criminaliteit, te weten belastingfraude, oplichting, corruptie en witwassen. Uit de be-
schreven zaken wordt duidelijk dat het veelal niet om zelfstandig gepleegde feiten gaat, 
maar om een samenstel van strafbare feiten. Zo gaan belastingfraude, valsheid in ge-
schrift en witwassen vaak ‘hand in hand’: het één is vaak het logisch en technisch gevolg 
van het andere.  
 Sinds eind 2000 krijgt het misbruik van offshore vennootschappen meer internatio-
nale aandacht. De internationale aandacht is vooral gericht op het verkrijgen van meer 
informatie over de identiteit van de uiteindelijke begunstigde. Dat is voor het eerst aan-
gegeven in 2001 en vervolgens overgenomen en voortgezet in latere internationale rap-
porten en aanbevelingen. In december 2014 heeft het Europese parlement een voorstel 
aangenomen tot het invoeren van een (deels) openbaar UBO-register in de EU-landen. 
Zie uitgebreider paragraaf 2.6.3.  
 Opvallend hierbij is dat de internationale rapporten op een aantal gebieden op elkaar 
voortbouwen dan wel aanvullen maar vooral overlappen en (zelfs) napraten. Vervolgens 
blijkt er ondanks alle internationale aandacht in al die tijd weinig gebeurd te zijn: regi-
straties blijven gebrekkig en vervuild, kennisopbouw en kennisborging is voor verbete-
ring vatbaar.  
 De kwalitatieve analyse van de 29 dossiers geven samen een beeld van de belang-
rijkste verschijningsvormen van misbruik van offshore vennootschappen. Ook geeft het 
inzicht in de ‘modus operandi’ van de gebruikers van offshore vennootschappen en hun 
netwerken per delict soort. Het onderzoek laat zien dat zowel de offshore vennootschap 
als de structuur waarvan het een onderdeel uitmaakt, een aantal vaste (oprichtingshan-
deling en openen bankrekening) en variabele elementen (keuze rechtsvorm, land van 
oprichting, functie) bestaat, die elkaar in de tijd opvolgen. Voorbeelden zijn: de oprich-
tingshandelingen om een OSV op te richten, het benoemen van een trustkantoor als stro-
mandirecteur en vervolgens het openen van (onshore)bankrekeningen. Vervolgens wor-
den de activiteiten verricht. Voor zowel de handhaving als beleidsmakers is het van be-
lang om deze stappen te herkennen, zodat gericht beleid kan worden ontwikkeld. Hierbij 
dient nog als kanttekening te worden geplaatst dat het beeld van de structuren beperkt is 
gebleven tot vennootschappen, andere rechtsvormen zoals trusts en stichtingen zijn in 
deze studie niet in kaart gebracht. 
 Daarnaast kan worden vastgesteld dat er sprake is van herkenbare en terugkerende 
patronen. In de eerste plaats kan er op worden gewezen dat de gebruikte OSV’s veelal 
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zijn gevestigd in de kleinere offshore landen, terwijl de bankrekeningen worden aange-
houden bij de rijkere ‘onshore’ Westerse landen zoals Zwitserland, Luxemburg, Liech-
tenstein, België en Oostenrijk. Dit zijn nabije landen met een betrouwbare status, die 
behulpzaam zijn en waarbij de dienstverlening beroepsmatig verloopt. Daarnaast kennen 
zij een sterk ontwikkeld bankgeheim, hoewel aan dit laatste hard gewerkt wordt om het 
open te breken. Dat de ‘spaarpot’ dichtbij huis is gelegen is niet een nieuwe vaststelling. 
Reeds 10-15 jaar geleden schreven Van Duyne en Meloen al over het gegeven dat mis-
dadigers s ‘avonds weer thuis willen zijn en dus niet ver weg gaan bankieren.945 Hun 
enige belang is om het misdaadgeld veilig te stellen voor de overheden in het land waar 
het misdrijf is gepleegd. 
 In de tweede plaats valt op dat het uitsluitend eenpersoonsvennootschappen betreft 
waarbij één natuurlijk persoon het feitelijk voor het zeggen heeft over alle vennootschap-
pen en transacties die gebruikt worden in de structuur. Het gevolg hiervan is enerzijds 
dat deze persoon controle heeft over zowel het tijdstip als de omvang van transacties, 
alsmede de formele titel die aan de transactie wordt meegegeven.  
 Ten derde worden de OSV’s vrijwel uitsluitend gebruikt voor ‘interne transacties’ 
tussen verbonden vennootschappen die door dezelfde persoon worden gecontroleerd. 
Het gaat dus niet om zakelijke transacties tussen onafhankelijke (rechts)personen zodat 
het risico bestaat dat deze transacties niet reëel en zakelijk zijn bepaald.  
 Ten vierde ziet men dat naast het gebruik van offshore vennootschappen ook ge-
bruik/misbruik wordt gemaakt van Nederlandse rechtsvormen. Bij witwassen en beleg-
gingsfraude spelen de gebruikte offshore vennootschappen vooral een rol in de 2e en 3e 
fase van het witwasproces, terwijl Nederlandse rechtsvormen een rol spelen in de eerste 
en laatste fase van het witwasproces. Bijvoorbeeld het optreden als financier voor een 
Nederlandse vennootschap, het verschaffen van niet naar werkelijkheid opgemaakte fac-
turen en uiteraard het verhullende beheer van vennootschappen.  
 Ten vijfde is duidelijk dat eigenaren van offshore vennootschappen zelden alleen 
opereren: ze werken samen met een netwerk van dienstverleners, zoals trustkantoren die 
optreden als beheerder, bestuurder of aandeelhouder, bankinstellingen die rekeningen 
openen, belastingadviseurs die de structuur bedenken en vaak ook inrichten, en ook lan-
den die zorgen voor geschikte wet en regelgeving. Het inzichtelijk maken van deze struc-
turen, de personen en organisaties die daarbij betrokken zijn en die het misbruik bewust 
of onbewust faciliteren, komt de opsporing en handhaving ten goede.  
 Uit de onderzochte dossiers valt op dat in vrijwel alle gevallen de vervolging en ver-
oordeling zicht heeft ‘beperkt’ tot de natuurlijke persoon. De offshore vennootschap en 
de bij de verdachte activiteiten betrokken financiële dienstverleners zoals advocaten, 
trustkantoren, banken en notarissen worden – al dan niet na een succesvolle vervol-
ging/veroordeling van de hoofdverdachte - door het OM zelden of nooit achter die 
                                                        
945  Meloen en Van Duyne, Buit en Besteding, 2003 en Unger 2007, p. 45 en 76-78: die hierbij verwijst 

naar de Australische onderzoeker Walker en Kruisbergen e.a. 2012, p. 29 en 182. 
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financiële dienstverleners aangaat. Terwijl de offshore vennootschap een essentiële 
voorwaarde was voor het plegen van de geconstateerde fraudes en daarom te kwalifice-
ren is als een ‘instrumenti delicti’. 
 Tot slot valt op dat ook reeds lange tijd bekende witwastechnieken worden toegepast. 
Zo is de misschien wel meest toegepaste witwastechniek de terugleen structuur (‘loan 
back) waarbij de offshore vennootschap de functie heeft van buitenlandse geldschieter. 
Deze techniek werd al eerder beschreven in het eerste witwastypologie rapport van de 
FATF in 1990. Heden ten dage wordt deze techniek en functie van de offshore vennoot-
schap nog steeds toegepast.946 
Wellicht is er meer misbruik dan vroeger, of er wordt door de vele betrokken internati-
onale organen meer aandacht aan besteed. Maar weten wij nu echt meer dan vroeger? 
Het aantal landen en mogelijkheden voor misbruik was en is beperkt. Door de stand van 
de wetenschap en techniek worden er nieuwe technieken en misbruikmogelijkheden be-
dacht, maar uit de onderzochte zaken blijkt dat het vaak om bekende patronen gaat die 
soms in een nieuw jasje worden gestoken.  
 
 
 
 
 
  

                                                        
946  Zie bijvoorbeeld Persbericht OM van 22 augustus 2013: tegen 2 mannen is gevangenisstraf geëist 

voor het witwassen van 4,5 miljoen euro. De verdachten waren de eigenaren van diverse autobe-
drijven die (fictieve) leningen ontvingen van offshore vennootschappen gevestigd in onder meer 
Cyprus en Eiland of Man. 
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6  Omvang misbruik van OSV’s 
 
 
6.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksbevindingen over de omvang van misbruik 
van offshore vennootschappen weergegeven en samengevat. De methodologische moei-
lijkheden daarbij zijn groter dan officiële beleidsverslagen doen vermoeden. Het OESO-
rapport kan wel vaststellen dat: “Almost every economic crime involves the misuse of 
corporate entities (. . .) to disguise the source of their illicit gains, (. . .) and hide or 
shield their wealth from the tax authorities and other creditors.”947, maar verzuimt ver-
volgens om in te gaan op de methoden om daar kwantitatief inhoud aan te geven. Dit 
soort verwijzingen blijven daardoor weinig meer dan politie correcte algemeenheden.  
 Er is al eerder gewezen op het feit dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de 
omvang van misbruik door, of met behulp van, buitenlandse rechtspersonen, laat staan 
daar binnen: onderzoek naar misbruik met behulp van offshore vennootschappen. Ook 
staat niet vast – het OESO rapport beperkt zich immers niet alleen tot buitenlandse ven-
nootschappen – of de ‘serieuze’ OESO-landen volledig greep hebben op en inzicht heb-
ben in de rechtspersonen naar hun eigen rechtsstelsel. Empirisch betrouwbare gegevens 
op dit punt zijn schaars en indien beschikbaar, veelal verouderd.948 Dat komt mede door-
dat (financieel-economische) misdaad zich voor een deel afspeelt buiten onze waarne-
ming en dus niet in de statistieken terechtkomt: het probleem van zogenoemde ‘dark 
numbers’.949  
 Verder is de discussie over het omvangvraagstuk lastig, omdat zoals eerder opge-
merkt, begrippen als ‘offshore’ en ‘misbruik’ niet ondubbelzinnig zijn afgebakend (zie 
hoofdstuk 3). Daarbij is de onderzoeksbelangstelling in de kring van beleidsbepalers, 
wetgevers en uitvoerders gering: er is en wordt weinig in onderzoek geïnvesteerd, waar-
door er geen ‘kritische massa’ aan kennis is of wordt opgebouwd. Bij gebrek aan be-
schikbare harde gegevens moet daarom worden uitgegaan van schattingen. Sommige 
schattingen, vooral van private onderzoeksbureaus die daarbij mogelijk een eigen belang 
nastreven, missen het minimum aan onderbouwing en werken daarom contraproductief: 
politiek aantrekkelijk, maar zonder effect.950 Een samenhangend inzicht in de omvang 

                                                        
947  OESO, Behind the Corporate Veil 2001, p. 3. 
948  Van de Bunt 2008, p. 28. 
949  Dat er geen registratie is van misbruik van rechtspersonen kwam ook naar voren bij de behandeling 

van het wetsvoorstel controle op rechtspersonen. Dit wordt aangemerkt als de kern van zowel het 
probleem als de oplossing. Kamerstukken I, 2009-2010, 31 948, C, p. 2. 

950  Levi zegt hierover het volgende: (..) sponsors and authors usually have a self-serving motivation 
for threat inflation’ Levi, 2012, p. 209. 
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van het misbruik van offshore vennootschappen kan helpen bij de prioritering en be-
wustwording van de noodzaak van fraudepreventie en bestrijding. 
 In dit hoofdstuk wordt eerst de stand van zaken op dit onderzoeksgebied in de we-
tenschap weergegeven. Daarna komen methodologische problemen betreffende onder-
zoek naar de omvang van het misbruik aan de orde, gevolgd door de opzet voor het 
onderzoek. Voor het bepalen van de omvang van het misbruik zijn drie onderzoeksvra-
gen geformuleerd die in dit hoofdstuk aan de orde komen.  
 Allereerst onderzoeksvraag 4: Hoeveel offshore vennootschappen waren er eind 
2013 wereldwijd geregistreerd: hoe waren deze geografisch verspreid en wat kan worden 
vastgesteld van het bijkomend geldelijk belang? Nadat deze vraag is behandeld zal nader 
worden ingezoomd op onderzoeksvraag 5, namelijk hoeveel offshore vennootschappen 
waren er in 2013 geregistreerd in Nederland? 
 Alle offshore vennootschappen zijn – theoretisch – te gebruiken voor misbruik; dat 
is als het ware de maximale positie. Vanuit die maximale positie zal worden gekwanti-
ficeerd hoeveel van deze offshore vennootschappen in Nederland zijn geregistreerd: het 
‘Nederlandse plafond’. Hiermee komen we bij onderzoeksvraag 6, namelijk de vraag 
wat bekend is geworden omtrent de omvang van het misbruik van offshore vennoot-
schappen in Nederland. Vervolgens wordt ook gekeken naar de omvang van het ver-
mogen en de internationale geldstromen in relatie met offshore vennootschappen. Zoals 
opgemerkt, gaat het hier nog steeds om de ‘buitenste ring’, waarbinnen het misbruik 
moet worden geprojecteerd. 
 
Literatuuronderzoek 
De belangrijkste bevindingen uit de (internationale) literatuur naar de omvang van mis-
bruik van buitenlandse rechtspersonen zijn hier beschreven.951 In verschillende studies 
is vastgesteld dat fraude met rechtspersonen vooral werd/wordt gepleegd door buiten-
landse rechtspersonen die niet staan geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koop-
handel.952 In deze studies loopt de methodologische aanpak evenwel sterk uiteen. Voorts 
meldt geen enkele bron concreet het aantal buitenlandse rechtspersonen, laat staan het 

                                                        
951  Ik gebruik hier de term ‘buitenlandse rechtspersonen’ omdat er nog wel enig onderzoek is gedaan 

naar buitenlands rechtspersonen maar niet naar ‘offshore vennootschappen’. 
952  Siemer en Helmig 1987, p. 41 en later bevestigd door Klarenbeek 1995. (opvallend is dat na de 

opheffing van het CRI medio jaren ’90 er geen registratie van misbruik van buitenlandse rechtsper-
sonen en ook geen onderzoek heeft plaatsgevonden. 
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aantal offshore vennootschappen dat is gebruikt voor misbruik in Nederland. Voor zover 
bekend is kennis hieromtrent in andere landen dan Nederland niet veel beter.953  
De bekend geworden gevallen van misbruik geven wel afzonderlijke aanwijzingen voor 
het bestaan van een problematiek, maar deze afzonderlijke gevallen staan geen geldige 
gevolgtrekkingen toe.  
Het aantal in Nederland registreerde buitenlandse rechtspersonen is de laatste jaren toe-
genomen.954 Maar welke betekenis daaraan vanuit de vraagstelling kan worden toege-
kend, blijft onduidelijk. Weerspiegelt deze toename een hiermee overeenkomende groei 
van internationale wettige bedrijvigheid of is er ook sprake van toegenomen misbruik? 
Ook in de internationale literatuur zijn vrijwel geen aanknopingspunten inzake de om-
vangsvraag te vinden. Wel stelt de OESO vast dat vooral ‘IBC’ en ‘exempt companies’ 
de hoogste mate van anonimiteit bieden en daarmee samenhangend, een gebrek aan toe-
zicht hebben.955 Anonimiteit en gering toezicht houden echter niet automatisch misbruik 
in. 
 
Methodologische beperkingen 
Het begrip ‘omvang’ zoals dat in dit onderzoek wordt gehanteerd, kent twee belangrijke 
invalshoeken: Allereerst het aantal offshore vennootschappen dat in de wereld en in Ne-
derland staat geregistreerd (en mogelijk wordt misbruikt). Ten tweede het financiële be-
lang (in absolute bedragen) dat is ondergebracht in offshore vennootschappen. Maar dit 
geeft zoals eerder opgemerkt alleen het ‘plafond’ aan waaronder het feitelijke misbruik 
plaatsvindt. De vraag is nu hoe dat laatste bepaald kan worden. 
 We beschikken over officiële statistieken, maar die geven uiteraard alleen die geval-
len weer waarin de verhulling is mislukt. Voorts is er zelfs bij ontdekking sprake van 
een gebrekkige vastlegging. En als er al gegevensbestanden zijn, dan zijn de kernbegrip-
pen vaak niet ondubbelzinnig omschreven of is er ‘bestandsvervuiling’ ontstaan, waar-
door geldige omvang uitspraken onwaarschijnlijk worden.956  
 Door deze gebreken kan slechts via een indirecte weg  ̶ door aannames en onder-
bouwde schattingen op grond van enquêtes en vraaggesprekken met deskundigen uit de 
praktijk  ̶ een globale omvangbepaling worden vastgesteld, met bijbehorende witte vlek-
ken.  
 
  

                                                        
953  Levi 2013. 
954  Cijfers Kamer van Koophandel zie paragraaf 6.3.2.1.  
955  OESO 2001, p. 21 en 23. 
956  Het is de vraag of voor rechtspersonen –niet offshore vennootschappen- de registratie wel deugde-

lijk is. Bijvoorbeeld in welke mate de BV vorm instrumenteel is geweest bij de verschillen misbruik 
situaties. 
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Opzet en uitvoering onderzoek 
Er is een opvallende kloof tussen het aantal buitenlandse rechtspersonen dat in Neder-
land is geregistreerd en de informatie over hun functioneren.957 Vooral de vraag naar hun 
economische bestaansgrond in Nederland is van belang.  
 De indirecte wijze van kennisverwerving verliep in dit onderzoek door vraaggesprek-
ken en enquêtes bij medewerkers van de FIOD en de Nationale Recherche.958 Naast twee 
enquêtes is gebruik gemaakt van de ervaringen van andere deskundigen uit de handha-
vingspraktijk. Weliswaar kleven aan deze laatste bron methodologische gebreken, zoals 
antwoorden vanuit sociale wenselijkheid, het geheugen en de selectieve waarneming. 
Deze kwalitatieve bevindingen in paragraaf 6.5. dienen dan ook met terughoudendheid 
tegen de achtergrond van een meer abstracte statistische raming geduid te worden. Ten 
slotte was het verkrijgen van data en gegevens ter actualisering van het eerder verricht 
onderzoek problematisch omdat deze niet, niet volledig of niet tijdig werden verstrekt. 
 
6.2  Empirische gegevens aantal OSV’s in de wereld 
 
6.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag vier beantwoord namelijk de vraag hoeveel 
offshore vennootschappen er eind 2013 wereldwijd zijn geregistreerd, hoe deze geogra-
fisch zijn verspreid en wat kan worden vastgesteld van het bijbehorende geldelijk belang. 
 Voordat deze vraag kan worden beantwoord, dient eerst een duidelijke afbakening 
gemaakt te worden van de landen en de daarbij behorende rechtsvormen die voor dit 
onderzoek als offshore vennootschap worden aangemerkt. Deze afbakening is van be-
lang om de aard en omvang van het misbruik te bepalen alsmede om inzicht te krijgen 
in het totaal aan misbruikpotentieel dat beschikbaar zou kunnen zijn: het hypothetische 
plafond.  
 
  

                                                        
957 In 1993 stonden in totaal 4.664 buitenlandse rechtspersonen ingeschreven bij de gezamenlijke han-

delsregisters van de Kamers van Koophandel in Nederland. Dit aantal is gestegen tot 7.474 in 2013. 
Dit is een toename van 2.810 buitenlandse rechtspersonen, dat is ruim 60%. Weliswaar over een 
periode van 20 jaar wat met de toegenomen internationalisering van de handel kan samenhangen.  

958  Aantal en methodiek is beschreven in hoofdstuk 2. 
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6.2.2 Soorten offshore vennootschappen 

Voor dit onderzoek worden twee soorten van rechtsgebieden met offshore vennoot-
schappen onderscheiden, uitgaande van de in hoofdstuk 2 gehanteerde definitie. Ten eer-
ste rechtsgebieden die in hun wetgeving vennootschappen kennen die zijn aan te merken 
als International Business Companies en zero tax vennootschappen (Lijst A). Deze groep 
wordt hierna aangeduid als zuivere offshore vennootschappen omdat zij zich onderschei-
den van de onshore vennootschappen. De tweede groep betreft offshore vennootschap-
pen in ruime zin. Deze tweede lijst betreft geen IBC of zero tax vennootschappen maar 
wel daarmee vergelijkbare rechtsvormen, die voldoen aan de gestelde maatstaven van 
hoofdstuk 2. De belangrijkste verschillen zijn dat deze rechtsvormen geen aparte wetge-
ving kennen voor offshore vennootschappen, een andere belastingheffing hebben en ook 
niet allemaal de rechtsvorm Limited hanteren (Lijst B).  
 
6.2.2.1 Zuivere offshore vennootschappen 
De eerste groep bestaat uit twee subgroepen van offshore vennootschappen, namelijk de 
(voormalige) International Business Companies (hierna IBC) en de zero tax companies. 
De IBC is een aanduiding voor een categorie vennootschappen die speciaal zijn opge-
richt voor het verrichten van offshore activiteiten door niet-ingezetenen.959 In de litera-
tuur wordt deze IBC beschreven als de rechtsvorm die vaak wordt misbruikt voor allerlei 
vormen van financieel-economische misdaad, vooral in het kader van witwassen, belas-
tingfraude, valsheid in geschrift en corruptie.960  
 Begin jaren 2000 waren er wereldwijd nog 20 rechtsgebieden met een (afzonderlijke) 
IBC-wetgeving. Echter vanaf die tijd is internationale druk, voornamelijk vanuit de 
OESO en FATF, uitgeoefend op deze IBC landen om hun preferente offshore systeem 
af te schaffen. Dit systeem wordt door deze organisaties als ‘unfair tax competition’ aan-
gemerkt. De reden hiervoor is dat deze groep offshore vennootschappen fiscaal anders 
worden behandeld dan lokale (onshore) vennootschappen (‘ringfencing’ genoemd), om 
te voorkomen dat lokale gebruikte ondernemingen ook profiteren van de offshore belas-
tingvoordelen. Een aantal landen heeft hun wetgeving zodanig aangepast dat er geen 
onderscheid meer is, bijvoorbeeld door het invoeren van een algemene winstbelasting 
tarief van 0%, vandaar de naam zero tax companies. (zie uitgebreider paragraaf 3.5.3.1.) 
 Om informatie te verkrijgen over het aantal OSV’s dat in deze landen is geregistreerd 
is als volgt te werk gegaan. Allereerst is informatie gevraagd over het aantal geregi-
streerde en nieuw opgerichte offshore vennootschappen opgevraagd bij de lokale han-
delsregisters in deze landen. Van 14 landen zijn de cijfers van het handelsregister 

                                                        
959  Siemens 2009, p. 44. De term IBC is inmiddels gedeeltelijk achterhaald. Zie uitgebreider paragraaf 

2.5.  
960  United Nations 1998, p. 60; FSF 2000, p.11; FATF 2002, p. 64; OESO 2001, p. 21; Van Duyne e.a. 

2002, p. 95/96; IMF 2000, (Box 1) en Worldbank 2011, p.35. Zie verder hoofdstuk 3, punt 3.5.3.1. 
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ontvangen.961 Van de andere negen landen is, ook na het sturen van herinneringsberich-
ten, geen antwoord ontvangen. Daarnaast is nagegaan of informatie beschikbaar was op 
de overheidswebsites van deze landen.962 Tenslotte is gepoogd de ontbrekende cijfers op 
een andere wijze, via secundaire bronnen, te verkrijgen. De twee belangrijkste bronnen 
waren: International Narcotics Control Strategy reports (hierna INCSR)963 en de cijfers 
uit het tijdschrift The Company Formation Survey. In de tabellen hieronder staan de 
bevindingen uit deze bronnen.964 
 
  

                                                        
961  Deze landen zijn in tabel 6.1. aangemerkt met een *. 
962  Vooral op de websites van de financiële toezichthouders was soms informatie te vinden over het 

aantal IBC’s. Vooral in de statistische kwartaal en jaar rapporten. 
963  Het INCSR doet vooral onderzoek naar de relatie tussen witwassen en tax havens. Niet alle landen 

en het aantal rechtsvormen worden hierin genoemd. 
964  United States Department of State, International Narcotics Control Strategy Report (INSCR), maart 

2008, te vinden op de website: http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2007/ en Tijdschrift Offshore 
Investment, The Company Formation Survey 2007 en 2008, jaarlijks themanummer, te vinden op 
de website: www.offshoreinvestment.com. Na 2012 zijn er echter geen cijfers meer gepubliceerd 
over het aantal offshore vennootschappen in zowel het  INSCR rapport 2012-2013 als 
in het jaarlijkse The Company Survey rapport 2012-2013. Hierdoor zijn er steeds  minder bron-
nen beschikbaar waarin het aantal offshore vennootschappen wordt gepubliceerd.  
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Tabel 6.1: Aantal zuivere offshore vennootschappen (ultimo 2007 en 2013)965 
Nr. Bron Jurisdicties Totaal 

2007  
Opgericht 
2007 

Totaal  
2013  

Opgericht  
2013 

1. * Anguilla 12.000 2.600 13.236 4.353 
2.  Antigua &  

Barbuda966 
3.255 n.b. n.b. n.b. 

3. * Bahama’s 45.728 5.310 35.544 3.056 
4.  Barbados 30.075 139 n.b. n.b. 
5.  Belize 69.304 10.834 140.747 12.761 
6. * Bermuda 13.850 1.200 13.297 2.572 
7. * Britse  

Maagden 
eilanden967 

840.932 77.138 1.130.190 53.329 

8.  Brunei968 4.000 n.b. n.b. n.b. 
9.  Cookeilanden969 880 n.b. n.b. n.b. 
10.  Dominica970 12.787 1.335 n.b. n.b. 
11. * Eiland of Man 30.934 n.b. 20.072 2.452 
12.  Grenada971 1.580 n.b. n.b. n.b. 
13. * Guernsey 18.800 n.b. 18.707 1.648 
14. * Jersey 32.155 3.479 32.479 2.517 
15.  Nauru972 100 n.b. 59 n.b. 
16.  Niue973 5.500 n.b. n.b. n.b. 
17. * Samoa 26.621 5.006 n.b. n.b. 
18. * Seychelles 43.456 10.293 140.000 20.747974 
19. * St. Kitts &  

Nevis975 
44.854 2.556 n.b. n.b. 

20. * St. Lucia976 2.851 n.b. 2.935 487 
21. * St. Vincent &  

Grenadines977 
14.571 1.381 21.888 969 

22. * Turks & Caicos  
Eilanden978 

18.809 2.001 14.548 1.453 

23. * Vanuatu979 5.880 358 n.b. n.b. 
  Totaal 1.278.922 123.630 1.583.702 106.344 

Bron: Handelsregisters buitenlandse Kamers van Koophandel, INCSR en Company Formation Survey 
2008 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat er eind 2007 in deze 23 rechtsgebieden in totaal 
1.278.922 offshore vennootschappen staan geregistreerd. Eind 2013 is dat aantal 
                                                        
965  Niet alle landen hebben meegewerkt om tijdig de statistische aantallen te verstrekken, zodat de lijst 

van 2013 niet compleet is.  
966  INCSR 2008, p. 84.  
967  CFATF Mutual Evaluation Report 2008, p.128. Inmiddels worden er alleen officiële cijfers gepu-

bliceerd van het aantal nog actieve IBC’s. Het aantal officiële geregistreerde aantal actieve IBC’s 
per 31 december 2013 is 459.882. Zie: Statistisch Bulletin 4e kwartaal 2013, www.bvifsc.org. 
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gestegen naar 1.583.702 geregistreerde offshore vennootschappen, een stijging van 
304.780 offshore vennootschappen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de cijfers van 
2007 compleet zijn en dat er van 2013 van 11 landen geen cijfers zijn ontvangen. Het 
aantal wordt in belangrijke mate beïnvloed door het grote aantal inschrijvingen op de 
Britse Maagdeneilanden, dat met in totaal 1.130.190 IBC’s, dat is ruim 78% van het 
totaal aantal geregistreerde IBC’s, als marktleider kan worden beschouwd. Afgezet tegen 
het aantal inwoners van ongeveer 25.000 betekent dit dat er voor iedere inwoner onge-
veer 45 IBC’s staan geregistreerd.980 Verder valt op de stijging van offshore vennoot-
schappen in Belize van 69.304 in 2007 tot 140.747 in 2013, een verdubbeling in 6 jaar 
tijd.  
 In 2013 zijn er in totaal ruim 106 duizend nieuwe offshore vennootschappen opge-
richt. Dat is minder dan in 2007 toen er ruim 123.000 werden opgericht. Ook hiervoor 
geldt dat de cijfers van 2013 niet volledig zijn. Als we het aantal nieuw opgerichte ven-
nootschappen in 2013 vergelijken met 2007 dan vallen allereerst de Seychellen op; met 
ruim 20.000 nieuw opgerichte vennootschappen in 2013, goed voor een tweede plaats 
achter de Britse Maagdeneilanden. Het aantal nieuw opgericht vennootschappen in An-
guilla en Bermuda is verdubbeld en dat het aantal in de Bahamas is verminderd. Er lijkt 
dus een bepaalde mate van verplaatsing van landen plaats te vinden. Deze verplaatsing 

                                                        
968  Cijfers afkomstig van de website van het Ministerie van Financiën: www.finance.gov.bn. Niet is 

aangegeven op welk jaartal deze cijfers betrekking hebben. 
969  Mutual Evaluation Report AML 2009, p. 11. 
970  INCSR 2008, p. 192. 
971  INCSR 2008, p. 221. Betreft cijfers november 2008. 
972  Zie: www.nauruoffshore.com. en Mutual Evaluation Report july 2012: www.apgml.org.  
973  FATF juni 2002, p.10 (cijfers per juni 2000). Recentere cijfers waren niet voorhanden. 
974  Het aantal nieuw opgerichte IBC’s is in 2013 ruim 29 percent hoger dan in 2012. Annual Report 

Central bank of Seychellen 2013. Het totaal aantal geregistreerde IBC’s staat niet vermeld. Volgens 
de website van een online aanbieder op de Seychellen zijn er ongeveer 140.000 IBC’s geregistreerd 
op de Seychellen. Zie www.atcoffshore.com. 

975  Waarvan er 43.653 zijn geregistreerd in Nevis en slechts 1201 in St. Kitts. 
976  CFATF Mutual Evaluation Report November 2008, p. 130. 
977  Offshore Investment Company Survey 2007, p. 47. 
978  Offshore Investment Company Survey 2007, p. 53. 
979  Cijfers van eind 2006. Bron: Vanuatu Financial services [www.vfsc.vu] 
980  Per juli 2011 25.383 inwoners. Zie: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook.html. 



 
280 

kan mogelijk worden veroorzaakt door de inlichtingen verdragen die landen met elkaar 
hebben gesloten.981 
 In deze groep wordt de markt dus vooral overheerst door twee landen, namelijk de 
Britse Maagdeneilanden en de Seychellen die gezamenlijk goed zijn voor 70% van het 
totaal aantal nieuw opgerichte offshore vennootschappen.  
Het kleinste aantal IBC’s is op Nauru geregistreerd, namelijk ongeveer 100 (2007). Ove-
rigens zegt het aantal geregistreerde IBC’s op zich nog niets over het financiële belang 
van de in deze landen gevestigde vennootschappen ondergebrachte vermogens. Zo wordt 
Nauru genoemd in verband met omvangrijke witwastransacties met Russische klan-
ten.982 Een ander voorbeeld betreft het Caribische eiland Antigua & Barbuda. Hier zijn 
in 2007 slechts 3.255 IBC’s gevestigd in 2007 (de cijfers van 2013 waren niet beschik-
baar). Maar één daarvan betreft de Stanford International Limited van bestuursvoorzitter 
en veroordeelde oplichter Alan Stanford.983  
 
5.2.2.2 Gemengde offshore vennootschappen 
Naast bovengenoemde landen is er nog een tweede groep landen die soortgelijke off-
shore vennootschappen kennen. Deze offshore vennootschappen worden veelal aange-
duid als non-resident of exempt companies (NREC).984 Zoals aangegeven is het belang-
rijkste verschil dat voor deze soort vennootschappen geen aparte vennootschapswetge-
ving geldt, dat de rechtsvorm niet altijd een privaatrechtelijke Limited is en dat er geen 
volledige belastingvrijstelling geldt. Dat maakt het lastiger om deze groep af te bakenen, 
omdat in beginsel iedere onshore vennootschap voor offshore doeleinden gebruikt kun-
nen worden. Bij de afbakening van deze soort vennootschappen is ook gekeken naar wat 
er in de praktijk als offshore vennootschap wordt aangeboden via online-internet aanbie-
ders en de uitkomsten van de Financial Secrecy Index.985 In onderstaand overzicht is een 
frequentieoverzicht van deze categorie OSV’s weergegeven. 
  

                                                        
981  Zie onderzoek Johannesen en Zucman, 2014. 
982  Uit een onderzoek van de Amerikaanse opsporingsdiensten komt naar voren dat er in Nauru en de 

USA eind jaren ’90 van de vorige eeuw een omvangrijke witwasoperatie heeft plaatsgevonden 
waarbij het zou gaan om 87.000 elektronische transacties met een totale waarde van USD 15 mil-
jard. Palan 2010, p. 74-75. 

983  De offshore bank, Stanford International Limited gevestigd op Antigua & Barbuda hield zich onder 
meer bezig met vermogensbeheer voor vermogende particulieren. In totaal was er ongeveer USD 7 
tot 8 miljard belegd door ongeveer 350 klanten. In 2009 werd Stanford door de SEC beschuldigd 
van beleggingsfraude: SEC v. Stanford International Bank Ltd et al, civil action no.3:09-cv-0298, 
www.sec.gov.; Stanford is op 6 maart 2012 schuldig bevonden en veroordeeld tot 110 jaar gevan-
genisstraf. Overigens was tegen hem door de aanklager een gevangenisstraf van 230 jaar geëist. 
Zie: Departement of Justice, 14 juni 2012. 

984  Zie voor een uitleg van deze begrippen hoofdstuk 2. 
985  Zie:http://www.financialsecrecyindex.com. 
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Tabel 6.2: Aantal gemengde offshore vennootschappen (ultimo 2007 en 2013) 
Bron
986 

Jurisdictie Rechts-
vorm 

Aantal 
2007 

Opgericht 
2007 

Aantal  
2013 

Opgericht 
2013 

* Aruba987 N.V. 2.763 n.b. 282 3 
* Kaaimaneilanden Limited 78.500988 13.232 78.070 8.428 
* Cyprus989 Limited 184.133 29.016 272.157 10.847990 
* Gibraltar991 Limited 25.000 n.b. 30.017 1.589 
* Hong Kong992 Limited n.b. n.b. n.b. n.b. 
 Ierland Limited n.b. n.b. n.b. n.b. 
* Liechtenstein AG n.b. n.b. 5.997 n.b. 
 Luxemburg SARL n.b. n.b. n.b. n.b. 
* Madeira993 Limited 3.871 n.b. 1.640 146 
* Malta994 Limited 40.000 2.979 39.858 2.869 
* Maleisië/Labuan995 Limited 5.678 526 9.487 779 
 Marshalleilanden Limited 30.294 n.b. n.b. n.b. 
* Mauritius996 Limited 29.871 3.844 20.493 2.196 
* NL Antillen/  

Curaçao 
N.V. 14.776 631 15.202 697 

* Panama997 S.A. 87.136 71.178 88.775 n.b. 
 USA/Delaware998 Corporation n.b. n.b. n.b. n.b. 
 Zwitserland S.A. n.b. n.b. n.b. n.b. 
 Totaal  502.022 121.406 561.978 27.554 
Bronnen: Handelsregisters buitenlandse Kamers van Koophandel 2007-2013, INCSR 2008, Company 
Formation Survey 2007 en 2008 en Appleby 2013 en 2014. 
 
Van deze B lijst zijn er in 2013 in totaal 561.978 offshore vennootschapen geregistreerd 
in 17 rechtsgebieden.999 In 2007 waren dat er 502.022, een stijging van 59.956 offshore 

                                                        
986  De met een ster genummerde rijen betreffen gegevens afkomstig van de handelsregisters. 
987  INCSR 2008, p. 91. 
988  Zie: Company Registry Cayman Islands Government Statistics. 
989  Betreft het totaal aan ingeschreven vennootschappen. Er kon geen uitsplitsing worden gegeven van 

het aantal vennootschappen dat voor offshore doeleinden wordt gebruikt. 
990  Een daling van ruim 39,7% ten opzichte van 2012, toen 17.999 nieuwe vennootschappen werden 

ingeschreven. 
991  Voor de cijfers van 2007: IMF Landen rapport 2007, p.16. 
992  Eind 2013 stonden in Hong Kong in totaal 1.067.434 Limiteds geregistreerd en werden er 191.713 

nieuwe Limiteds opgericht, een stijging van 18% ten opzichte van 2012.  Het aantal nieuw opge-
richte vennootschappen was 161.591. Cijfers Companies house en Annual Report 2013-2014, 
Companies Registry, p. 11. Te vinden op de website: www.cr.gov.hk. Hong Kong is mede in deze 
lijst opgenomen vanwege zijn territoriale belastingsysteem dat er voor zorgt dat inkomsten van 
buitenlandse oorsprong zijn vrijgesteld (in feite exempt)van belastingheffing. Omdat niet duidelijk 
is hoeveel van deze Limiteds als offshore vennootschap zijn aan te merken zijn deze cijfers buiten 
beschouwing gelaten.  

993  Offshore Investment Company Survey 2007, p. 39. 
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vennootschappen. Ook hier geldt echter, dat de cijfers moeilijk vergelijkbaar zijn omdat 
in 2013 van zes landen geen gegevens zijn ontvangen. De grootste concentratie OSV’s 
in deze groep is met 48,4% geregistreerd in Cyprus1000, gevolgd door Panama met 15,5% 
en de Kaaimaneilanden met 13,9%. Het kleinste aantal OSV’s is geregistreerd in Aruba 
met 0,1%. Volgens informatie van de locale Kamers van Koophandel worden in de staat 
Delaware in de USA, Hong Kong, Ierland en Luxemburg geen aparte registratie van 
offshore vennootschappen verricht en konden deze gegevens ook niet worden verstrekt. 
De gegevens van deze landen zijn dan ook niet opgenomen in de lijst. Eind 2013 stonden 
in totaal 2.005.621 offshore vennootschappen wereldwijd geregistreerd. De snelste groei 
in 2013 van alle offshore landen was Mauritius met een stijging van 13%, gevolgd door 
Bermuda met 3%.1001 
 Omdat de Britse Maagdeneilanden een overheersende rol vervullen in het wereldwijd 
oprichten van offshore vennootschappen, is hieronder een overzicht opgenomen van de 
historische ontwikkelingen van zowel het totaal aantal geregistreerde offshore 

                                                        
994  Offshore Investment Company Survey 2007, p. 40. 
995  Offshore Investment Company Survey 2007, p. 35. 
996  Data van Companies House en Financial Services Commission, Statistical Bulletin 2008, p. 10-12. 

Te vinden op de website: www.fscmauritius.org. De vennootschapsvorm ‘Global Business Com-
pany’ kent twee categorieën. Categorie een is een offshore vennootschap die beperkt is tot bepaalde 
activiteiten zoals handel in buitenlandse valuta en beleggingsfondsen. Categorie twee kent een rui-
mer toepassingsbereik en is te vergelijken met de IBC- vorm. Zie ook: De Hoon 2006, 
p. 201.  

997   Panama kent een territoriaal belastingsysteem, hetgeen betekent dat alleen de inkomsten die in het 
land zelf zijn verkregen worden belast. In het buitenland (offshore) verdiende inkomsten zijn dan 
onbelast. De Hoon 2006, p. 227.  

998   Eind 2009 stonden er in totaal 879.000 rechtsvormen geregistreerd in de staat Delaware. Zie: An-
nual Report 2009, maart 2010. Te vinden op www.corp.delaware.gov. Omdat dit aantal zowel 
corporations, LLC’s, LLP’s en Trusts betreft en niet duidelijk is hoeveel hiervan als offshore ven-
nootschap zijn te kwalificeren, zijn deze cijfers buiten beschouwing gelaten. De staat Delaware 
staat op plaats 1 van de Financial Secrecy Index 2009. Dat wil zeggen dat volgens de opstellers de 
Amerikaanse staat Delaware de hoogste mate van geheimhouding kent. Zie: http://www.financi-
alsecrecyindex.com. Ook uit het onderzoek van de Wereldbank blijkt dat de USA en met name de 
staat Delaware het meest gebruikt rechtsgebied is waar offshore vennootschappen worden opge-
richt. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3.2, figuur 5.2. 

999   Met als kanttekening dat er van Zwitserland geen cijfers bekend zijn.  
1000  Waarbij opgemerkt dient te worden dat niet bekend is hoeveel hiervan als offshore moeten worden 

beschouwd. 
1001  Appleby second half 2013. Appleby is volgens hun eigen website een van de grootste aanbieders 

van offshore diensten in de wereld met kantoren in 11 verschillende landen. Appleby publiceert 
per kwartaal de cijfers van de acht belangrijkste offshore landen: zie ‘on the register’ op de website: 
www.applebyglobal.com. 
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vennootschappen (figuur 6.1.) als het aantal nieuw opgerichte offshore vennootschappen 
(figuur 6.2.). 
Figuur 6.1: Aantal en toename IBC’s Britse Maagdeneilanden (1984-2013)1002 

 
Bron: Registrar of Companies, www.bvifsc.vg 
 
In de afgelopen 29 jaar is het aantal IBC’s op de Britse Maagdeneilanden significant 
gestegen van 253 in 1984 tot ruim 1,1 miljoen in 2013.1003 Opvallend is dat eind 2013 
volgens de toezichthouder het aantal officieel geregistreerde IBC’s 459.882 bedraagt, 
een verschil van 670.308 ten opzichte van het aantal geregistreerde IBC’s. Dat heeft te 
maken met het feit dat de toezichthouder sinds medio jaren 2000 is overgegaan op het 
registreren van alleen het aantal actieve IBC’s in plaats van het totaal aantal ingeschreven 
IBC’s. Hoewel het totaal aantal geregistreerde IBC nog steeds toeneemt, is er wel een 
dalende tendens te zien. Het aantal nieuw opgerichte offshore vennootschappen is een 
belangrijke aanwijzing voor de mate van dienstverlening van landen aan niet ingeze-
tenen. De jaarlijkse toename van het aantal nieuwe offshore vennootschappen heeft ook 

                                                        
1002  Ginsberg 1997, p.193 e.v.; The Guide to Offshore Financial Centres, 1994 en de jaarlijkse survey 

over de oprichting van offshore vennootschappen in belastingparadijzen, Tijdschrift Offshore In-
vestment 2000 e.v.; Website van de financiële toezichthouder BVI [www.bvifsc.vg]; CFATF Mu-
tual Evaluation Report BVI 2008 [www.cfatf.org]. 

1003  De introductie van de International Business Company Act in the BVI. Ortiz, 2007, p. 24-26. 
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invloed op de andere variabelen van het standaardconcept (zie paragraaf 5.3.1) zoals het 
openen van een bankrekening en het verlenen van (nominee)dienstverlening. 
 
 
Figuur 6.2: Aantal opgerichte offshore vennootschappen Britse Maagdeneilanden 
(2009-2014) 

 
Bron: Registry BVI Financial Services Commission, Statistical Bulletin 2e kwartaal 2014 
 
In 2013 zijn er in totaal 53.329 nieuwe offshore vennootschappen ingeschreven. Een 
daling van 10.770 offshore vennootschappen, ruim 16% ten opzichte van 2012, toen er 
64.099 nieuwe offshore vennootschapen waren opgericht. Deze dalende tendens heeft 
zich in 2014 voortgezet. In het vierde kwartaal van 2013 zijn er 11.376 nieuwe IBC’s 
geregistreerd, dat is een daling van bijna 8% ten opzicht van het jaar ervoor.1004 In de 
eerste helft van 2014 zijn in totaal 25.533 IBC opgericht, een daling van 12,4 % ten 
opzichte van het jaar 2013. Het is mogelijk dat de effecten van ‘Offshore Leaks’1005 in 
2013 en de toegenomen internationale aandacht hier verantwoordelijk voor zijn. Aan de 
andere kant valt op dat het aantal nieuw opgerichte offshore vennootschapen sinds 2009 
jaarlijks is gestegen met respectievelijk 25% in 2010 en 8% in 2011. Dat is opvallend 

                                                        
1004  Statistical Bulletin, BVI Financial Services Commission, Vol. 29 December 2012, p.1. Dat zijn 

1.250 nieuwe IBC’s per week.  
1005  Zie: website www.icji.com; Kamerbrief van 9 april 2013, DGB/2013/1966U; Trouw van 8 april 

2013. Zie uitgebreider hoofdstuk 5, 5.3.1. de overige dienstverleners. 
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omdat de Britse Maagdeneilanden in 2009 met 15 landen een inlichtingenverdrag 
(TIEA) hebben afgesloten wat blijkbaar geen invloed heeft gehad op het totaal aan nieuw 
opgerichte vennootschappen.1006 De Britse Maagdeneilanden staan op de 20e plaats van 
de ‘FSI-index 2013’, dat betekent dat het land een hoge mate van anonimiteit kent.1007 
Of deze omvang ook samenhangt met de omvang van het geldelijk belang in de offshore 
vennootschappen is onbekend.1008 Wel is duidelijk dat dit invloed heeft op de jaarlijks te 
ontvangen registratie rechten en daarmee ook voor de overheidsinkomsten van de Britse 
Maagdeneilanden. 
 De Britse Maagdeneilanden staan wel bovenaan, maar niet alleen als vennootschap-
pelijke dienstverlener: samen met Belize, Seychellen, Panama en de Kaaimaneilanden 
zijn deze vijf landen in 2013 verantwoordelijk voor ongeveer 75% van het totaal aan 
geregistreerde offshore vennootschappen in de gehele wereld.  
 Enkele kanttekeningen zijn hier op hun plaats: Ter afsluiting van dit onderzoek is 
getracht om bovenstaande cijfers over het aantal geregistreerde offshore vennootschap-
pen te actualiseren. Om de volgende redenen is dat niet (geheel) gelukt. In de eerste 
plaats zijn van minder landen gegevens ontvangen. Ten tweede verschaft de jaarlijkse 
Offshore Investment Company Survey geen cijfers meer over het aantal geregistreerde 
offshore vennootschappen. In de derde plaats zijn landen steeds vaker ‘anders’ gaan re-
gistreren, namelijk door alleen de actieve vennootschappen te vermelden. Hierdoor 
‘lijkt’ alsof het aantal geregistreerde offshore vennootschappen sterk is gedaald. Zie bij-
voorbeeld de cijfers van de Britse Maagdeneilanden en de Bahamas. Dit hoeft echter niet 
het geval te zijn omdat de vraag naar de actieve status van een vennootschap wordt be-
antwoord door de invuller zelf, zonder dat daardoor behoorlijk toezicht op wordt uitge-
oefend. De beschikbare cijfers moeten daarom als wetenschappelijke kennisbron als 
minder betrouwbaar worden beschouwd. Tenslotte wordt ook in toenemende mate min-
der (actueel) gepubliceerd over het aantal geregistreerde offshore vennootschappen op 
de websites van toezichthouders en handelsregisters. Van de landen van de A-lijst is van 
2007 van alle landen de cijfers ontvangen, van 2013 is dat van slechts 11 van de 23 
landen gelukt. Van de B-lijst zijn in 2013 de cijfers van zes landen niet ontvangen. In 

                                                        
1006  Overigens zou het wel kunnen dat er wijziging is opgetreden in de samenstelling van de landen 

waar de kopers van de vennootschappen zijn gevestigd.  
  Voor een overzicht van verdragsluitende landen, zie de website van de OESO, www.oecd.org. 

(geraadpleegd op 16 april 2015) Een van de landen waarmee een bilateraal inlichtingenverdrag 
(TIEA) is afgesloten is Nederland. Het verdrag met Nederland is op 1 juli 2013 in werking getre-
den. Niet bekend is hoeveel verzoeken er sinds 1 juli 2013 door Nederland zijn gedaan aan de 
Britse Maagdeneilanden. TIEA staat voor Tax Information and Exchange Agreement. In de strijd 
tegen belastingontduiking heeft de OESO in april 2009 bepaald dat ieder  land tenminste 12 
TIEAs met andere landen gesloten moest hebben om als ‘compliant’ te worden aangemerkt en niet 
op de zwarte lijst te worden gezet. 

1007  FSI index 2013: http://www.financialsecrecyindex.com. Zie uitgebreider 6.4.4. 
1008  De oprichting en verkoop van IBC’s levert een belangrijke bijdrage aan de overheidsfinanciën van 

de Britse Maagdeneilanden. Cortiz, 2007, p 24-26; Ginsberg 1997, p.193. Zie ook paragraaf 5.4.2. 
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totaal is in 2013 van 17 rechtsgebieden geen informatie ontvangen over het aantal gere-
gistreerde offshore vennootschappen. Verder is geen concrete informatie beschikbaar 
over het aantal offshore vennootschappen in bijvoorbeeld rechtsgebieden als de staat 
Delaware in de Verenigde Staten, Hongkong en Ierland. Dit lijkt de stelling te onder-
bouwen dat naarmate de internationale zorgen over de offshore toenemen, onze kennis-
mogelijkheden afnemen en landen minder transparant zijn geworden met het verstrekken 
van statische cijfers over het aantal ingeschreven offshore vennootschappen. 
  
6.2.3 Economisch belang 

Bovenstaande tabellen geven alleen een antwoord op de kwantitatieve vraag naar het 
aantal OSV’s. De vraag naar de betekenis hiervan in verhouding tot het financiële belang 
wordt hierna beschreven. Het gaat dan met name om het belang van het jaarlijks te be-
talen registratierecht, een vaste ‘fee’ aan de overheid en het belang hiervan voor de lokale 
economie van het desbetreffende land.1009 
 
  

                                                        
1009  Economisch zou je deze fees kunnen zien als een vorm van vaste belastingheffing. In zijn algemeen 

hebben onshore vennootschappen vooral effect op de lokale economie terwijl offshore vennoot-
schappen veelal een negatief effect hebben op de economie van de staten waar de eigenaren wonen. 
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Tabel 6.3: Aantal IBC’s rechtsgebieden en het economisch belang (2008)1010 

Jurisdictie 

 
Omvang 
dienst- 
verlening 
in %1011 

Aantal 
IBC 
2008 

Jaarlijkse  
Overheidsfees  
(2008) 
 

In
w

on
er

s 
20

11
/2

01
2 

Fe
e 

in
ko

m
st

en
 

pe
r 

in
w

on
er

 

$ Totaal  

Anguilla 69,3 12.000 200 2.400.000 15.094 159 
Antigua & Barbuda 63,4 3.255 300 976.500 89.018 11 
Bahama’s 91,3 158.068 350 55.323.800 313.312 177 
Barbados 82,9 30.075 425 12.781.875 287.733 44 
Belize 70,5 69.304 100 6.930.400 327.719 21 
Bermuda 92,2 13.850 250 3.462.500 69.080 50 
Britse  
Maagdeneilanden 

87,21012 
840.932 350 294.326.200 25.383 11.595 

Brunei 32,5 4.000 440 1.760.000 408.786 4 
Cookeilanden 78,5 880 300 264.000 10.777 24 
Dominica 56,3 12.787 150 1.918.050 73.126 26 
Grenada 80,5 1.580 187 295.460 109.011 3 
Nauru n.a. 100 300 30.000 9.378 3 
Niue 49,5 5.500 150 825.000 1.269 650 
Samoa 61,41013 26.621 300 7.986.300 194.320 41 
Seychelles 79,5 43.456 100 4.345.600 90.024 48 
St. Kitts & Nevis 74,7 44.854 200 8.970.800 50.726 177 
St. Lucia 77,5 2.851 300 855.300 162.178 5 
St. Vincent &  
Grenadines 

66,3 
14.571 135 1.967.085 103.537 19 

Turks & Caicos  
eilanden 

74,8 
18.809 200 3.761.800 46.335 81 

Vanuatu 68,4 5.880 150 882.000 225.574 4 
 
 
Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat het economische belang van de jaarlijkse 
fees voor bijna alle landen verhoudingsgewijs onbelangrijk is, behalve voor de Britse 
Maagdeneilanden en in mindere mate voor Niue. Over het geheel gaat door de verkoop 

                                                        
1010  Er is voor het jaar 2008 gekozen omdat er over 2013 te weinig cijfers waren over het aantal gere-

gistreerde offshore vennootschappen. 
1011  Het betreft hier de cijfers zoals vermeld bij de sector services bij het onderdeel GDP per sector. 

Het percentage betreft een schatting voor het jaar 2011, tenzij anders aangegeven. (CIA-The 
WorldFactbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html beke-
ken op 19 juni 2012). 
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van IBC’s de gemiddelde inwoner er slechts enkele dollars per jaar op vooruit. Echter 
ook hier zijn de Britste Maagdeneilanden weer de uitschieter. Van belang hierbij is dat 
alleen is uitgegaan van de vaste jaarlijkse registratie-fee die aan de overheid moet wor-
den betaald. Andere inkomsten die ermee samenhangen zoals de betaalde onkosten aan 
de trustkantoren die deze IBC’s beheren, werkgelegenheidsverschaffing en mogelijke 
belastingheffing zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze bij gebrek aan gegevens 
moeilijk zijn te kwantificeren.1014 Het commerciële belang van de IBC’s is waarschijn-
lijk aanmerkelijk groter in de landen waar de bankrekening en het vermogen van de 
IBC’s worden aangehouden, bijvoorbeeld in Luxemburg, Liechtenstein en Zwitser-
land.1015 Voor 2013 waren er onvoldoende cijfers ontvangen om deze tabel te actualise-
ren. 
 
6.2.4 Beantwoording onderzoeksvraag 4 

In deze paragraaf is onderzoeksvraag 4 beschreven. Het eerste deel van de vraag betreft 
een kwantitatieve vraag naar het aantal geregistreerde OSV’s in de wereld. Volgens de 
gevonden cijfers zijn er eind 2013 in 40 jurisdicties in totaal ruim 2,1 miljoen OSV’s 

                                                        
1012  Eind 2000 waren de ontvangen fees van de BVI goed zijn voor ongeveer 55% van de totale over-

heidsinkomsten en 13% van het nationale GDP. Zarome 2007, p.7. 
1013  Alleen cijfers van 2003 beschikbaar. 
1014  Naast een jaarlijkse fee aan de overheid moet ook een jaarlijkse fee worden betaald aan een trust 

kantoor dat de offshore vennootschap beheert. De te betalen vergoeding is variabel per kantoor en 
daarnaast afhankelijk van de te verlenen financiële dienst(en). Wel duidelijk is dat de omvang 
hiervan groter is dan de aan de overheid te betalen fees. 

1015  Liechtenstein staat als eerste vermeld op de lijst van het GDP (CIA-Worldfactbook, cijfers over 
2004), Luxemburg als derde en de Britse Maagdeneilanden als 25e, nog boven landen als het Ver-
enigd Koninkrijk en Japan. 
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geregistreerd. De onderverdeling van het aantal offshore vennootschappen per categorie 
wordt hieronder in tabel 6.4. weergegeven. 
 
Tabel 6.4: Overzicht totaal aantal OSV’s in de wereld (eind 2007 en 2013) 

Categorie: Aantal OSV’s 
2007 

Aantal OSV’s 2013 

Groep A 1.278.922 1.583.702 
Groep B 502.022 561.978 
Totaal 1.780.944 2.145.680 

 
Het aantal wereldwijd geregistreerde offshore vennootschappen is tussen 2007 en 2013 
gestegen met in totaal 364.736. Dat lijkt redelijk weinig, maar hierbij dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat er over 2013 van 16 landen geen cijfers zijn verkregen. 
 
Het tweede deel van de onderzoeksvraag is gericht op de geografische spreiding van 
bovenstaande OSV’s per werelddeel. Uit het onderzoek komt naar voren dat de minimaal 
2 miljoen offshore vennootschappen verspreid zijn over 40 landen in vijf werelddelen. 
Van alle offshore jurisdicties zijn er zeventien gelegen in het Caribische gebied, 11 in 
Europa, 9 in Azië/Oceanië, 2 in Afrika en 1 in Noord-Amerika.  
 
Tabel 6.5: Geografische verdeling 2,1 miljoen OSV’s in de wereld (2007 en 2013)1016 

Werelddeel Aantal 
landen 

Cat. A 
2007 

Cat. A 
2013 

Cat. B 
2007 

Cat. B 
2013 

Caribische gebied 17 1.110.596  1.372.385 183.175 182.329 
Europa 11 81.889               71.258 253.004 349.669 
Azië/Oceanië 9 42.981       59 35.972 9.487 
Afrika 2 43.456       140.000 29.871 20.493 
N-Amerika (Delaware) 1 0                0 0 0 
Totaal 40 1.278.922  1.583.702 502.022 561.978 

 
Historisch gezien maken misbruikers gebruik van landen die geografisch of cultureel 
dichtbij liggen. Zo maakten Amerikanen vaak gebruik van vennootschappen in de Cari-
ben, vooral op de Bahama’s, de Engelsen van de Kanaaleilanden, Jersey, Guernsey en 
Eiland Man en Nederlanders van de Antillen en Aruba.1017 Overigens wil dat nog niet 
zeggen dat dan ook de uiteindelijke bankrekeningen in die landen worden aangehouden. 
Integendeel: veelal worden de bankrekeningen van een OSV in een ander land aange-
houden dan het land waar de vennootschap zelf is gevestigd.1018 Het OSV-land doet in 

                                                        
1016  Een overzicht per land en regio is als bijlage 3 toegevoegd. 
1017  Mc Cann, 2006, p. 11 en Kruisbergen e.a. 2012, p. 29 en 182. 
1018  Zaak analyses in hoofdstuk 5 en Wereldbank, 2011. 
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zulke gevallen alleen dienst als vestigingsadres voor de vennootschap-rekeninghou-
der.1019 
 Ten eerste valt op dat de concentratie van offshore vennootschappen ligt in het Cari-
bische gebied, met name in de voormalige Engelse koloniën. Ten tweede wordt het Ca-
ribische gebied vooral gedomineerd door de Britse Maagdeneilanden en Panama.  
 De oprichting en verkoop van OSV’s met de daaraan gekoppelde dienstverlening 
maakt deze vorm van financiële dienstverlening een belangrijk – in enkele gevallen de 
belangrijkste  ̶ bron van overheidsinkomsten in een aantal landen.1020 
 
Jaarlijks neemt het aantal geregistreerde OSV’s toe. In 2013 werden er in totaal ruim 
126.000 nieuwe OSV’s opgericht. Buiten een zekere voorraad van plankvennootschap-
pen (shelf companies) worden OSV’s alleen opgericht op verzoek/opdracht van de cli-
ent. Hier is een rechtstreeks verband vast te stellen tussen de toenemende vraag en het 
aanbod. 
Zoals eerder opgemerkt bevindt de grootste offshore vennootschapsdichtheid zich op de 
Britse Maagdeneilanden waar eind 2013 meer dan 1 miljoen IBC’s zijn geregistreerd in 
het handelsregister.1021 Alle landen met IBC’s en zero tax vennootschappen zijn (voor-
malige) Engelse Koloniën en/of gebiedsdelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze 
rechtsvorm gegrond is op de Engelse Company Law. De geografische spreiding van de 
B-lijst is veel groter. Van de 17 landen op deze lijst zijn er acht gelegen in Europa, vier 
in het Caribische gebied, drie in Azië/Oceanië, een in Afrika en één in Noord-Amerika. 
Van de zuivere offshore vennootschappen ( lijst A) zijn 13 landen gevestigd in het Cari-
bische gebied, zes in Azië, drie in Europa en 1 in Afrika. Een deel van deze wereldwijd 
geregistreerde offshore vennootschappen verschijnt ook in de Nederlandse invloedsfeer 
en is zodoende ook in Nederland geregistreerd. 
 
6.3 Empirische gegevens aantal offshore vennootschappen in Nederland 
 
6.3.1 Inleiding 

In de voorafgaande paragraaf is een overzicht gegeven van het aantal offshore vennoot-
schappen die staan geregistreerd buiten Nederland. Hoe verhoudt dit zich tot de Neder-
landse stand van zaken? In deze paragraaf wordt onderzocht hoeveel offshore vennoot-
schappen waren er eind 2013 geregistreerd in Nederland (zie onderzoeksvraag 5). Eerst 

                                                        
1019  Uit de geanalyseerde dossiers/zaken blijkt dat in alle gevallen van misbruik de bankrekening, waar 

de geldstromen over lopen, van een OSV in een ander land werd aangehouden dan in het land van 
statutaire vestiging. Het is mogelijk dat deze OSV’s ook een bankrekening aanhouden in het land 
van statutaire vestiging voor het betalen van kleine (beheers)kosten. 

1020  Zie hiervoor tabel 6.3.  
1021  Bij deze IBC-groep gaat het allemaal om dezelfde rechtsvorm gaat, namelijk de Private Limited 

Company by Shares. 
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is onderzocht hoeveel offshore vennootschappen er staan geregistreerd bij de gezamen-
lijke Kamers van Koophandel in Nederland.1022 Daarna is onderzocht bij welke andere 
bronnen er offshore vennootschappen zijn geregistreerd. 
  
6.3.2 Onderzoek Kamer van Koophandel 

De Kamer van Koophandel heeft geen aparte registratie van offshore vennootschappen, 
zij maken deel uit van de categorie buitenlandse rechtspersonen die wel als zodanig zijn 
geregistreerd. Buitenlandse rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd, die hier hun 
ondernemersactiviteiten verrichten en deelnemen aan het economisch verkeer, zijn ver-
plicht om zich in te laten schrijven bij het handelsregister.1023 
 Voor alle duidelijkheid: buitenlandse rechtspersonen die niet in Nederland zijn ge-
vestigd maar die wel op enige wijze in relatie staan met de Nederlandse rechtssfeer val-
len hier dus niet onder. Voorbeelden hiervan zijn: Een buitenlandse rechtspersoon die in 
Nederland vastgoed verwerft of een buitenlandse rechtspersoon die een geldlening ver-
strekt aan een Nederlandse (rechts)persoon. Om hoeveel van dit soort buitenlandse 
rechtspersonen het gaat, is onbekend. Wel zijn er aanwijzingen dat dit aantal hoger is 
dan het aantal wel in Nederland ingeschreven buitenlandse rechtspersonen. Ten eerste is 
in het onderzoek van Klarenbeek vastgesteld dat van alle bij de CRI in 1993 geregi-
streerde buitenlandse rechtspersonen slechts 5,3% stond ingeschreven bij de Neder-
landse Kamer van Koophandel. Ook bleek dat van alle bij het Ministerie van Justitie 
ingeschreven buitenlandse rechtspersonen slechts 1% stond ingeschreven bij de Neder-
landse Kamer van Koophandel.1024 Ook al is dit onderzoek inmiddels historisch, zijn er 
weinig tekenen van verandering in de afgelopen 20 jaar.  
 In totaal waren eind 2013 iets minder dan 1,8 miljoen ondernemingen ingeschreven 
bij het Handelsregister van de gezamenlijke Kamers van Koophandel in Nederland. 
Hiervan stonden er 7.474 als buitenlandse rechtspersoon geregistreerd als onderneming. 
Echter, hierbij is niet vermeld dat buitenlandse rechtspersonen ook in een andere hoeda-
nigheid geregistreerd kunnen zijn, wat echter niet in de publicaties is terug te vinden. 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende hoedanigheden van buitenlandse 
rechtspersonen, anders dan alleen als onderneming. 
 
  

                                                        
1022  Omdat er geen aparte registratie is van offshore vennootschappen heb ik hier moeten volstaan met 

het onderzoeken naar de ruimere groep van buitenlandse rechtspersonen. 
1023  Artikel 5, d, Handelsregisterwet 2007. In Nederland wordt het handelsregister bijgehouden door 

de Kamer van Koophandel. De organisatie van de Kamer van Koophandel verschilt per land. In 
sommige landen zijn het commerciële instellingen die deze taak vervullen. Vrijwel alle landen 
hebben een handelsregister maar dat wordt niet altijd bijgehouden door de Kamer van Koophandel. 
In andere landen is het vaak een afdeling van een ministerie of handelsrechtbank. Zie: www.kvk.nl. 

1024  Klarenbeek, 1995, p. 13. 
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Tabel 6.6: De aantallen buitenlandse rechtspersonen naar hoedanigheden (2009, 
2011 en 2013) 

Hoedanigheid Aantal 2009 Aantal 2011 Aantal 2013 
Onderneming 6.632 6.950 7.474 
Enig aandeelhouder1025 19.209 16.797 20.967 
Beherend vennoot1026 1.975 2.356 1.884 
Bestuurder 6.851 6.088 8.981 
Overige functies 871 760 738 
Totaal 35.538 32.951 40.044 

Bron: Handelsregister KvK 2009-2013 
 
Uit deze tabel is af te lezen dat er eind 2013 in totaal 40.044 (2,2%) buitenlandse rechts-
personen staan geregistreerd bij de gezamenlijke Handelsregisters. Opvallend is dat bijna 
21.000 duizend buitenlandse vennootschappen functioneren als enig aandeelhouder van 
een Nederlandse BV. Dat maakt minder transparant wie de feitelijke eigenaren zijn van 
deze Nederlandse BV’s. De positie van buitenlandse rechtspersonen die in een andere 
hoedanigheid dan als ondernemer optreden is tot nu toe in de literatuur onbelicht geble-
ven. 
 Het totaal aantal buitenlandse rechtspersonen is met 7.093 toegenomen ten opzichte 
van 2011, dat is ongeveer 21%. Eind 2013 zijn in totaal 7.474 buitenlandse rechtsperso-
nen als onderneming geregistreerd. Niet duidelijk is hoeveel hiervan als een offshore 
vennootschap zijn aan te merken.  
 In 1986 waren 1.457 buitenlandse rechtspersonen als onderneming ingeschreven. 
Ten opzichte van het jaar 2013 betekent dit een toename met 6.017 buitenlandse rechts-
personen, dat is een ruime verviervoudiging van het aantal ingeschreven buitenlandse 
vennootschappen in Nederland in een periode van 25 jaar. 
 Uit de gegevens van de Kamers van Koophandel zijn weinig aanwijzingen voor mis-
bruik van buitenlandse rechtspersonen te ontdekken. De Kamer van Koophandel is al-
leen registrerend en niet controlerend of toetsend.  
 Daarnaast maken Nederlanders voor hun activiteiten ook gebruik van buitenlandse 
rechtspersonen die niet staan geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. 
Volgens een aantal respondenten zou de verhouding van wel-geregistreerd ten opzichte 
van niet-geregistreerd ongeveer 1 op 3 zijn.1027  
  

                                                        
1025  Een enig aandeelhouder kan zowel een natuurlijk persoon als een andere rechtspersoon zijn.  
1026  Een groot gedeelte hiervan, namelijk 1.389 Engelse Limiteds, zijn geregistreerd als beherend ven-

noot bij een commanditaire vennootschap (CV) per maart 2011. De cijfers van 2013 zijn niet be-
kend. 

1027  Hierbij is wel een kanttekening te plaatsen. Het is niet duidelijk waarop deze uitspraak is geba-
seerd, kan een wilde gissing zijn. 
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Vanuit deze persoonlijke schatting zou dit betekenen dat als deze hypothese juist is er 
ook nog ruim 100.000 buitenlandse rechtspersonen zijn die door Nederlanders worden 
gebruikt maar niet in Nederland staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel omdat 
ze geen onderneming zijn. Zo zijn buitenlandse rechtspersonen die alleen vastgoed aan-
houden in Nederland niet aangemerkt als ‘onderneming’; ze hoeven dan ook niet te wor-
den geregistreerd in het Handelsregister.1028 Om een zo compleet mogelijk beeld te krij-
gen van het aantal in Nederland geregistreerde buitenlandse rechtspersonen volgt hierna 
een overzicht van andere bronnen die buitenlandse rechtspersonen registreren. 
 
6.3.3 Onderzoek Kadaster  

Buitenlandse vennootschappen die in Nederland vastgoed in eigendom bezitten staan 
geregistreerd bij het Kadaster. Uit de ontvangen gegevens van het Kadaster blijkt dat het 
in 2008 om 1.434 objecten gaat die vastgoed in directe eigendom hebben. Echter, uit de 
cijfers van het Kadaster was niet af te leiden om hoeveel unieke rechtspersonen het gaat. 
Bijvoorbeeld in het geval van Bermuda gaat het om 62 objecten zonder dat duidelijk is 
hoeveel verschillende rechtspersonen/eigenaren het betreft.  
Een aanwijzing over de omvang van het aantal offshore vennootschappen die staan ge-
registreerd bij het kadaster is ook te vinden in een brief van de minister. In deze brief 
schrijft de minister dat het in het geval van directe eigendomsdeelname van offshore 
vennootschappen gaat om 2.190 objecten in Nederland met een totale waarde van onge-
veer € 800 miljoen, gemiddeld ongeveer 365.000 euro. De minister geeft helaas niet aan 
op welk jaar deze cijfers betrekking hebben. Verder stelt de minister dat er 436 offshore 
vennootschappen zijn die direct 23.000 objecten financieren met een totale waarde van 
ongeveer € 3 miljard.1029 
 Door de Belastingdienst worden deze buitenlandse rechtspersonen aangemerkt als 
subjectief belastingplichtigen die Nederlands inkomen genieten. Ze worden zodoende 

                                                        
1028  Volgens artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 behoeven alleen de in Nederland gevestigde 

‘ondernemingen’, te worden ingeschreven. De kamer heeft zelf beleidsvrijheid om te bepalen of 
er sprake is van een onderneming (artikel 2 Handelsregisterbesluit) 

1029  Kamerstukken II, 2007/2008, vragen, nr. 2070826130, p. 3. Een gemiddelde van ongeveer 130.000 
euro. De minister heeft niet aangegeven op welk jaar deze cijfers betrekking hebben. Ook is niet 
bekend wat zijn bronnen zijn. 
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wel geregistreerd door de Belastingdienst/Heerlen. In theorie moeten deze buitenlandse 
rechtspersonen zijn opgenomen in het bestand van de Belastingdienst. 
 
6.3.4 Onderzoek Belastingdienst  

Van de Belastingdienst is een overzicht ontvangen van het totaal aantal buitenlandse 
rechtspersonen dat bij de dienst staat geregistreerd als belastingplichtige.1030  
 In 2005 waren in totaal ruim 80 duizend buitenlandse rechtspersonen geregistreerd 
bij de Belastingdienst. Hiervan waren er ruim 37 duizend geregistreerd onder de restcode 
999. Vanwege dit grote aantal is aan de Belastingdienst een aparte uitsplitsing gevraagd 
van deze ‘groep 999’. Tevens is hierbij gevraagd naar een land code voor de andere 
rechtspersonen, zodat hierop nader kan worden geanalyseerd. Deze restgroep is vervol-
gens onderverdeeld in offshore vennootschappen en ‘Overigen’. Ultimo 2005 waren in 
totaal 3.438 (4%) offshore vennootschappen uit 24 verschillende landen als belasting-
plichtige bij de Nederlandse Belastingdienst beschreven. Verreweg de meeste hiervan 
waren afkomstig uit de Verenigde Staten, 72,9%. Helaas zijn deze cijfers slechts een 
afzonderlijke vermelding zonder verdere duiding. Recentere cijfers van het totaal aantal 
buitenlandse rechtspersonen zijn niet voorhanden maar er zijn geen aanwijzingen dat 
deze het beeld wezenlijk zouden veranderen.  
 Verder valt op dat het aantal van ruim 80 duizend bij de Belastingdienst geregi-
streerde buitenlandse rechtspersonen aanmerkelijk hoger is dan het aantal van ruim 
35.000 dat is geregistreerd bij het handelsregister. Hierbij dient vermeld te worden dat 
de registratie van de Belastingdienst een ander doel dient dan het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel. 
 
6.3.5 Onderzoek Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Een andere informatiebron die buitenlandse rechtspersonen registreert is de dienst Justis 
van het Ministerie van Justitie. Voor het oprichten en voor statutenwijzigingen van een 

                                                        
1030  De Belastingdienst beschikt over een geautomatiseerd bestand waarin alle basisgegevens staan 

opgenomen van zowel belastingplichtige natuurlijke personen als (buitenlandse) rechtspersonen. 
Het betreft hier registraties van bijvoorbeeld naam, woonplaats, vestigingsplaats en historische 
gegevens. Tevens is hierin vermeld voor welke belastingsoort een (rechts)persoon belastingplich-
tig is en kunnen relaties – met andere natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen – worden 
gelegd. De gegevens van rechtspersonen worden geregistreerd met behulp van coderingen per 
rechtsvorm en land. Echter, alle landen die (toen) geen eigen code hebben worden ingedeeld in 
rest code 999. 
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besloten vennootschap was (vroeger) een verklaring van geen bezwaar noodzakelijk (art. 
2:175/179 BW), waar deze diensteenheid voor zorgde.1031  
 Op verzoek verschafte de dienst Justis/vennoot Inlichtingen Bureau van het Ministe-
rie van Veiligheid en Justitie een overzicht van het aantal buitenlandse rechtspersonen 
dat in 2007 betrokken is geweest bij de oprichting van een Nederlandse besloten ven-
nootschap.1032 De buitenlandse rechtspersoon kan in verschillende hoedanigheden zijn 
betrokken bij de oprichting zoals: bestuurder, aandeelhouder en/of oprichter. Het ont-
vangen bestand is geanalyseerd op de voor het onderzoek geselecteerde offshore rechts-
gebieden. In 2007 waren in totaal 4.785 buitenlandse rechtspersonen betrokken bij de 

                                                        
1031 Deze vorm van preventief toezicht is per 1 juli 2011 komen te vervallen en vervangen door een 

systeem van doorlopende controle op rechtspersonen. Zie Staatscourant nr. 11278 van 29 juni 
2011. 

1032  Zie eerder onderzoek v.d. Bunt e.a. 2007, p. 79. 
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oprichting van besloten vennootschappen.1033 Hieruit is een overzicht gemaakt van de 
voor dit onderzoek geselecteerde 40 offshore landen, uitgesplitst in de A- en B-lijst. 
 
Tabel 6.7: Land van herkomst betrokken bij de oprichting van besloten vennootschap-
pen in Nederland en hun aantal in 2007 

Land van herkomst 
IBC-landen (Lijst A): 

Aantal Land van herkomst 
Exempt-landen (Lijst B) 

Aantal 

Anguilla 1 Aruba 2 
Bahama’s 3 Cyprus 169 

Barbados 1 Dubai 1 
Belize 3 Gibraltar  
Bermuda 31 Hong Kong 10 
Britse Maagdeneilanden1034 79 Ierland 82 

Isle of Man 9 Liechtenstein 18 
Kaaimaneilanden 57 Luxemburg 436 
Kanaal Eilanden (Jersey en 
Guernsey) 

94 Malta 34 

Dominica 1 Marshall eilanden 1 

Saint Kitts & Nevis 4 Mauritius 3 
Seychellen 2 Nederlandse Antillen 238 
Sint Vincent 3 Panama 8 

Turks & Caicos eilanden 2 Verenigde Staten van  
Amerika/Delaware 

884 

  Zwitserland 108 
Totaal 290  1.994 

Bron: Ministerie van Justitie, dienst Justis 2007 
 
 
In 2007 zijn in totaal 2.284 offshore vennootschappen betrokken geweest bij het aanvra-
gen van verklaringen van geen bezwaar van Nederlandse besloten vennootschappen. 
Hiervan zijn er 290 afkomstig uit de A-lijst landen en 1.994 uit de B-lijst. Van de A-lijst 
zijn de meeste afkomstig uit de Britse Maagdeneilanden (27,2%) gevolgd door de Kaai-
maneilanden (19,6%) en Bermuda (10,7%).1035 Van de B-lijst valt het gebruik op van 

                                                        
1033  Uit de informatie blijkt niet om hoeveel Nederlandse BV’s het betreft. 
1034  In het systeem onder verschillende benamingen vermeld zoals: Britse Maagdeneilanden; Britse 

Maagden Eilanden; Britisch Virgin Islands en Britisch West Indies. Dit geldt ook voor andere 
landen. Er ontbreekt een uniforme schrijfwijze van landen.  

1035  De Kanaaleilanden zijn buiten beschouwing gelaten omdat het getal 94 betrekking heeft op twee 
afzonderlijke landen. 
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vennootschappen uit de Verenigde Staten van Amerika met 884 (44,4%) oprichtin-
gen.1036 Als tweede volgt Luxemburg met 436 aanvragen (21,9%) en tenslotte de Neder-
landse Antillen met 238 aanvragen (11,9%). Het is niet gelukt om cijfers over 2013 te 
verkrijgen. Volgens een medewerker zijn deze offshore vennootschappen veelal ook 
aandeelhouder van de Nederlandse BV’s, wat aansluit bij de bevindingen in het bestand 
van het handelsregister waaruit blijkt dat ultimo 2013 er bijna 21.000 buitenlandse be-
drijven 100% aandeelhouder zijn van Nederlandse BV’s (zie tabel 6.6.).  
 
6.3.6 Beantwoording onderzoeksvraag 5 

In dit hoofdstuk is geïnventariseerd hoeveel OSV’s zijn geregistreerd in Nederland ul-
timo 2013. Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de officiële 
registraties van het Handelsregister van de gezamenlijke Kamers van Koophandel, het 
Kadaster, aangevuld met gegevens van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de 
Belastingdienst. 
 Het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de basisregistratie voor onder-
nemingen. Eind 2013 waren in totaal 40.044 buitenlandse rechtspersonen in Nederland 
geregistreerd bij het Handelsregister. Deze buitenlandse rechtspersonen staan in ver-
schillende hoedanigheden/functies geregistreerd. Meer dan de helft hiervan is als enig 
aandeelhouder geregistreerd. Eind 2013 waren als onderneming in totaal 7.474 buiten-
landse rechtspersonen ingeschreven in het Nederlandse handelsregister.  
 Bij de derde bron, het kadaster, is gekeken naar het aantal offshore vennootschappen 
dat aldaar staat geregistreerd, maar niet bij de KvK. Uit de ontvangen gegevens kon niet 
worden vastgesteld om hoeveel unieke offshore vennootschappen het gaat. Slechts het 
aantal vastgoedobjecten staan geregistreerd. Volgens een brief van de minister zou het 
gaan om 436 offshore vennootschappen die direct 23.000 objecten financieren met een 
totale waarde van ongeveer € 3 miljard.1037 Niet is aangegeven hoe groot het aantal off-
shore vennootschappen is dat direct vastgoed in eigendom heeft verkregen. 
 De vierde bron waarbij onderzoek is gedaan betreft de Belastingdienst. Per 2005 
staan daar in totaal ongeveer 80 duizend buitenlandse rechtspersonen geregistreerd waar-
van er 3.438 als OSV’s zijn gekwalificeerd. Actuele cijfers hiervan zijn niet beschikbaar. 
Tenslotte is gekeken naar het aantal buitenlandse rechtspersonen dat als oprichter van 
een Nederlandse BV staan geregistreerd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit 

                                                        
1036  Volgens een rapport van de Wereldbank werd er van de 817 onderzochte dossiers over corruptie 

er in 102 zaken (12,6%) gebruik gemaakt van vennootschappen uit de USA. Hiermee zijn ven-
nootschappen uit de USA de meest gebruikte offshore vennootschappen in corruptie onderzoeken. 
Nog voor de Britse Maagdeneilanden en Panama. De Top 2 landen waar de bankrekeningen van 
deze vennootschappen waren aangehouden zijn de USA met 13%  en Zwitserland met 
9,4%. Zie Worldbank 2011, p. 121.  

1037  Kamerstukken II, 2007/2008, vragen, nr. 2070826130, p. 3. De minister heeft niet aangegeven op 
welk jaar deze cijfers betrekking hebben. 
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zijn er in totaal 2.799 in 2008. In 2011 is de verklaring van geen bezwaar vervallen en 
sindsdien zijn er geen cijfers meer voorhanden over het aantal offshore vennootschappen 
dat betrokken is bij de oprichting van een BV.  
 Geconcludeerd kan worden dat er eind 2013 duidelijk is verkregen over het aantal 
buitenlandse rechtspersonen dat bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, na-
melijk in totaal 40.044. Onduidelijk is hoeveel van deze ruin 40 duizend als offshore 
vennootschap in de zin van deze studie kunnen worden gekwalificeerd. Verder blijkt uit 
de data van het FIU dat het om transacties van 480 unieke offshore vennootschappen 
gaat. Niet bekend is of deze 480 ook zijn beschreven in het handelsregister in Nederland. 
Van de overige instellingen is niet duidelijk hoeveel unieke offshore vennootschappen 
er geregistreerd staan.  
 Alle bronnen overziende kan op grond van deze gegevens geen duidelijkheid verkre-
gen worden over het aantal in Nederland geregistreerde of werkende OSV’s. Welke be-
tekenis daaraan moet worden toegekend is onduidelijk, zeker wanneer het de vraag over 
misbruik betreft.1038 Dit gebrek aan inzicht met zoveel betrokken diensten is opmerke-
lijk. In hoeverre vermogen en geldstromen met deze betekenis samenhangen zal in de 
volgende paragraaf onderzocht worden. 
 
6.4  Omvang offshore vermogen en geldstromen  
 
6.4.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf is antwoord gegeven op de vraag hoeveel offshore vennootschap-
pen staan geregistreerd, in de wereld en in Nederland. Dit zegt nog niets zegt over de 
omvang van het aanwezige vermogen alsmede de geldstromen die over de bankrekenin-
gen van de offshore vennootschappen binnen en tussen deze landen lopen. Het doel van 
deze paragraaf is dan ook om antwoord te geven op de vraag of en in hoeverre er 

                                                        
1038  Gemeten aan het belang en de zorgen om de verwevenheid onder- en bovenwereld wel teleurstel-

lend. Je zou verwachten dat de overheid hier toch wel naar een grotere kennispositie zou streven. 



 
 

299 

financiële informatie beschikbaar is over het totaal aan vermogen en geldstromen in deze 
offshore vennootschappen.1039 
 
 
 
 
6.4.2 Literatuur over omvang economisch belang offshore  

In de literatuur worden twee verschillende methodieken gebruikt om het totale offshore 
vermogen te berekenen. Ten eerste de ‘van-bovenaf’ methodiek, waarbij eerst het totale 
wereldwijde vermogen wordt vastgesteld en vervolgens bepaald wordt welk deel betrek-
king heeft op aan offshore entiteiten toegerekend vermogen. Ten tweede de ‘van-on-
derop’ methodiek waarbij eerst de losse onderdelen worden berekend die vervolgens bij 
elkaar worden opgeteld.1040  
 Allereerst moet weer gewezen worden op een betekenisvraag: hoe worden begrippen 
zoals offshore vennootschappen en vermogens(bestanddelen) worden afgebakend en ge-
schiedt dat internationaal op een eenduidige wijze? Ook is het zo dat in het algemeen 
cijfers van OSV’s niet worden opgenomen in de betalingsbalans van de centrale banken 
van OFC landen.1041 OSV’s mogen immers veelal niet deelnemen aan het plaatselijke 
economische verkeer en worden beschouwd als niet-ingezetenen. Desondanks is onder-
zocht welke financiële cijfers over offshore vennootschappen internationaal bekend zijn 
en ook of deze gegevens compleet en betrouwbaar zijn.  
 De centrale banken van landen verzamelen alleen de geaggregeerde saldo-gegevens 
van de lokale banken binnen hun landsgrenzen, niet de verrichte transacties binnen het 
kalenderjaar. Individuele gegevens van cliënten van commerciële banken worden niet 
doorgegeven aan de centrale banken. De offshore vennootschappen in de BIS-statistie-
ken (Bank for International Settlements) worden aangemerkt als ingezetenen en zijn 

                                                        
1039  Bezittingen bestaan uit verschillende vermogensbestanddelen, vaak onderverdeeld in financiële en 

niet financiële activa zoals: contant geld, banktegoeden, beleggingen, deelnemingen, octrooien, 
onroerende zaken, plezierjachten, auto’s, etc. 

1040  Zie onder meer: Baker 2005, p. 162. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen louter geparkeerd 
bestaand vermogen en de door de offshore gegeneerd vermogen. 

1041  De betalingsbalans kan worden omschreven als een systematische presentatie van de economische 
transacties van een land met het buitenland gedurende en bepaalde periode. Kabki, namens DNB, 
2004, p. 160 en IMF Balance of Payments 1993. 
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zodoende begrepen in de statistieken. Desondanks bleek het moeilijk om financiële in-
formatie te verzamelen. Illustratief is het volgende citaat van McCann:  
  

“The difficulties in researching ‘offshore’ arise not only because existing information 
is not collated in any cohesive or coordinated or easily managed form, but also be-
cause there is a dearth of statistical information in particular.”1042  

 
Ook het IMF wees in 2000 al op het probleem van gebrek aan betrouwbare, volledige en 
actuele informatie in de offshore-wereld: “Because many OFC have exempted offshore 
companies from the obligations for statistical reporting (. . .)”1043 
 In theorie kan men dit vraagstuk benaderen door alle jaarstukken te bekijken van alle 
individuele offshore vennootschappen die staan geregistreerd in het handelsregister van 
een offshore jurisdictie. Echter, dit is praktisch en feitelijk onmogelijk. Ten eerste omdat 
offshore vennootschappen vrijwel nooit jaarstukken opmaken en niet verplicht zijn om 
deze jaarstukken te deponeren bij het lokale handelsregister. Ten tweede omdat uit in-
terviews met deskundigen naar voren komt dat deze offshore landen de cijfers van de 
offshore industrie niet in de nationale statistieken verwerken. Als reden hiervoor wordt 
genoemd dat deze offshore sector niet direct bijdraagt aan de nationale economie. Een 
andere reden zou kunnen zijn dat deze landen geen opening van zaken wensen te geven. 
Veelal zijn er alleen maar totaalcijfers beschikbaar over banktegoeden die worden aan-
gehouden aan het einde van het bankjaar. De ingaande en uitgaande geldstromen die er 
in een jaar plaatsvinden zijn hier dus niet in begrepen. 
 Een alternatief is om te kijken naar de financiële cijfers die zijn vergaard door The 
Bank for International Settlements (BIS). Hieruit zou dan op indirecte wijze een theore-
tische schatting kunnen worden afgeleid. Financiële informatie is ook te vinden op de 
websites van de centrale banken van offshore landen, vooral in bijvoorbeeld kwartaal-
berichten en jaarstatistieken.  
 Internationale studies wijzen op omvangrijke financiële belangen binnen betrokken 
offshore structuren.1044 Hieronder volgt eerst een overzicht van de geschatte omvang van 
bedragen die volgens een aantal deskundige bronnen offshore worden aangehouden. Als 
grondslag hiervoor is gebruik gemaakt van het OESO rapport uit 2009.1045 Dit overzicht 
is aangevuld met kengetallen uit andere bronnen. 
  

                                                        
1042  McCann 2006, p.xvii. 
1043  IMF Offshore Financial Centres: The role of the IMF, 23 juni 2000, p. 20.  
1044  OESO 2007 en 2009; Rapport US Senate 2008, p.1. 
1045  Zie: OESO, overview of the OESO’s work on countering international tax evasion: a brief for 

journalists, annex 2, 21 April 2009. 
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Tabel 6.8: Schatting totaal aan bedragen die offshore worden aangehouden  
(in miljarden $) 
Bron  Bedrag Toepassingsgebied: soort vermogen Jaar 

Eigen onderzoek  
(zie tabel 6.12) 

5.565 Banktegoeden BIS 2013 

Gabriel Zucman1046 4.300 Banktegoeden huishoudens 2013 
James Henry/TJN1047 21.000 Banktegoeden 2012 
Global Wealth Repport 7.800 Beheerd vermogen 2011 
Global Wealth Report 7.300 Beheerd vermogen 2007 
OESO1048 5-7.000 Offshore beheerd vermogen 2007 
McCann, Offshore Finance 6.500 Offshore vermogen 2006 
The Price of Offshore, TJN 11.500 Vermogen in belastingparadijzen door 

individuen 
2005 

IMF1049 1.040 Vermogen banken Kaaimaneilanden 2005 
IMF1050 1.700 Effectenverkeer door OFC 2000 
Oxfam1051 6-7.000 Offshore vermogen 2000 
IMF1052 4.600 Grensoverschrijdend vermogen 1999 

 
De wereldwijde omvang van het offshore vermogen wordt geschat tussen de $ 1.040 
miljard (2005) en $ 21.000 miljard (2012), een geweldige en daarom tot voorzichtigheid 
manende spreiding. Deze cijfers zijn gegrond op onduidelijke aannames en definities 
met vaak onbekende methodologische onderbouwing. Het toepassingsgebied van het 
soort vermogen loopt bovendien sterk uiteen waardoor de cijfers moeilijk te vergelijken 
zijn. Er bestaat evenmin eenduidigheid omtrent de invulling van het begrip offshore en 
vermogen. Kortom welke landen en welke vermogensbestanddelen er onder vallen, 

                                                        
1046  G. Zucman, The missing wealth of nations,  The quarterly Journal of Economics, 9 april 2013, p. 

1321-1364. 
1047 James S Henry, ‘The Price of Offshore revisted’, te vinden op: 
  http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf. Al eerder is 

opgemerkt dat zijn onderbouwingen niet altijd helder zijn.  
1048  OESO, Towards a level playing field, Assessment by the Global Forum on Taxation, 2007. 
1049  IMF, Cayman Islands, Assesments of the Supervision and regulation of the financial sector, 2005. 
1050  IMF, Publising Global Portfolio Investment Survey, 2000. 
1051  Oxfam, Taxhavens: ‘Releasing the hidden billions for poverty eradication’, 2000.  
1052  IMF, Offshore Financial Centres, International Monetary Fund Background paper, 2000. 
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verschilt vaak per onderzoeksrapport. Verder wordt ook getwijfeld aan de betrouwbaar-
heid van de opgegeven bedragen door sommige offshore Centres.1053  
Hieronder volgt een korte bespreking van de meest relevante bronnen met aanvullende 
informatie over offshore vermogen. 
 
6.4.2.1 Global Wealth Rapport 2011-2013.1054 
 
Een eerste indicatie is afkomstig uit de jaarrapporten van de Boston Consulting Group 
(Global Wealth Rapport). Het totale beheerde offshore vermogen in de wereld is geste-
gen van $ 7.500 miljard in 2009 tot $ 8.900 miljard in 2013.1055 Van het totale beheerde 
vermogen in 2011 wordt ongeveer 4.600 miljard, bijna 59%, beheerd in Europa, voor-
namelijk in Zwitserland (2100 miljard); Verenigd Koninkrijk/Ierse Republiek (1.900 
miljard) en Luxemburg (600 miljard). In de Cariben en Panama wordt ‘slechts’ 900 mil-
jard beheerd, dat is ongeveer 11%. Ter illustratie bijgaand grafische weergave uit het 
rapport van 2011. 
 
 
  

                                                        
1053  D. Bain maart 2010, ‘IMF finds ‘trillions’ in undeclared wealth’: www.wealth-bulletin.com 
1054  Boston Consulting Group (BCG) rapport 2011, p. 13-19 en 2013, p. 9-10. 
1055  Het begrip Offshore in dit rapport wordt ruim ingevuld. Hieronder verstaat het rapport: vermogen 

dat wordt beheerd in een ander land dan waar de investeerder zijn fiscale woonplaats heeft. BCG 
2011, p. 13. Ook het begrip ‘vermogen’ wordt ruim opgevat, hieronder wordt ook verstaan het 
opgebouwde pensioengeld. Dat is de reden dat zoveel Nederlanders als miljonair worden gekwa-
lificeerd. Tenslotte betreft het rapport alleen ‘beheerd’ vermogen. Hieronder wordt verstaan ver-
mogen dat wordt geadministreerd of ‘gehouden’ in bepaalde landen. Niet bekend is wat de omvang 
is van het ‘onbeheerde’ vermogen? 
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Figuur 6.3: Geografische spreiding van offshore vermogens 

 
Bron: BCG 2011, p. 13 
 
In de verticale kolom staan de herkomst regio’s van het beheerde vermogen en in de 
horizontale kolom de bestemming van deze vermogens. 
 
In 2011 is ongeveer de helft van al het door Zwitserland beheerde vermogen afkomstig 
uit Europa.  
 De opvallendste wijzigingen in het rapport van 2013 zijn als volgt: Zwitserland blijft 
de nummer- één bestemming van offshore tegoeden. Wel is het aandeel van het beheerde 
vermogen teruggelopen tot 26%, vermoedelijk vooral vanwege de internationale druk 
op Zwitserland om het bankgeheim op te heffen. Verder valt op dat in Hong Kong en 
Singapore het aandeel beheerde vermogens is gestegen van 11% in 2011 tot 16% in 
2013.1056 
 In het rapport van 2011 is niet vermeld hoe groot het Nederlandse deel is in het totaal 
van Europa. Om hier zicht op te krijgen is contact opgenomen met BCG te Amsterdam 

                                                        
1056  BCG 2014, p. 9-10. 
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en gesproken met Ian Wachters, partner en managing director van BCG, die de gegevens 
verstrekte, die zijn verwerkt in onderstaande tabel.  
 
Tabel 6.9: Verhouding Nederlands offshore-onshore vermogen in verschillende waar-
desegmenten (2010, in miljoenen $) 

Waardesegmenten Aantal 
HH1 

Onshore Off-
shore 

Totaal % Offshore 

0 - 0.1 m  1.417.698 71.720 1.030 72.750 1% 
0,1 - 0,25 m  2.279.286 393.729 4.544 398.273 1% 
0,25 - 1 m  3.446.163 1.411.73

7 
29.030 1.440.76

7 
2% 

1 m - 5 m  153.141 231.831 31.457 263.288 12% 
5 m - 20 m  10.389 60.302 27.311 87.613 31% 
20 m -100 m 1.045 24.925 12.511 37.436 33% 
100 m - 1000 m 268 62.916 32.038 94.954 34% 
1000 m +  10 11.111 5.665 16.776 34% 
Totaal 7.308.000 2.268.27

1 
143.586 2.411.85

7 
 

Bron: Global Wealth Report Mei 2011 en aanvullende informatie BCG Amsterdam 2012. 
1 HH=huishouden; groep personen die samenwonen op één adres 
 
Door ruim 7,3 miljoen huishoudens is in 2010 ruim 2.411 miljard USD vermogen in 
beheer gegeven. Hiervan is 143 miljard (6%) offshore geplaatst. Duidelijk is te zien dat 
naarmate het vermogen toeneemt er in verhouding meer offshore wordt geplaatst, tot 
gemiddeld 34%. Het omslagpunt ligt hierbij bij vermogens vanaf 5 miljoen. Vanaf een 
vermogen van 5 miljoen wordt gemiddeld 1/3 offshore geparkeerd. In 2011 gaat het in 
totaal om 164.853 huishoudens met een vermogen van 5 miljoen en hoger die in totaal 
ruim € 108 miljard offshore hebben geplaatst. Van de categorie tot 1 miljoen beheerd 
vermogen wordt vrijwel niets, namelijk 1-2%, offshore beheerd. Actuelere cijfers zijn 
niet verkregen. Hierdoor is meer inzicht verkregen in de aard en omvang van het offshore 
beheerde vermogens van Nederlandse huishoudens. Actuele cijfers zijn niet verkregen. 
 
6.4.2.2 Rapport TJN 2012 
Een tweede aanwijzing over de omvang van het offshore vermogen is te vinden in een 
studie uitgevoerd door James Henry voor het Tax Justice Network (hierna TJN). James 
Henry is een voormalig ‘chief economist’ van Mc Kinsey.1057 Volgens deze studie is er 
door vermogende particulieren (in het rapport aangeduid als High Net Worth 
                                                        
1057  James S Henry, te vinden op:  

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf. Al eerder is 
opgemerkt dat zijn onderbouwingen niet altijd helder zijn. Zo gaat Henry er vanuit dat alle cross-
border deposito’s als offshore zijn aan te merken, dus ook een Nederlandse rekeninghouder van 
een bankrekening in Duitsland.  
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Individuals, HNWI’s1058) in 2012 tussen de $ 21.000 en $ 32.000 miljard aan banktegoe-
den1059 verplaatst van (ontwikkelings)landen naar meer dan 80 belastingparadijzen, en 
dan vooral naar Zwitserland, Luxemburg, Hong Kong en de Kaaimaneilanden. 1060 De 
stelling van de onderzoeker is gegrond op informatie van onder andere de Wereldbank, 
het IMF, het BIS en onderzoek bij de top 50 van private banken in de wereld. Over de 
betrokkenheid van banken en andere financiële dienstverleners zegt het rapport:  
 
 “A private global infrastructure of lawyers, accountants, bankers and TCSP are ded-

icated to hidding the assets of the world’s wealthiest individuals (..) and they have 
been spectacularly successful ”1061 

 
De aanname van TJN is dat deze banktegoeden geheel of gedeeltelijk niet zijn aangege-
ven aan de belastingautoriteiten van het land waar de vermogende particulieren (HNWI) 
woonachtig is, terwijl dat wel zou moeten.  
 Voor zijn berekening gaat Henry onder meer uit van cijfers van het BIS, die hij ex-
trapoleert met de ratio tussen de verhouding banktegoeden en het totaal aan beheerde 
vermogens. Dat cijfer varieert van 50-90% en is gegrond op onderzoek naar de samen-
stelling van de beheerde vermogens. Verder heeft hij vastgesteld dat de verhouding tus-
sen banktegoeden (BIS-cijfers) en het totaal aan vermogen van een investeerder een ver-
houding heeft van 3,3 tot 3,85. Uiteindelijk heeft hij de becijferde banktegoeden opge-
waardeerd met een ratio van 3,5.1062  
 Volgens TJN is het totale in het buitenland geparkeerde vermogen aan te merken als 
belastingontduiking.1063 Niet is vermeld waarop deze aanname is gebaseerd. Een aan-
wijzing hiervoor is te vinden in een Zwitsers onderzoek. Volgens dat onderzoek is on-
geveer 80% van het in Zwitserland beheerde geld afkomstig uit Europa niet opgegeven 
aan de belastingdienst waar de belegger woont. 1064  Een andere conclusie uit het 

                                                        
1058  Een HNWI is een vermogende particulier met een vrij besteedbaar inkomen van minimaal 1 mil-

joen dollar (ongeveer 730.000 euro).  
1059 Betreft alleen financiële activa in de vorm van banktegoeden, andere activa zoals vastgoed, aande-

len, obligaties, goud, etc. zijn hier niet in begrepen. Vandaar ook de toegepaste ratio van 3,5. 
1060 Hieronder valt volgens TJN ook Nederland. 
1061 TJN, Shaxson e.a. 19 juli 2012, p 3. De term ‘hidding’ suggereert dat het vermogen verborgen is 

voor de overheden van de woonplaats van de vermogensbezitter. 
1062 TJN 2012, p. 34-35. Niet bekend is hoeveel van deze banktegoeden op naam staan van OSV’s. 
1063 TJN 2005, p. 2. 
1064 P. Thorne Helvea, Swiss banking secrecy and taxation 2009, p. 9. Een andere visie is te vinden in 

het BCG rapport waarin staat dat belastingoverwegingen niet de enige reden zijn waarom cliënten 
hun vermogen offshore parkeren. Andere overwegingen die een rol kunnen spelen zijn: (ban-
caire)veiligheid en politieke stabiliteit. Hierbij wordt gesteld dat dit vooral geldt voor cliënten bui-
ten Europa en de Verenigde Staten. Deze conclusie wordt verder niet  onderbouwd. BCG 
2011, p.14. 
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onderzoek is dat het aantal betrokken personen verhoudingsgewijs klein is maar dat hun 
aandeel in het totale offshore vermogen groot is.1065 
 Verder blijkt ook uit een onderzoek van de Amerikaanse Senaat dat Amerikaanse 
vermogende particulieren, met actieve behulp van de Zwitserse bank UBS en de Liech-
tensteinse bank LGT, aanzienlijke bedragen offshore hebben aangehouden, zonder dit te 
melden bij de Amerikaanse Belastingdienst.1066   
 Uit bovenstaande ramingen, indien deze als een aannemelijke benadering mogen gel-
den, mag men aannemen dat ook voor Nederlandse cliënten belastingoverwegingen een 
belangrijke rol spelen om hun vermogen offshore te plaatsen.  
 Verklaringen, zoals van de ex bankdirecteur van de Guardian Bank and Trust (Cay-
man) Ltd op de Kaaimaneilanden, Mr. Mathewson wijzen ook op belastingfraude. In zijn 
afgelegde verklaring voor de Amerikaanse senaatsonderzoekscommissie stelde hij (als 
zijn persoonlijke waarneming) dat niemand een offshore bankrekening op de Kaaiman-
eilanden opent als het niet gaat om belastingontduiking.1067 
 Naast deze ramingen zijn er nog andere aanwijzingen die een indruk geven van de 
omvang van het buitenlandse offshore vermogen dat wordt aangehouden door, of na-
mens, Nederlandse ingezetenen. Ten eerste zijn er cijfers gepubliceerd over de omvang 
van het vermogen dat Nederlanders hebben ingebracht in buitenlands trustvermogen. 
Volgens de staatsecretaris van Financiën gaat het om ongeveer 15 miljard euro aan trust-
vermogens dat in het buitenland staat.1068 Dit geeft geen directe aanwijzing voor de om-
vangbepaling van offshore vermogens maar wel een indirecte aanwijzing; omdat een 
trust vaak wordt gebruikt in relatie met een offshore vennootschap. Maar hoe vaak? Een 
tweede aanwijzing over de omvang van het vermogen in offshore vennootschappen is te 
vinden in de gegevens van het buitenlands spaarvermogen bij banken in EU-landen. Per 
1 juli 2005 is de EU-spaarrichtlijn in werking getreden.1069 Het Ministerie van Financiën 
in Nederland heeft een overzicht gepubliceerd van de bedragen die in 2006 zijn 

                                                        
1065  Ongeveer 9.800 miljard, dat is ongeveer 30 tot 46% van het totale vermogen wordt aangehouden 

door een relatief kleine groep van 92.000 vermogende particulieren. 
1066  Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance, 17 juli 2008. Volgens het rapport zou de Ameri-

kaanse belastingdienst jaarlijks 100 miljard dollar minder aan belastingen ontvangen door offshore 
belastingontduiking. 

1067  United States Senate, Hearings 2001, p. 10, 22 en 139 en verklaring van Professor Irwin I. Cohen 
voor de US Senaat van 1 augustus 2006.  

1068  Brief Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer over gecoördineerde aanpak buitenlandse 
vermogen en belastingparadijzen, 30 september 2009, kenmerk DGB/2009/46904. De vraag is hoe 
de minister aan deze cijfers komt. Immers van trusts en trustvermogens zijn geen (openbare) ge-
gevens bekend. 

1069  Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003. Om te voorkomen dat tegoeden worden verplaatst naar 
belastingparadijzen buiten de EU is met een aantal geassocieerde belastingparadijzen afgesproken 
dat zij ook deelnemen door bronheffing in te houden. Het gaat dan om Zwitserland, BVI, Turks & 
Caicos Eilanden, Liechtenstein, Eiland of Man, Kanaaleilanden, Monaco, Nederlandse Antillen, 
San Marino, Aruba, Anguilla en Andorra. 
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ontvangen als bronheffingen van particulieren. Uit het overzicht van deze ontvangen 
bronheffingen is op te maken dat het in totaal om ongeveer 7 miljard euro aan spaarte-
goeden gaat, waarvan verreweg het grootse deel ( ruim 90%) ongeveer evenredig is ver-
deeld over de landen België, Zwitserland en Luxemburg. 1070  
 Uitgaande van het hiervoor door TJN vastgestelde gegeven dat spaartegoeden slechts 
een deel vormen van het totale vermogen kan deze 7 miljard worden opgewaardeerd met 
de door TJN veronderstelde vermenigvuldigingsfactor van 3,5. Het geschatte vermogen 
zou dan op 24,5 miljard euro uitkomen. 
 Verder is uit deze gegevens op te maken dat de drie belangrijkste bestemmingen voor 
buitenlandse spaartegoeden zijn: ten eerste Luxemburg met 34,4% van het totaal, direct 
gevolgd door Zwitserland met 33,8% en als derde België met 26,5%. Deze drie landen 
nemen gezamenlijk bijna 95% van het totaal aan ontvangen bronheffingen voor hun re-
kening. Verder is opvallend dat de Britse Maagdeneilanden maar € 10 aan ontvangen 
bronheffing afdraagt. Hieruit valt af te leiden dat er vrijwel geen Nederlandse particulie-
ren zijn die spaartegoeden op de Britse Maagdeneilanden op hun naam hebben staan. 
Tijdens een vraaggesprek met een belastinginspecteur werd mij medegedeeld dat na 
2005 een (groot)deel van deze banktegoeden op naam van (vermogende) particulieren is 
omgezet op naam van offshore vennootschappen, overigens met hulp en medeweten van 
banken. Verder stelt Doggart dat er meer geld afkomstig van vennootschappen dan van 
individuen door de belastingparadijzen stroomt.1071  
 
6.4.2.3 World Wealth rapport Capgemini 2014 
 
Door Capgemini wordt, in samenwerking met de zakenbank Merill Lynch, jaarlijks een 
rapport opgesteld over de wereldwijde ontwikkeling van het aantal vermogende particu-
lieren en hun vermogens (ook hier HNWI’s genoemd).1072 De bevindingen van het rap-
port zijn gegrond op beantwoorde vragenlijsten van meer dan 4.400 vermogende parti-
culieren in 21 landen. Hieronder wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het 

                                                        
1070  Kamerstukken II, 2007-2008, 21 501-07, nr.603. Recentere cijfers over ontvangen broninkomsten 

zijn helaas niet beschikbaar. 
1071  C. Doggart 1997, p.7. Dat is juist indien ook landen als Zwitserland en Luxemburg onder het begrip 

belastingparadijzen vallen. 
1072  Zie de website: www.worldwealthreport.com. 



 
308 

aantal HNWI’s en het door hun beheerde vermogen over de periode 2005 tot en met 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.4: Aantal en omvang HNWI’s (periode 2005-2013) 

 
Bron: Rapporten Capgemini 2005-2013 
 
Wereldwijd steeg in 2013 het aantal HNWI’s in 8 jaar tijd van 8,8 miljoen in 2005 tot 
13,7 miljoen in 2013, een stijging van 4,9 miljoen, dat is ruim 55 %.1073 Hun totale ver-
mogen steeg in dezelfde periode met ruim 14% tot een recordhoogte van 52.620 miljard 
dollar in 2013. Nimmer is hun vermogen zo groot geweest.  
 Uit het rapport komt naar voren dat de beleggingen steeds vaker buiten het eigen land 
(offshore) plaats vindt. Ruim een derde (37%) van hun vermogen buiten het land waarin 

                                                        
1073  De stijgende lijn van het aantal HNWI en hun vermogen lijkt zich voort te zetten, met de daaraan 

verbonden gevolgen.  
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zij zelf wonen. Een jaar eerder was dat nog maar 25%. Hieruit volgt dat nog steeds het 
meeste vermogen onshore wordt aangehouden. 
 Het aantal HNWI’s in Nederland is in 2013 gestegen met 16,5% ten opzichte van 
2012 waardoor ons land nu ruim 173.000 miljonairs telt. Hun vermogen is in deze peri-
ode evenredig gestegen met 16,6% naar een totaal van 437 miljard dollar, ruim 322 mil-
jard euro. Deze toename is verhoudingsgewijs sterker dan in de rest van Europa waar het 
aantal steeg met 12% naar 3,83 miljoen dollar. Het totale vermogen van deze Neder-
landse groep miljonairs steeg met 14% tot 12,39 miljard. Het aantal Nederlandse miljo-
nairs steeg hiermee naar de 12 plek op de wereldranglijst, een stijging van drie plaatsen.  
Deze groep vermogende particulieren staat dan ook in de warme belangstelling van pri-
vate bankinstellingen maar ook van de belastingautoriteiten.1074 Over hun betrokkenheid 
bij offshore vennootschappen is niets bekend. 
 
6.4.3 The Bank for International Settlements (BIS) 

Een goede aanwijzing over de omvang van het offshore aangehouden vermogen zijn de 
cijfers van het BIS. Eén van de belangrijkste taken van het BIS is het maken van analyses 
van internationale geldstromen die zijn gegrond op rapportages van de belangrijkste cen-
trale banken in de wereld.1075  
 Per kwartaal publiceert het BIS statistieken over verschillende onderdelen van het 
wereldwijde geldstelsel. Hierbij zijn ook offshore jurisdicties aangesloten. Deze statis-
tieken zijn te vinden als onderdeel van de BIS Quarterly Reviews op de website van het 
BIS.1076 Eén van die statistieken betreft de bancaire statistieken. Binnen deze bancaire 
statistieken maakt het BIS gebruik van verschillende verzamelingen statistieken. Voor 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens uit de ‘locational banking Statistics’ 
in tabel 7A. Aan de locatie specifieke statistieken nemen centrale banken uit 43 landen 
deel. 1077  In deze statistieken rapporteren de centrale banken per kwartaal de 

                                                        
1074  Zie: OESO  rapport: ‘Project on High Net Worth Individuals’ 2008 en HRMS: ‘How we deal with 

wealthy individuals’ 2014, www.gov.uk.  
1075  J. Kakes, De BIS, Bank der centrale banken, DNB magazine nummer 1, 2002, p. 13-15. In 2009 

waren er 55 centrale banken aangesloten als lid. Voor een overzicht van deze centrale banken zie 
Annual Report 2009, p.144. [www.bis.org].  

1076  www.bis.org. 
1077  Het betreft de volgende 43 landen: Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgium, Bermuda, Bra-

zil, Canada, Cayman Islands, Chile, Chinese Taipei, Curacao (2010), Cyprus, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Netherlands, Netherlands Antilles, Norway, Panama, Portugal, Singa-
pore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom en United 
States. BIS December 2011, p. 6. Niet duidelijk is wat de  selectiecriteria zijn voor de 
keuze van deze landen.  
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vorderingen1078 en verplichtingen1079 op het buitenland van de rekeninghouders bij onder 
hun toezicht staande commerciële banken binnen de eigen landsgrenzen. Een van de 
groepen landen in de statistieken zijn de offshore centres. Het BIS hanteert de volgende 
definitie van een Offshore Centre: “An expression used to describe countries with bank-
ing sectors dealing primarily with non-residents and/or in foreign currency on a scale 
out of proportion to the size of the host economy”.1080 
Evenals het IMF legt ook het BIS de nadruk op het handelen met niet-ingezetenen en de 
buitenproportioneel grote financiële sector in relatie tot de grootte van de eigen econo-
mie (in termen van het bnp).1081 Echter het IMF bestempelt 46 landen als OFC terwijl 
het BIS zich vanaf 2002 beperkt tot 20 landen. In 2011 is de lijst aangevuld met Curaçao 
en Sint Maarten.  
 Bij de toepassing van deze gegevens dienen wel enige kanttekeningen te worden ge-
zet. Ten eerste worden de gegevens op geaggregeerd niveau weergegeven, het is niet 
mogelijk om hieruit de verhouding tussen landen onderling vast te stellen.  
Ten tweede hebben de gegevens betrekking op het land waar de offshore vennootschap 
is gevestigd en niet naar het land waar de uiteindelijke belanghebbende woonachtig is. 
Bijvoorbeeld: een Nederlander die via een Panamese vennootschap een bankrekening 
aanhoudt in Zwitserland, wordt diens rekening geregistreerd als Panamees banktegoed. 

                                                        
1078  Met vorderingen wordt bedoeld: een kredietverlening van de commerciële bank aan de cliënt en is 

te vinden op de debetzijde van de bankbalans (zie lijst 7A). 
1079  Met verplichtingen wordt bedoeld: de deposito’s van vennootschappen aangehouden bij de ban-

ken. Deze deposito’s staan op de creditzijde van de bankbalans (zie lijst 7A). 
1080  De volgende 20 landen worden door het BIS aangemerkt als OFC’s: Aruba, Bahamas, Bahrein, 

Barbados, Bermuda, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong SAR, Isle of Man, Jersey, 
Lebanon, Macao SAR, Mauritius, Netherlands Antilles, Panama, Samoa, Singapore, Vanuatu and 
West Indies UK (including: Anguilla, Antigua en Barbuda, Britse Maagdeneilanden, Monteserrat 
en St Christopher/St Kitts & Nevis). Dit is opmerkelijk omdat West Indies UK geen land is. Het 
BIS hanteert een vage afgrenzing van het begrip OFC, waarbij ook niet duidelijk is wat het BIS 
bedoelt met het criterium: ‘out of proportion’. Zie: BIS guidelines for the consolidated statistics, 
November 2006, p.53.  

1081  Het IMF omschrijft een OFC als: “a country or jurisdiction that provides financial services to 
nonresidents on a scale that is incommensurate with the size and the financing of its domestic 
economy”. IMF 2007, p. 7. Tevens maakt het IMF onderscheidt naar drie soorten OFC’s. Ten 
eerste primaire OFC’s, ten tweede secondaire OFC’s en ten derde booking OFC’s. Deze laatste 
groep wordt omschreven als kleine beperkt ontwikkelde economieën die vrijwel uitsluitend wor-
den gebruikt voor transacties met niet-ingezetenen. Verder worden deze categorie OFC’s vanwege 
hun geheimhoudingsplicht, lagere dan wel ontbreken van belastingheffing en beperkte informatie-
uitwisseling vatbaar geacht voor illegale praktijken. Al wordt er wel bij gezegd dat soms moeilijk 
is om een scherp onderscheid te maken. Zie IMF 2000, en Teunissen & de Vor 2001, p. 66. Zie 
hiervoor ook paragraaf 7.5.3. 
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling weergegeven van de banktegoeden vanaf 2002 
tot en met december 2013, waarbij het accent ligt op de OFC-landen.  
 
Tabel 6.10: Top 5 landen met de grootste omvang aan banktegoeden in de wereld, 
2013 (bedragen in miljoenen) 

Nr. Land   Bedrag in $ In %  
1. Verenigd Koninkrijk 3.440.274 15,9 
2. Verenigde Staten 3.378.884 15,6 
3. Kaaimaneilanden 1.640.364 7,6 
4. Duitsland 1.502.609 7,0 
5. Frankrijk 1.112.980 5,2 

 
Deze vijf landen beheren in totaal ruim 51% van het wereldwijd beheerde banktegoeden. 
Het Verenigd Koninkrijk staat bovenaan met een totaal aan vorderingen (banktegoeden) 
op andere landen van bijna 16%, gevolgd door de Verenigde Staten met 15,6%. De ge-
zamenlijke offshore landen hebben een vordering van in totaal 3.923.931 miljoen dollar 
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op de overige 54 rapporterende landen. Hieronder een overzicht van de 21 OFC landen 
volgens de door de BIS gehanteerde definitie. 
 
Tabel 6.11: Vorderingen (claims) van offshore landen op overige BIS landen, 
20131082(bedragen in miljoenen) 

Nr. Land Bedrag in $ In %  
1. Cayman Island 1.640.364 41,8 

2. Singapore 448.080 11,4 
3. Hong Kong SAR 427.043 10,9 
4. Jersey 345.965 8,8 
5. West Indies UK 230.058 5,8 

6. Bahamas 209.815 5,3 
7. Guernsey 121.764 3,1 
8. Bermuda 84.352 2,1 

9. Panama 75.467 1,9 
10. Curacao 60.997 1,5 
11. Eiland of Man 57.945 1,4 

12. Macao SAR 51.276 1,3 
13. Barbados 41.866 1,1 
14. Lebanon 40.186 1,0 
15. Bahrain 32.060 0,8 

16. Mauritius 18.088 0,5 
17. Gibraltar 12.174 0,3 
18. Samoa 10.986 0,2 

19. Aruba 1.364 0,03 
20. Vanuatu 359 0,01 
21. St Maarten 217 0,01 
 Totaal 3.923.931 100% 

 
Het totaal van rekeningverhoudingen tussen offshore landen en de banken in de BIS 
landen bedraagt ongeveer $ 3.923 miljard. Uit deze tabel wordt duidelijk dat de Kaaiman 
eilanden verreweg het grootste bedrag aan vorderingen heeft op andere landen, bijna 
42% van alle vorderingen. De top 5 landen zijn goed voor bijna 80% van het totaal.  
Daarbij valt op dat de Britse Maagdeneilanden als marktleider voor offshore vennoot-
schappen een relatief heel klein bedrag aan vorderingen heeft. Het exacte bedrag is niet 
                                                        
1082  BIS kwartaal review, maart 2015. Ten opzichte van de eerdere lijst van 20 landen zijn St. Maarten 

en Curaçao aan de lijst toegevoegd en zijn de Nederlandse Antillen van de lijst afgehaald.  
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bekend omdat de cijfers zijn verwerkt in het totaal van West Indies UK. Dat geldt eigen-
lijk ook voor de andere offshore landen en bevestigt het beeld dat in deze landen relatief 
veel offshore vennootschappen zijn gevestigd maar dat de bankrekeningen van deze ven-
nootschappen in andere – meestal westerse – landen (zie tabel 6.10) worden aangehou-
den. 
 Echter, het BIS hanteert een andere definitie van offshore landen en komt daarom tot 
een lijst van 21 landen. Daarom is hieronder een overzicht opgenomen van de bankte-
goeden die worden aangehouden door de voor dit onderzoek en de gehanteerde definitie 
40 offshore landen op andere landen. 
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Tabel 6.12: Overzicht van banktegoeden van OFC’s (miljoenen $) op niet OFC’s,  
periode 2002-2013 
Nr. Landen Dec. 

2002 
Dec. 
2005 

Dec. 
2008 

Dec. 
2010 

Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

A. Alle lan-
den 

11.440.764 17.213.289 24.467.447 23.312.871 21.769.796 21.603.812 

        
B. Offshore 

Centra 
% van to-
taal 

2.162.827 
18,9 

3.253.516 
18,9 

4.842.228 
19,8 

4.363.947 
18,7 

3.883.267 
17,8 

3.923.931 
18,2 

        
C. Offshore 

Centra  
onderzoek 

      

1. Aruba 934 731 1.522 1.125 1.122 1.364 
2. Bahama’s 220.248 311.992 494.158 352.555 284.641 209.815 
3. Barbados 8.138 21.085 20.437 26.208 39.642 41.866 
4. Bermuda 43.494 80.770 68.579 71.451 72.156 84.352 
5. Kaaiman 

eilanden 
722.626 1.212.965 1.872.984 1.835.324 1.455.474 1.640.364 

6. Curaçao - - - 109.158 78.182 60.997 
7. Gibraltar 7.714 11.927 18.451 15.297 13.839 12.174 
8. Guernsey 72.874 132.412 188.582 164.084 145.436 121.764 
9. Hong 

Kong 
SAR 

272.549 351.187 551.186 441.028 434.953 427.043 

10. Isle of 
Man 

36.316 58.309 76.927 77.751 68.653 57.945 

11. Jersey 233.994 357.897 478.378 371.814 326.628 357.965 
12. Mauritius 3.260 7.664 14.722 16.586 17.034 18.088 
13. Ned. 

Ant.1083 
88.741 106.534 141.495 7 - - 

14. Panama 40.651. 59.005 102.679 86.401 84.066 75.467 
15. Samoa n.b. 2.480 6.257 7.996 9.846 10.986 
16. St. Maar-

ten 
- - - 8 655 217 

17. Vanuatu 1.298 655 519 419 446 359 
18. West In-

dies 
UK1084 

70.856 139.949 232.617 226.609 255.562 230.058 

  
                                                        
1083  Het Koninkrijk der Nederlanden heeft per 10 oktober 2010 een andere staatsinrichting gekregen. 

De oorspronkelijke Nederlandse Antillen werden opgeheven. Vervolgens zijn Curaçao en St. 
Maarten verder gegaan als autonome landen binnen het Koninkrijk.  

1084  Inclusief: Britse Maagdeneilanden, Anguilla, Antiqua en St Kitts. 
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19. Belize   9.518 9.957 13.483 12.515 
20. Dominica   218 289 291 276 
21. Grenada   182 100 56 70 
22. Cyprus   48.608 47.131 49.307 31.525 
23. Ierland   526.814 467.977 487.732 570.323 
24. Luxemburg   780.374 643.380 706.226 765.454 
25. Malta   17.721 20.834 20.603 20.603 
26. Liechtenstein   34.734 22.166 20.665 17.648 
27. Zwitserland   1.160.338 845.667 703.441 742.186 
28. Seychellen   4.559 6.090 8.598 8.598 
29. St. Lucia   409 494 404 390 
30. St. Vincent   3.431 2.599 2.747 1.777 
31. Turks & Caicos   1.870 2.163 1.508 1.416 
32. Brunei   4.346 3.940 5.649 3.648 
33. Malaysia/Labuan   18.557 23.004 28.889 27.690 
34. Marshall Eilanden   7.396 10.948 12.192 10.849 
35. Nauru   11 12 11 10 
 Herberekende 

OFC landen1085 
  6.888.579 5.910.572 5.350.137 5.565.802 

 In %   28,1 25,3 24,6 25,8 
Bron: BIS, Tabel 7A van de Quarterly 2002 t/m december 2013. Betreft alleen banktegoeden en niet 
andere vermogensbestanddelen zoals aandelen, obligaties, vastgoed en schepen. 
 
Volgens deze cijfers van het BIS wordt er per december 2013 in totaal ruim 21.603 mil-
jard dollar aan banktegoeden van de andere landen aangehouden bij de 43 rapporterende 
landen. De herberekende 39 (35 en 4) banken in de OFC landen hebben ultimo 2013 een 
vordering van in totaal 5.565 miljard dollar op het bankwezen van de rapporterende lan-
den, dat is bijna 26 % van het totaal.  
 Het herberekende aandeel van tegoeden in de OFC landen loopt in de periode 2008 
tot en met 2013 langzaam af van ruim 28% in 2008 tot ruim 25% in 2013. Het grootste 
gedeelte van deze vorderingen op de rapporterende landen hebben de Kaaimaneilanden 
met ruim 1.640 miljard dollar, dat is bijna een derde van alle vorderingen van de OFC-
landen op niet OFC-landen, gevolgd door Luxemburg met ruim 13% en Zwitserland met 
12%. In 2013 is Luxemburg, Zwitserland gepasseerd als omvangrijkste land.  
 De grootse stijgers in 2013 zijn: Luxemburg, Zwitserland, Jersey en Trinidad& To-
bago. De grootse dalers zijn: Cyprus, Verenigd Koninkrijk en de VS. Verder is de bijna 
halvering van de bankvorderingen van de Bahama’s opvallend. Een andere reden voor 

                                                        
1085  Geen gegevens gevonden van Cook Eilanden, Niue en Madeira. De cijfers van de USA niet mee-

genomen omdat er geen duidelijke onderscheiding is tussen de afzonderlijke staten. 



 
316 

de dalende trend kan zijn dat banktegoeden in deze landen zijn omgezet in andere finan-
ciële producten of activa, zoals levensverzekeringen, obligaties en/of goud.  
 Hieronder is een evaluatie gemaakt van de grootste wijzigingen in BIS banktegoeden. 
Hiervoor zijn de omvang van de BIS banktegoeden van 2008 vergeleken met die van 
2013.  
 
Figuur 6.5: Overzicht van grootste wijzigingen in absolute getallen in de periode van 
2008 en 2013  

 
 
Opvallend is de daling van het vermogen in Zwitserland van 1.160 miljard in 2008 tot 
742 miljard in 2013, een daling met 418 miljard, ongeveer 36%.1086 Waarschijnlijk heeft 
dit te maken met de internationale druk op Zwitserland om zijn bankgeheim op te heffen 

                                                        
1086  Historisch heeft de Zwitserse bankensector een internationale reputatie opgebouwd van vertrou-

wen en stabiliteit en trekt daarom veel vermogen aan uit de rest van de wereld en vooral uit Europa. 
Echter, sinds 2009 is er internationaal meer druk op Zwitserland om het bankgeheim op te heffen. 
Vooral door initiatieven van de Verenigde Staten en de G20. Overigens kan de daling ook ontstaan 
doordat banktegoeden worden omgezet in andere financiële producten.  
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en namen van cliënten te verstrekken.1087 In het licht hiervan is het opvallend dat Zwit-
serland zich in 2013 heeft hersteld ten opzichte van 2012.  
 Verder valt op dat tegen de algemene trend in de vorderingen vanuit Ierland is geste-
gen. Mogelijk heeft dit te maken met de belastingontwijkingsroutes van multinationals 
via Ierland of belastingontwijkende Ieren in de tijd van de crisis. 
 Verder spelen hierbij ook de gevolgen van De EU spaarrichtlijn en de toename van 
het aantal afgesloten belastingverdragen (TIEA’s) een rol, waardoor mogelijk kapitaal 
verplaatst wordt naar andere landen en/of vermogen wordt omgezet in andere vermo-
gensbestanddelen zoals aandelen, vastgoed of andere financiële producten die niet onder 
het bereik van de wet- en regelgeving vallen.1088  
 Door Johanessen en Zucman is onderzoek gedaan naar de vraag of het afsluiten van 
bilaterale inlichtingenverdragen om op verzoek belastinginformatie op te vragen, in-
vloed heeft op de in belastingparadijzen geplaatste banktegoeden. Hiervoor hebben zij 
onder meer gebruik gemaakt van data van het BIS. Voor hun onderzoek hebben zij wel 
de beschikking gekregen over bilaterale informatie tussen vorderingen en schulden van 
landen onderling.  
De twee belangrijkste conclusie uit dit onderzoek zijn:  
1. dat een verdrag tussen twee landen gevolgen heeft voor het land waar de banktegoe-

den worden aangehouden. Als voorbeeld wordt genoemd dat door het afsluiten van 
een verdrag tussen Zwitserland en Frankrijk de banktegoeden die Franse belasting-
plichtigen in Zwitserland aanhouden met 11% is gedaald;  

2.  dat deze banktegoeden niet worden teruggebracht naar het woonland (in dit geval 
Frankrijk) maar worden verplaatst naar landen waar Frankrijk geen verdrag mee 
heeft gesloten.  

Zoals te verwachten is volgt op het afsluiten van verdragen een verplaatsing van bank-
tegoeden vanuit landen die veel verdragen hebben afgesloten naar landen die het minste 
verdragen hebben afgesloten. Waarbij wordt vastgesteld dat vermogen dat wordt gehou-
den door (offshore) vennootschappen sterker reageren op afgesloten verdragen dan par-
ticulieren. De vraag is dan ook of deze inlichtingen verdragen wel een effectief middel 
zijn in de strijd tegen belastingfraude.1089  
Een andere vaststelling die hieruit kan worden afgeleid is dat de cijfers van buitenlandse 
offshore tegoeden (BIS) niet het moeilijk beheersbare schoksgewijs verlopende of irra-
tionele beeld laten zien dat door het IMF, Tanzi 1996 als dreiging werd geschilderd.1090 

                                                        
1087  Met name door de Verenigde Staten (UBS-case)en West-Europese landen zoals Engeland en 

Duitsland. Hierbij speelt dat meer dan de helft van het in Zwitserland belegd vermogen afkomstig 
is uit Europa. Zie BCG 2011, p. 16. 

1088  BCG 2011, p. 16. 
1089  Johannessen en Zucman, 2014. 
1090  Tanzi IMF Paper, 1996. 
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De economische crisis en/of de druk die op sommige OFC’s is uitgeoefend (zoals bij 
Zwitserland) geven een betere verklaring voor trends dan de ‘irrationaliteit van het mis-
daadgeld’ zoals dit dreigingsbeeld gewoonlijk in financiële beleidskringen wordt ge-
schetst (FATF; Wereldbank, OESO en IMF). 
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6.4.4 Financial Secrecy Index (FSI) van 2013 

In de voorgaande paragrafen is wel een beeld gegeven van de geweldige bedragen die in 
welke vorm ook in de offshore-wereld spelen, en hoe moeilijk die te duiden is. Misbruik 
is daarbij niet eens aan de orde geweest. Vanuit een andere invalshoek zal ik toch het 
misbruikonderdeel van dit onderzoek naar voren brengen, en wel door voor de bepaling 
van het misbruik van offshore vennootschappen de mate van doorzichtigheid van de 
OFC-landen te bespreken. De aanname is dat hoe minder doorzichtig een land is waar 
offshore vennootschappen zijn gevestigd, des te groter is de kans op misbruik. Tax Jus-
tice Network stelt jaarlijks een lijst op over de mate van transparantie van landen.1091  
 
Tabel 6.13: De top 10 van minst transparante landen (2013) 

Land Score Land Score 
Zwitserland 1765 USA 1213 
Luxemburg 1454 Lebanon 749 
Hong Kong 1283 Duitsland 738 
Kaaimaneilanden 1233 Jersey 591 
Singapore 1216 Japan 513 

 
Op nummer 1 van deze lijst staat Zwitserland wat betekent dat Zwitserland het minst 
transparant is. De nummers 1 t/m 4 van deze lijst staan ook vermeld op de lijst van on-
zuivere offshore vennootschappen. Overigens staat Nederland staat op de 39e plaats met 
een score van 204.  
 Onderdeel van deze FSI lijst is de zogenaamde ‘secrecy scores’, een betrouwbaardere 
aanwijzer dan de FSI score zelf. De geldstromen naar en van deze landen die niet als 
transparant zijn aangemerkt zijn als risicovol aan te merken. Uiteraard is deze lijst ook 
maar een aanwijzing en moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd, per 
concrete zaak moet worden beoordeeld of er sprake is van misbruik. Hieronder is een 
lijst opgenomen van de top 10 OFC landen met een score van 66 en hoger, dus niet 
transparant. Onder deze grens worden landen wel als transparant aangemerkt door TJN. 
 
  

                                                        
1091  De lijst is opgesteld aan de hand van 15 verschillende waarderingsindicatoren onderverdeeld in 

vier categorieën te weten; de mate van transparantie van vennootschappen (3), de uiteindelijk be-
langhebbende (3) het belastingsysteem (4) en de internationale standaard voor het uitwisselen van 
gegevens (5). De methodologische aanpak van het onderzoek betreft een combinatie van een kwa-
litatieve (analyse van wet- en regelgeving) en kwantitatieve analyse (o.a. mate waarin ieder land 
offshore diensten verleent aan niet-ingezetenen). De uitkomst hiervan geeft de mate  van 
geheimhouding aan, die weer een factor is voor mogelijk misbruik. Een actueel overzicht kunt u 
vinden op de website: www.financialserviceindex.com. 
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Tabel 6.14: Overzicht OFC landen en hun secrecy scores (2013) 
Land Score Land Score Land Score 
Samoa 88 St. Kitts & Nevis 80 Anguilla 76 
Vanuatu 87 Malysia/Labuan 80 Jersey 75 
Seychellen 85 Liechtenstein 79 Panama 73 
St Lucia 84 Nauru 79 Hong Kong  72 
Marshall 
eilanden 

82 Gibraltar 79 Aruba 71 

Barbados 81 Dominica 79 Kaaiman eilanden 70 
Belize 80 Zwitserland 78 Guernsey 67 
Mauritius 80 Turks & Caicos 

eilanden 
78 Eiland of Man 67 

Antigua &  
Barbuda 

80 St. Vincent & 
Grenadines 

78 Luxemburg 67 

Bahamas 80 Cook eilanden 77 Britse Maagdenei-
landen 

66 

Bermuda 80 Curaçao 77   
 
In totaal zijn dit 32 landen van de voor dit onderzoek geselecteerde 40 landen. De overige 
8 landen hebben een score van minder dan 66 of zijn niet in de tabel opgenomen (4 
landen).  
 
6.4.5 Omvang geldstromen door Nederland en de Bijzondere Financiële Instellin-
gen (BFI) 

 
In deze paragraaf wordt nader onderzocht wat kan worden gezegd over de aard en om-
vang van de geldstromen die door de bijzondere financiële instellingen (hierna: BFI) 
lopen die door de Nederlandse trustkantoren sector worden beheerd, met name geldstro-
men die als herkomst en/of bestemming OFC-landen hebben.1092 Een reden om dit te 
onderzoeken is dat door buitenlandse waarnemers BFI ook wel worden gezien als off-
shore vennootschappen.1093 Aan de ene kant is dit begrijpelijk omdat niet-ingezetenen 
de eigenaren van de BFI zijn, maar aan de andere kant is dit beeld onjuist omdat (1) een 
BFI ook in Nederland activiteiten mag verrichten, (2) een BFI transparant is, dat wil 
zeggen dat zij evenals iedere andere Nederlandse rechtspersoon, aan de wettelijke 

                                                        
1092  BFI’s worden in de media, literatuur en in kamerstukken ook wel aangeduid als brievenbusmaat-

schappijen. Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken 2012-2013, 25 087, nr. 34; Kamerbrief motie leden 
Braakhuis en Groot van 25 juni 2012 en brief over het internationale fiscale beleid van 30 augustus 
2013 (25.087) en SEO rapport 2013 . 

1093  Zie: Shaxson 2011, p. 14.  
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verplichtingen moet voldoen zoals: belastingaangifte vennootschapsbelasting, en het de-
poneren van jaarstukken bij het handelsregister.  
 De BFI is vooral in de politieke belangstelling gekomen door het rapport van Unger 
e.a. (2007) aan het Ministerie van Financiën. Unger geeft in het rapport een schatting 
van de omvang van wat in Nederland jaarlijks zou worden witgewassen, en wel € 18,5 
miljard. De BFI zou daarbij één van de drie belangrijkste investeringskanalen van mis-
daadgeld kunnen zijn. Deze gevolgtrekking van Unger is gegrond op de omvang van het 
bruto transactievolume dat door deze bedrijfstak vloeit, alsmede op een betwist reken-
kundig model, en niet op concrete onderzoekscijfers. Dit getal is vervolgens een eigen 
leven politiek gaan leiden.1094 Overigens zeggen de onderzoekers zelf ook dat nader on-
derzoek gewenst is om meer bewijs voor deze stelling te krijgen, wat echter het inmid-
dels ontstane ‘geloof’ in dit getal niet kon temperen. Een heronderzoek lijkt vereist om 
de aannames verder te toetsen. Wel is toe te juichen dat een dergelijk onderzoek heeft 
plaatsgevonden. 
  Zoals bekend heeft Nederland een aantrekkelijk (fiscaal) vestigingsklimaat voor in-
ternationaal opererende bedrijven die gelden door Nederland laten stromen om belas-
tingheffing in hun woon- vestigingsland te verminderen. Als belangrijke fiscale facili-
teiten worden genoemd: de deelnemingsvrijstelling in de Wet Vpb, het uitgebreide ver-
dragennetwerk, de afwezigheid van bronheffing op rente en royalty’s op basis van Eu-
ropese richtlijnen en de mogelijkheid om vooraf afspraken te maken met de Belasting-
dienst over de heffing van bepaalde winstbestanddelen.1095 Dat is (inter)nationaal bekend 
en wordt ook internationaal bekritiseerd. 
 De BFI’s maken deel uit van legale fiscale structuren die zijn opgezet door internati-
onale ondernemingen met als doel om binnen de wettelijke mogelijkheden 

                                                        
1094  Unger et al 2006, p. 7 en 73 en Unger 2007, p. 98/99. In grote lijnen zou van de 18,5 miljard slechts 

4 miljard afkomstig uit Nederlands misdaadgeld zijn en € 14,5 miljard is afkomstig van in het 
buitenland gepleegde gronddelicten. Dit bedrag is gegrond op econometrische aannamen. De door 
Unger gebruikte cijfers zijn inmiddels wel ‘verouderd’ en dienen te worden geactualiseerd. De 
andere twee risico-sectoren die in het rapport worden genoemd zijn: de vastgoedsector en de im- 
en exportsector. De onderzoekers/economen hebben voor hun  schattingen over de omvang 
van het witgewassen geld in Nederland het door sommige betwiste onderzoek model van de 
Australische onderzoeker Walker (zie Reuter, 2006) als uitgangspunt genomen. De conclusie dat 
BFI’s worden gebruikt als witwaskanaal is gebaseerd op interviews en de omvang van de geld-
stromen die door de BFI’s stromen. Door Van Duyne (2011) en Reuter (2006) is hier de nodige 
kritiek op geleverd.  

1095  Antwoord staatsecretaris van Financiën op Kamervragen van lid Braakhuis, 22 december 2010, 
IFZ/2010/814U. Andere factoren die genoemd worden zijn: politiek stabiel, hoogwaardige finan-
ciële adviseurs, toegang tot de Europese markt en een betrouwbaar juridisch stelsel. Ook een rol 
spelen nieuwe ontwikkelingen van de overheid zoals de introductie van de innovatie box. Zie brief 
MvF aan voorzitter Tweede kamer van 28 juni 2013, kenmerk: AFP/2013 423 U. 
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belastingheffing in het bron land te verminderen. Overigens valt niet uit te sluiten dat 
BFI’s ook worden gebruikt door vermogende particulieren.1096  
Uitgaande van deze fiscale invalshoek kunnen BFI’s ondernemingen worden onder-
scheiden in de volgende drie soorten: (tussen)holding of houdstermaatschappijen; finan-
cieringsmaatschappijen en royaltymaatschappijen.  
 Allereerst zal een korte omschrijving worden geven van het begrip BFI. Vervolgens 
wordt nagegaan hoe groot het transactievolume is dat door deze sector vloeit en welke 
rol de OFC landen hierbij spelen.  
 De term BFI is ingebracht door De Nederlandse Bank, DNB. DNB zocht een bena-
ming voor bepaalde rechtspersonen omdat deze de betalingsbalans ‘beïnvloeden’ waar-
door een vertekend beeld kan ontstaan. DNB omschrijft BFI als: “In Nederland geves-
tigde ondernemingen waarvan de aandelen direct of indirect in handen zijn van niet-
ingezetenen die zich in hoofdzaak bezig houden met ontvangen van en doorbetalen van 
gelden aan niet-ingezetenen”.1097 
 Kenmerkend voor BFI’s zijn dat de zeer omvangrijke transacties in geen verhouding 
staan tot de werkelijke activiteiten in Nederland.1098 De BFI’s houden zich voornamelijk 
bezig met: het beheren van deelnemingen (houdstermaatschappijen), financieringsacti-
viteiten en het beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals film- of portretrechten 
en de hieraan verbonden inkomensstromen zoals dividend, rentes en royalty’s.1099  
 Een belangrijk deel van de aangetrokken geldstromen bestaat uit geld dat afkomstig 
is uit intra-concern leningen afkomstig uit het buitenland.1100 Nederland is veelal slechts 
tussenstation en vrijwel nooit het eindstation van de geldstromen. Deze geldstromen 
worden vervolgens geheel of gedeeltelijk weer verder verplaatst naar het buitenland. Het 
zicht op de eindbestemming van deze geldstromen ontbreekt veelal en het kan in Neder-
land veelal ook niet gekend worden. 
 De rechtsvorm van een BFI is veelal een gewone BV, die optreedt als dochteronder-
neming van een buitenlandse multinational.1101 Een BFI dient zich binnen drie weken 
na oprichting te melden bij DNB.1102 Na de aanmelding zal DNB de BFI een registratie-
nummer toekennen en opnemen in haar administratie. Trustkantoren verstrekken jaar-
lijks een rapport aan DNB met vermelding van de begin en eindstanden en geldstromen 

                                                        
1096  DNB 2003, p. 21. 
1097  Artikel 1, sub b RV 2003. Veruit de meeste BFI zijn (tussen) holdings en financieringsmaatschap-

pijen die zich vooral bezig houden met het ontvangen en uitlenen van gelden binnen de groep. 
1098  Zie website Centraal Bureau voor de Statistiek, onder begrip BFI. 
1099  DNB 2007, p. 66. Belangrijke fiscale aspecten zijn het voorkomen van (buitenlandse) bronheffing 

en de winstbepaling. 
1100  DNB 2003, p. 21.  
1101  DNB/Statische Bulletin december 2010, p. 25.  
1102  Doelvennootschappen die niet als BFI zijn te kwalificeren hoeven niet te worden gemeld. Hiervan 

zijn dan ook geen cijfers bekend. 
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van de door hen beheerde BFI. Het niet aanmelden van een BFI is strafbaar gesteld in de 
Wet Financiële Betrekkingen buitenland. Voor zover bekend is er nog nooit een aangifte 
gedaan ter zake van het niet of niet juist melden van een BFI.  
 Volgens DNB hebben de trustkantoren in het algemeen maar een beperkt zicht op de 
activiteiten van de moedermaatschappijen die in Nederland de BFI gebruiken.1103 Dat is 
een opmerkelijke vaststelling, omdat trustkantoren op grond van de Wet toezicht trust-
kantoren (Wtt) inzicht moeten hebben in wie de werkelijke eigenaren zijn van de cliënt-
vennootschappen, wat de herkomst en bestemming van de geldstromen zijn, en wat het 
doel is van de opgezette concernstructuur.1104 Hierdoor lopen zij de kans om ongewild 
betrokken te raken bij mogelijke fraudeleuze handelingen zoals belastingfraude, corrup-
tie of witwassen. 
 Zoals hiervoor al is beschreven worden BFI vaak gebruikt door buitenlandse multi-
nationale ondernemingen als (tussen) schakel voor financiële transacties tussen de ver-
schillende ondernemingen binnen deze concerns.1105 In 2013 behoorde 34% van de 
BFI’s tot Amerikaanse multinationals, zoals Google en Apple en een kleine 15% tot de 
concerns uit het Verenigd Koninkrijk.1106 Een voorbeeld ter illustratie: in 2013 heeft het 
Amerikaanse internetbedrijf Google bijna 10 miljard euro aan Royalty’s via een Neder-
landse BFI doorgeboekt naar Bermuda.1107 Nederland fungeert hierbij als een financiële 
‘draaischijf’ voor deze structuren en is vaak slechts een schakel in de hele vennoot-
schapsketen en dus geen eindbestemming.1108  
 DNB is belast met het opstellen van de betalingsbalans.1109 Op grond van de Wet 
Financiële Betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) is zij bevoegd de daarvoor benodigde 
gegevens te verzamelen. Ook de activiteiten van de zogenaamde BFI’s vallen onder de 

                                                        
1103  DNB/Kwartaalbericht 2007, p.67. De vraag is of dit nu nog steeds het geval is. 
1104  Artikel10 Wtt en Kamerstukken II, 2002-2003, 29 041, nr. 3, p.5. DNB moet toezicht houden op 

het nakomen van deze verplichting.  
1105  Andere gebruikersgroepen zijn: vermogende particulieren, politici en dictators (PEP’s). 
1106  DNB  Statistisch Nieuwsbericht van 29 december 2014. 
1107  FD 26 januari 2015 en jaarstukken 2013 van Google Netherlands Holding BV. 
1108  DNB/Statistische bulletin december 2010, p. 25. 
1109  De betalingsbalans kan worden omschreven als een systematische presentatie van de economische 

transacties van een land met het buitenland gedurende en bepaalde periode. Echter in de betalings-
balans zijn de geldstromen vanuit het buitenland naar rechtspersonen die niet voldoen aan het be-
grip BFI niet opgenomen. Kabki, namens DNB, 2004, p. 160 en IMF Balance of Payments 1993. 
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Wfbb, wat blijkt uit de hieruit voortvloeiende rapportagevoorschriften voor betalingsba-
lansrapportages 2003 (hierna: RV 2003).  
 Volgens cijfers van DNB zijn er in 2013 in totaal 24.072 doelvennootschappen in 
Nederland. Van deze 24.072 doelvennootschappen worden ongeveer 14.400 gekwalifi-
ceerd als BFI.1110  
Ongeveer 75% van deze BFI wordt beheerd en/of bestuurd door trustkantoren.1111 Dit 
betekent dat de overige 25%, ongeveer 3.600 vennootschappen, niet door trustkantoren 
worden beheerd, waardoor minder controle mogelijk is en mogelijk meer vatbaar voor 
risico van misbruik. 
 Het totale transactievolume dat door deze BFI’s stroomt werd door DNB in 2012 
geschat op ongeveer 8.610 miljard euro.1112 De vraag is allereerst hoe dit bedrag is op-
gebouwd en vervolgens of deze totale geldstroom ook echt over de Nederlandse bankre-
kening van deze BFI’s stromen. Dit is van belang om te bepalen waar en wie de risico’s 
kan ontdekken en melden. 
 Door DNB/MvF wordt de indruk gewekt dat het om een echte (girale) geldstroom 
gaat die van rekening naar rekening dóór Nederland stroomt.1113 Echter, schijn bedriegt. 
De werkelijkheid is dat het gedeeltelijk ook gaat om banktegoeden die worden aange-
houden bij buitenlandse banken. DNB kan niet aangeven welk deel door Nederland 
‘stroomt’ en welk deel in het buitenland blijft, wat voor een zich bezorgd tonende toe-
zichthouder opmerkelijk mag worden genoemd. Hieronder volgt een overzicht van het 

                                                        
1110  DNB, Statistisch Nieuwsbericht van 29 december 2014. 
1111  SEO economisch onderzoek, 2013, p. 34 en 41.  
1112  Baarsma, 2014, p. 25. 
1113  Zie: DNB/Statistisch Bulletin Juni 2003, p.21 en diverse Kamervragen over dit onderwerp.  



 
 

325 

totaal aan transactievolume dat er door de BFI ‘stroomt’ (of zou stromen) aan het einde 
van elk jaar. 
 
Tabel 6.15: Transactievolumes BFI, periode 2005-2012 (in miljarden) 

 
Bron: DNB 
Eind 2012 was het bruto transactievolume van alle BFI’s ongeveer 8.610 miljard euro. 
De inkomende en uitgaande transactievolumes zijn ongeveer even groot namelijk € 
4.300 miljard in totaal 8.610 miljard.1114 
 In bovenstaande tabel is te zien dat de omvang van de bruto transacties vanaf 2005 
tot 2009 oploopt van 5.174 miljard in 2005 tot 12.801 miljard in 2008, een stijging van 
7.627 miljard dat is ongeveer 147%. Vanaf 2009 is het transactievolume voor het eerst 
sinds jaren afgenomen met 12%, deze trend zet zich daarna door tot en met 2011, waarna 
het in 2012 weer licht stijgt. Mogelijk dat de onzekerheid over de fiscale toekomst van 
deze sector hierbij een rol speelt.  
 De bruto transacties kunnen nader worden onderverdeeld in twee groepen transacties. 
Ten eerste de doorstroomposten, met de uitsplitsing van inkomende en uitgaande geld-
stromen. De belangrijkste geldstromen zijn: dividenden van deelnemingen, renteop-
brengsten van (concern)leningen en royalty’s voor het gebruik van intellectuele eigen-
domsrechten zoals: auteursrechten, merkenrecht en octrooirecht. In 2012 was de totale 

                                                        
1114  Baarsma e.a. 2014, p. 25. 
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omvang van de inkomensstroom ongeveer 140 miljard euro.1115 Ten tweede zijn er de 
standen van de activa aan het begin en aan het einde van het jaar. 
 De totaalbedragen aan bruto transacties moeten wel worden bezien tegen een juiste 
achtergrond.1116 Ten eerste geeft het bedrag als optelling een vertekend beeld, omdat het 
bedrag is samengesteld uit de som van zowel een inkomende als een uitgaande kapitaal-
stroom. Deze inkomende en uitgaande geldstromen zijn niet per definitie van dezelfde 
samenstelling. In- en uitstroom optellen leidt dus tot dubbeltelling. Ten tweede gaat het 
bij de betalingsbalans alleen om tegoeden die worden aangehouden bij buitenlandse 
bankinstellingen. Het is wel mogelijk en ook waarschijnlijk dat een aantal BFI (ook) 
bankrekeningen heeft die binnen Nederland worden aangehouden. Daarover wordt niet 
bericht. Ten derde is het mogelijk dat het niet alleen om een girale geldstroom gaat, maar 
ook om contractuele verplichtingen die naar hun geldswaarde alleen administratief wor-
den verwerkt. Bijvoorbeeld deelnemingen of leningen waarbij de rentebetalingen die 
door contractspartijen niet daadwerkelijk worden betaald maar door de BFI worden bij-
geboekt bij de hoofdsom. Dit betekent dat de gemelde totaalbedragen de werkelijkheid 

                                                        
1115  Baarsma e.a. 2014, p. 25. 
1116  Een transactie kan worden gezien als een journaalpost. Een BFI koopt, verkoopt of leent iets. In 

de administratie zie je de boeking van de geldstromen op bepaalde posten. De belangrijkste posten 
van een BFI zijn: deelnemingen, leningen, effecten en banktegoeden alsmede de inkomsten op die 
posten zoals dividend en rente. Met name de laatste inkomsten stromen feitelijk over een bankre-
kening van de BFI. Daarnaast worden de standen van de activa en passiva van dezelfde posten, 
zoals die op de balans staan gemeten. De DNB vraagt deze gegevens jaarlijks op bij trustkantoren. 
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niet correct weergeven, waardoor ze voor beleidsvoering zoals ten aanzien van witwas-
sen minder geschikt zijn.  
 Op Kamervragen naar de herkomst en bestemming van de totale bruto transactiebe-
dragen kon de staatssecretaris in 2003 geen antwoord geven. In 2010 heeft DNB hierin 
wel duidelijkheid verschaft.  
 
Tabel 6.16: Overzicht transactievolume van BFI, periode 2005-2010 
Land 
 

Totaalbedrag 
(mln.) 

2005 

In % 
van 

totaal 

Totaalbedrag 
(mln.) 

2010 

In% 
van to-

taal 

Stijging 
(mln.) 

In% 

Verenigde Staten 296 5,7 2.358 23,2 2.062 696 
Zwitserland 1.044 20,2 1.264 12,5 220 21 
Verenigd Koninkrijk 891 17,2 1.595 15,7 704 79 
Duitsland 616 11,9 836 8,2 220 36 
Luxemburg 172 3,3 603 5,9 431 253 
België 328 6,3 558 5,5 230 71 
Overig EU 973 18,8 1.299 12,8 326 33 
OFC’s1117 256 4,9 719 7 463 185 
Rest van de Wereld 598 11,6 919 9,1 321 54 
Totaal 5.174 100 10.151 100 4.977 96 

Bron: DNB Statistisch Bulletin december 2010 en toelichting hierop van DNB 
 
In deze tabel is een uitsplitsing te zien van het totaal volume van 10.151 miljard in 2010 
uit voorgaande tabel 6.13. Duidelijk komt naar voren dat er een belangrijke verschuiving 
van de transacties heeft plaatsgevonden naar partijen die hun basis in de Verenigde Sta-
ten hebben. In 2005 vormden de inkomende en uitgaande geldstromen uit en naar de 
Verenigde Staten nog maar 5% van het totaal, in 2010 is dat gestegen naar ruim 23 pro-
cent. Ook Luxemburg is een grote stijger. Dit land ging van 3% naar bijna 6%, dus meer 
dan een verdubbeling. In absolute bedragen is het transactievolume van en naar OFC 

                                                        
1117  Volgens DNB vallen onder de OFC-landen de volgende 43 landen: Amerikaanse Maagdeneilan-

den, Andorra, Antigua & Barbuda, Anguilla, Nederlandse Antillen, Aruba, Barbados, Bermuda, 
Bahrein, BES eilanden, Bahama’s, Belize, Britse Maagdeneilanden, Cookeilanden, Curaçao, Do-
minica, Grenada, Guernsey, Gibraltar, Hongkong, Isle of Man, Jersey, Saint Kitts en Nevis, Cay-
maneilanden, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Marshalleilanden, Montserrat, Mauri-
tius, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Seychellen, Singapore, St. Maarten (Dutch part), Turks en 
Caicoseilanden, St. Vincent & Grenadines, Vanuatu en Samoa en Former Panama Canal Zone. 
Volgens DNB is deze lijst gebaseerd op een OESO-lijst, men kon niet meer vertellen van welk jaar 
deze OESO lijst is. Opmerkelijk is de keuze voor een land als de Former Panama Canal zone, dit 
lijkt meer een economische zone dan een land. 
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landen gestegen van 256 miljard in 2005 naar 719 miljard in 2010. Opvallend is het 
teruglopende belang van Zwitserland, waarvan het aandeel met 7,7% terugliep.  
  
 
 In 2009 werd ongeveer 90 miljard aan inkomsten (dividend, rente en royalty’s) door 
deze BFI’s gesluisd. Hiervan was Luxemburg het belangrijkste herkomstland en vormen 
de offshore landen de belangrijkste bestemmingslanden van deze inkomstenstroom met 
een omvang van ongeveer 10 miljard euro.1118 Vastgesteld kan worden dat er via Neder-
landse BFI’s omvangrijke transacties lopen van en naar OFC landen en dat er een stij-
gende trend waarneembaar is. Het is niet te voorspellen hoe deze transacties zich verder 
ontwikkelen.  
 Opmerkelijk is dat volgens DNB niet valt uit te sluiten dat BFI’s grote risico’s ople-
veren op het gebied van belastingontduiking, witwassen en integriteit met als mogelijk 
gevolg aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade. Als voorbeeld noemt DNB de mo-
gelijkheid dat een buitenlandse moedermaatschappij een BFI in Nederland gebruikt voor 
illegale activiteiten zoals belastingontduiking, fraude en/of witwassen.1119  
 Het oordeel van de DNB als ook van Unger e.a. dat de BFI sector kwetsbaar is voor 
belastingfraude en/of witwassen lijkt vooral te zijn gegrond op de omvang van het trans-
actievolume dat door deze sector zou vloeien, hoewel het hier om vervuilde gegevens 
gaat. De daaruit afgeleide stelling dat in Nederland veel geld zou worden witgewassen 
met behulp van BFI mist voldoende feitelijke grondslag. Ook het aantal meldingen bij 
de FIU als ook het aantal door het Openbaar Ministerie vervolgde zaken geven geen 
steun aan deze stelling.1120 Wel zijn er enige voorvallen geweest van betrokkenheid van 
trustkantoren bij strafbare feiten van de door hun beheerde cliënt-vennootschappen, maar 
dat biedt geen grond voor enigerlei gevolgtrekking voor de gehele bedrijfstak.1121 Hoog-
uit valt op dat DNB wel toezichtmaatregelen lijkt te nemen tegen trustkantoren, inclusief 
het opleggen van bestuurlijke boetes en intrekken van een vergunning, maar blijkbaar 
komt het daarbij zelden tot een rechtszaak. Deze toezichtmaatregelen geven echter wel 

                                                        
1118  DNB Statistisch Bulletin, december 2010, p.7. 
1119  DNB 2007, p. 65 e.v. Voor DNB begrippen een nogal stellige uitspraak waarvan niet duidelijk is 

waarop deze gebaseerd is. 
1120  In 2012 werden er door 6 trustkantoren in totaal 38 ongebruikelijke transacties gemeld waarvan 

10 door het FIU zijn gekwalificeerd als verdacht met een totale omvang van 9. 174.000 euro. Zie 
jaarverslag FIU p. 74-76. Er was geen informatie beschikbaar over het aantal inkomende buiten-
landse rechtshulpverzoeken die hierop betrekking hebben. 

1121  Voorbeelden hiervan zijn: Enron, Paramalat, Trafigura en First Alliance Trust. Zie hiervoor: Van 
der Wulp 2012, p. 116 e.v. Meer recentelijk in 2014 de zaak van (de zoon) Janoekovitsj die een 
deel van zijn vermogen liet lopen via twee Nederlandse BV’s die werden beheerd en/of bestuurd 
door het trustkantoor ITPS. Zie FD 28 februari 2014. 
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een aanwijzing dat de vereiste zorg (‘due diligence’) in de trustsector niet altijd op orde 
is.1122  
  
Tot slot is te constateren dat de (internationale perceptie) ten aanzien van de maatschap-
pelijke en politieke acceptatie van belastingontwijking aan het verschuiven is van juri-
disch toelaatbaar tot maatschappelijk onacceptabel, dat kan gevolgen hebben voor de 
Nederlandse trustsector.1123 
 In deze paragraaf is inzicht gegeven in de omvang van het vermogen dat door de BFI 
stroomt. Deze cijfers geven mogelijk enig inzicht in de omvang van de fiscaal gerela-
teerde transacties in Nederland maar geven op zich nog geen beeld van de omvang van 
het misbruik van vennootschappen.  
 
6.5  Omvang misbruik van offshore vennootschappen 
 
6.5.1 Inleiding 

Om invulling te geven aan de beantwoording van onderzoeksvraag 6 is eerst en vooral 
geprobeerd om de probleemgebieden van mogelijk misbruik te kenschetsen en af te ba-
kenen. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de verschillende sectoren waar misbruik 
plaats vindt alsmede naar instellingen die het vermeende misbruik registreren (of dat 
zouden moeten doen). Daarnaast is gebruik gemaakt van vraaggesprekken met deskun-
digen. Over de omvang van misbruik van offshore vennootschappen bestaat veel ondui-
delijkheid en vaagheid. Dat heeft te maken met definitieproblemen en een structureel 
gebrek aan registraties van de werkelijke misbruikzaken en de betrokkenheid van de 
offshore vennootschappen die daarbij een rol spelen. 
 In de jaren ’80 van de vorige eeuw namen de financiële belangen in het criminele 
circuit toe als gevolg van het vergroten van de afzetmarkt van verdovende middelen. 

                                                        
1122  Zie: Nieuwsbericht DNB van 9 december 2014; Nieuwsbericht DNB 25 april 2014, Nieuwsbrief 

DNB van maart 2012; Nieuwsbericht DNB van 4 juli 2013 en Rb Rotterdam van 9 maart 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BL6974.  

1123  Onder meer: Onderzoek Britse parlement naar belastingontwijking door Amazon, Starbucks en 
Google uit 2012; Het EU actieplan Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) van juli 2013 waarin 
15 actiepunten zijn opgenomen voor internationale belastinghervorming. Artikel in The Economist 
van 20 september 2014; De publicaties van Offshore Leaks in 2013 en meer recentelijk van de 
publicaties in de Trouw over Luxemburg en de rol van PWC bij belastingontwijking door Neder-
lands bedrijven (zogenaamde ‘Lux Leaks’). Zie nader antwoorden van  staatssecretaris Wiebes 
over Kamervragen van lid Merkies over belastingontwijking door multinationals, MvF van 24 no-
vember 2014, IZV/2014-622 U. 
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Hierdoor namen ook de misdaadwinsten flink toe, waardoor het witwassen van deze 
winsten eveneens is toegenomen.1124  
Volgens verschillende onderzoeksrapporten1125  speelt de vastgoedsector daarbij een 
(grote) rol, omdat een deel van dit misdaadgeld wordt geïnvesteerd in onroerende za-
ken.1126  
 Volgens Van Duyne is hier sprake van een zeer oud vraagstuk waar de afgelopen 
jaren tal van strafbare bepalingen omheen zijn gebouwd.1127 De vastgoedsector is voor 
witwassers aantrekkelijk voor misbruik via uiteenlopende constructies waarbij een aan-
tal basistechnieken wordt gebruikt, zoals de terugleenconstructie. Het is weinig verras-
send dat hierbij ook offshore vennootschappen worden genoemd.1128 Om hoeveel geld 
of welk aandeel misdaadgeld in de vastgoedmarkt heeft, is niet bekend. Wel is duidelijk 
dat Nederland een omvangrijke vastgoedmarkt heeft met een jaarlijks transactievolume 
van € 35 miljard in 2008 en met een totale waarde van € 2.000 miljard euro.1129 
 
6.5.2 Misbruik OSV in de vastgoedsector 

 
6.5.2.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de relatie 
tussen vastgoed en misbruik van offshore-vennootschappen in Nederland. 
 Het algemene beeld bestaat dat vastgoed een belangrijke rol speelt bij de georgani-
seerde misdaad en daarmee ook bij het witwassen van misdaadgeld. Helaas treffen we 
hier opnieuw een kloof aan tussen enerzijds een ‘hoog-prioritair’ onderwerp en ander-
zijds een gebrek aan stelselmatig verzamelde gegevens, vooral in samenhang met OSV. 
Hoogenboom en Pheijffer werpen de vraag op of de indruk dat de vastgoedsector ‘ver-
ziekt’ is, wordt bepaald door beeldvorming of is gegrond op concrete feiten.1130 Ook Van 

                                                        
1124  Zie onder andere: Bovenkerk 2005, p. 175; Joldersma 2008, p. 17. 
1125  FATF typologie rapport: Money laundering through the Real Estate sector, 29 juni 2007; FEC 

project vastgoed 2008; Meloen 2003; Unger 2006; Ferwerda 2007, p. 69; Nationaal dreigingsbeeld 
2008. Hierin is witwassen (via vastgoed) opgenomen als speerpunt voor de periode 2008-2012. 

1126  Het begrip onroerende zaak staat beschreven in art. 3:3 BW. Dit betreft echter alleen zaken die 
geen vermogensrechten zijn. De zakelijke rechten op vastgoed staan beschreven in art. 3:6 BW. 
Onroerende zaken en vermogensrechten worden hierna aangeduid met de meer gebruikelijke term 
van ‘vastgoed’. Daarnaast leent vastgoed zich ook als middel om wit te wassen. Echter, concrete 
cijfers hierover ontbreken. 

1127  Van Duyne 2009, p. 72. 
1128  FATF 2007, p. 4, 7 en 12; FEC project vastgoed 2008; Meloen 2003; Unger & Ferwerda 2007, p. 

69; KLPD, Nationaal dreigingsbeeld 2008. Hierin is witwassen (via vastgoed) opgenomen als 
speerpunt voor de periode 2008-2012. 

1129  Unger 2010, p. 242. 
1130  Hoogenboom & Pheijffer TvC 2009, p. 70. 
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Duyne stelt dat er onvoldoende gegevens zijn die speculaties over misdaadgeld in vast-
goed kunnen ondersteunen.1131 Toch zijn er wel degelijk aanwijzingen dat misdaadgeld 
in vastgoed wordt geïnvesteerd met behulp van offshore vennootschappen.  
  
Dat offshore vennootschappen een belangrijke rol spelen bij het investeren van misdaad-
geld in de vastgoedsector blijkt uit onderstaand overzicht van alle bekend geworden 
‘spraakmakende’ zaken uit de periode 1990-2013. Deze zaken zijn uitgekozen aan de 
hand van mediaberichten, literatuuronderzoek en vraaggesprekken met rechercheurs.1132 
Dit overzicht is een opsomming van afzonderlijke gevallen die bekend zijn geworden in 
samenhang met georganiseerde misdaad. De hierbij betrokken personen hadden grote 
vermogens vergaard en hebben voor het versluieren daarvan OSV’s gebruikt, waarbij als 
investeringsbestemming ook het vastgoed in beeld kwam. Zie voor de omvang van de 
totale investeringen in vastgoed paragraaf 6.3.3. 
 
  

                                                        
1131  Van Duyne & Soudijn, TvC 2009, p. 72. 
1132  Vanaf het begin van deze eeuw is een aantal aanslagen en liquidaties gepleegd waarbij vastgoed-

handelaren en adviseurs waren betrokken. Door de media-aandacht en de opsporingsonderzoeken 
naar deze zaken is er veel informatie beschikbaar gekomen over vastgoed en de rol van offshore 
vennootschappen hierbij. De gegevens uit deze zaken zijn geverifieerd aan de hand van gegevens 
uit het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Verder is van de meeste zaken ook een vonnis 
beschikbaar.  
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Tabel 6.17: Overzicht relatie georganiseerde drugscriminaliteit en misbruik offshore 
vennootschapen, periode 1990 – 2013 

Misdaad- 
ondernemer 

Directe eigendom Financiering OSV 
Koopsom 
€ 

Object Bedrag € Object Jurisdictie 

Klaas B.1133 †   771.426 Hotel Bahama’s/ 
Hong Kong 

John E.1134    426.553 kantoorpand Panama 
Bertus K.1135   4.084.021 Div  

horeca 
Delaware/ 

USA 
Henk Orlando 
R.1136 

  725.000 Woonboerderij Liechtenstein 

Glen B.1137   233.696 Woonhuis Jersey/ 
Guernsey 

TCA1138   422.015 Div  
panden 

Cyprus/  
Aruba/BVI 

Johan Louis 
C.1139 

555.880 Woonhuis   Liechtenstein 

Etiënne U.1140   880.331 Appartement Panama 

Etiënne U.   6.851.400 div. panden Hongkong 

Charles G.1141   n.b. Sexmuseum Panama 

Bertus L. 1142 †   2.132.767 Dansclub NL-Antillen 

Michael V./ 
Andy G  
en Evert H.1143 

  985.000 Gok-panden BME/ 
Liechtenstein 
/NL-Antillen 

Willem E.1144 †   n.b. Div.  
panden 

BME 

Jan Dirk P.1145   4.000.000 Gok-panden Anguilla 

Sam K. 1146 † 4.000.000 Villa   Panama 

John M†1147. †/ 
Evert H.  

  n.b. Restaurant NL-Antillen 

Marco E.1148 4.000.000 Villa   Bahamas/  
Panama 

Cor van H. 1149 † 7.000.000 Prostitutie    NL-Antillen 

Cor van H.1150 1.000.000 woonhuis   NL-Antillen 

Jan B.1151 n.b. bedrijfspanden   Zwitserland 

Totaal 16.555.880  21.512.209   

Bron: Vonnissen, Kadaster en Handelsregister gegevens. 
 
Geconcludeerd kan worden dat in alle 18 (mij) bekend geworden grote georganiseerde 
(drugs)zaken uit de periode van 1990 tot en met 2013 gebruik is gemaakt van offshore 
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vennootschappen gevestigd in 13 verschillende rechtsgebieden om voor een totaal be-
drag van ruim 38 miljoen euro’s in vastgoed in eigendom te verkrijgen, dan wel te finan-
cieren.1152 De rechtsgebieden die het meest werden gebruikt zijn de Nederlandse Antil-
len (4); de Britse Maagdeneilanden (3); Hong Kong (3), Panama (3) en Liechtenstein 

                                                        
1133 Klaas B. is op 27 juni 1991 geliquideerd. Zie nader zaak 22 in hoofdstuk 5. 
1134  Middelburg B, 1992, p. 136-137. E. trad op als advocaat voor Klaas B en zijn ‘secondant’ Etienne 

U. 
1135  Rb Utrecht 28 juni 1994 veroordeeld tot 4 jaar wegens hasjhandel en belastingfraude. Op 2 februari 

wordt hij in hoger beroep opnieuw tot 4 jaar veroordeeld. Zie ook: H. Schutten, 1996, p.196. 
1136 H.J. Korterink 2005, p. 218-219. 
1137  Gerechtshof Amsterdam (belastingzaak) LJN:AA8098. 
1138 Zie: Hypotheekaktes: 11691, 11927 en 12041. 
1139 Zie: Hypotheekakte 15030 en Hof Amsterdam 14 april 2003, nr. 99/3274 en Gerechtshof Den 

Haag 22 januari 2008, LJN:BC3858 (belastingzaak). 
1140 Hoge Raad 3 mei 2000, LJN:AF0642 (belastingzaak); Gerechtshof Amsterdam, (belastingzaak) 2 

juli 2002, LJN:AE8228. 
1141  Zie: Uittreksel KvK nummer 33206295. 
1142 Bertus L. is op 17 augustus 2003 geliquideerd. Uittreksel handelsregister nummer 34151272. 

Hierin staat dat de Antilliaanse NV enig aandeelhouder is van een Nederlandse BV; Leveringsakte 
kadaster nummer 18690/197. 

1143 Michael V. is op 3 november 1993 geliquideerd. Evert Hingst een fiscaal jurist is op 31oktober 
2005 geliquideerd. Hij trad op als advocaat/belastingadviseur voor verschillende (drugs) crimine-
len. Hof Amsterdam 13 februari 2008, LJN:BC4426. Zie zaak 25 in hoofdstuk 5. 

1144 Willem E. is op 17 mei 2004 geliquideerd. het werd algemeen gezien als de bankier voor de drugs-
criminelen die hun geld beheerde en deels investeerde in vastgoed. Hij zou ook vastgoed in Spanje 
hebben aangekocht door middel van een offshore-vennootschap opgericht naar het recht van de 
Britse Maagdeneilanden, Lensink 2006, p. 230. 

1145 Hypotheekakte 24 februari 2003; Rechtbank Haarlem 8 juni 2010, LJN:BM7059. 
1146 Sam K. is op 10 oktober 2000 geliquideerd. 
1147 John M. is op 2 november 2005 geliquideerd. Uittreksel Handelsregister Curaçao nummer 69863. 
1148 Marco E. wordt op 5 april 2004 geliquideerd. Hij heeft de villa gekocht van de eveneens geliqui-

deerde Sam K. Rb Breda 31 augustus 2009, LJN:BJ8869 en H.J. Korterink, Nieuwe Revu 4 april 
2008. 

1149 Cor van H. is op 24 januari 2003 geliquideerd. zie: Raad van State van 20 juli 2011, LJN:BR2279; 
NRC 4 juli 2008 waarin drie Antilliaanse NV’s worden genoemd; Uittreksel Handelsregister Cu-
raçao van Julius Nederland NV, inschrijvingsnummer 70121; Inschrijving Handelsregister Neder-
land van Julius Nederland NV, dossiernummer  37077987 en diverse leverings-
aktes kadaster. Zie zaak 23 in hoofdstuk 5. 

1150  Rechtbank Alkmaar 30 maart 1995, nr. 78/1995 en rechtbank Amsterdam 18 mei 1998, nr. 
13/129073-95. De rechtbank heeft verbeurdverklaring van het pand toegewezen.  

1151  Zie zaak nummer 28 in hoofdstuk 5. 
1152  Deze handelingen vinden plaats in respectievelijk de derde fase (rechtvaardigingsfase) en vierde 

fase (investeringsfase) van het theoretische witwasproces. Zie verder paragraaf 5.2.4.3. Dit zijn 
voorbeelden van de functies  investeerder en financier zoals beschreven in hoofdstuk 5. 
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(3). Verder valt op dat bekende belastingontwijkingslanden zoals Ierland en Luxemburg 
niet worden gebruikt. 
 Het doel in deze zaken om offshore vennootschappen te gebruiken is enerzijds om 
het misdaadgeld ongemerkt te investeren, en anderzijds, om ontneming door de autori-
teiten te voorkomen of medemisdadigers te misleiden.1153 Daarnaast kan het verkregen 
vastgoed op zichzelf weer worden gebruikt als witwasobject, bijvoorbeeld door het vast-
goed te verkopen voor een te hoge prijs. 
Hiermee kan slechts aangetoond worden dat misdaadondernemers gebruik maken van 
offshore vennootschappen om hun misdaadgeld te investeren in Nederlands vastgoed. 
Niet aangetoond kan worden hoe groot de totale omvang hiervan is. Hierdoor is zeker 
een (klein) deel van de vastgoedsector ‘verziekt’ om met de woorden van Hoogenboom 
en Pheiffer te spreken.1154 De geïnvesteerde objecten betreffen voornamelijk woonhui-
zen, gevolgd door bedrijfspanden en horeca. 
Opmerkelijk hierbij is dat de gebruikte methodieken en instrumenten niet verschillen; 
slechts de gebruikte rechtsvormen en landen verschillen. Dat de georganiseerde misdaad 
een deel van het misdaadgeld investeert is al langer bekend, niet de schaal waarop hier-
voor gebruik wordt gemaakt van offshore vennootschappen. Deze constatering kan een 
bijdrage leveren aan een gericht en doelmatig afpakbeleid.1155 
 De gebruikte offshore vennootschappen waren afkomstig uit de volgende landen: De 
NL-Antillen, de Britse Maagdeneilanden, Liechtenstein, Panama, Hong Kong, Cyprus, 
Aruba en de Bahama’s. Opvallend hierbij is dat de keuze voor een bepaalde rechtsvorm 
en land herleidbaar is met een beperkte groep van betrokken belastingadviseurs/advoca-
ten en notarissen; de zgn. ‘facilitators’ maken steeds dezelfde keuze (zie ook paragraaf 
5.3.1.). Verder wordt hier duidelijk dat de individuele bedragen die geïnvesteerd worden 
‘aanzienlijk’ zijn. Overigens hebben de cijfers alleen betrekking op het directe eigendom 
en financieringen van vastgoed. Cijfers over onderhandse leningen en indirecte eigen-
domsverkrijgingen zijn niet voorhanden. Verder zijn de investeringen die onderzocht 
zijn beperkt tot Nederland; investeringen in buitenlands vastgoed zijn niet meegenomen 
en ook niet bekend. Voor zover bekend is in al deze gevallen de offshore vennootschap 

                                                        
1153  Dat dit geen overdreven voorzichtigheid is wordt duidelijk als we kijken naar het aantal liquidaties 

in dit milieu. In totaal zijn bij deze 18 zaken 6 personen geliquideerd, waaronder vastgoedhande-
laren en adviseurs. Door deze liquidaties komen vaak nieuwe feiten boven water, dat de opspo-
ringsautoriteiten op het spoor kan zetten van vastgoedtransacties met gebruik van offshore ven-
nootschappen. 

1154  Hoogenboom & Pheijffer TvC 2009, p. 70. 
1155  Opmerkelijk is dat uit een recent onderzoek van Organised Crime Protfolio 2015 juist naar voren 

komt dat er vrijwel geen vermogen wordt afgepakt van rechtspersonen (‘There is almost no  con-
fiscation of companies’, p. 16.), laat staan van offshore vennootschappen. Zie: www. ocportfo-
lio.eu. 
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niet als een verdachte vervolgd door het OM. Verder is de lijst indicatief en niet limitatief 
opgesteld.1156  
 
6.5.2.2 Overzicht eerder verrichte onderzoeken  
 
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen vastgoed en misdaadgeld 
in het algemeen.1157 Het specifieke deelonderwerp daarvan, namelijk vastgoed gerela-
teerd aan misbruik door offshore vennootschappen is vrijwel volledig buiten onderzoek 
gebleven. Vaak zijn er slechts aanwijzingen en/of vage vermoedens of enkele gevallen 
die breed worden uitgemeten, zoals in de bovenstaande voorbeelden. Hieronder volgt 
een overzicht van aangetroffen kennisbronnen waarin wel enige gegevens zijn aange-
troffen.  
 
a. Onderzoek Meloen uit 2003 
Door Meloen e.a. is onderzoek gedaan naar de omvang van buit en besteding van mis-
daadgeld in onder- en bovenwereld.1158 De onderzoekers hebben hiertoe 52 ontneming 
dossiers geanalyseerd, die uit een tijdvak van iets minder dan 10 jaar afkomstig zijn. De 
onderzoekers stelden vast dat ongeveer 40% van alle bestedingen van misdaadgeld wordt 
geïnvesteerd in vastgoed, waarvan ongeveer de helft in het buitenland. Dit rapport zegt 
feitelijk niets over de betrokkenheid van offshore vennootschappen. Het beschrijft 
slechts dat er door criminelen wordt geïnvesteerd in vastgoed in binnen- en buitenland. 
 
b. Onderzoek Unger et al 2006 
In het rapport van Unger wordt op grond van economische modellen geschat dat er in 
Nederland jaarlijks € 18,5 miljard wordt witgewassen.1159 In perspectief bezien is dat 
ongeveer 51% van het jaarlijkse transactievolume (€ 35 miljard in 2008) en 0,9% van de 
totale waarde van de vastgoedsector in Nederland.1160 Het rapport concludeert verder dat 

                                                        
1156  Ter Illustratie: In februari 2013 heeft de politie en notaris aangehouden wegens betrokkenheid van 

witwassen van 1,5 miljoen euro uit de criminele erfenis van de geliquideerde vastgoedhandelaar. 
P. Petersen. Het geld was ondergebracht bij een offshore vennootschap gevestigd op het Eiland of 
Man. Persbericht OM van 1 februari 2013. 

1157  Wel is er door Van Duyne en Soudijn onderzoek gedaan naar de relatie tussen vastgoed en inbe-
slagneming door het BOOM. Tijdschrift voor Compliance, Gebakken stenen en gebakken lucht, 
Themanummer Vastgoed, mei/juni 2009, pag. 72-81. Ook Nelen heeft hierover gepubliceerd in 
2008: zie H. Nelen, ‘Real estate and serious forms of crime’, International Journal of Social Eco-
nomics, Vol.35, No 10, 2008 

1158  Meloen e.a. 2003, p. 221. 
1159  Unger 2006, p. 49. 
1160  Unger 2010, p. 26. 
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de vastgoedsector één van de belangrijkste sectoren kan zijn waarin misdaadgeld wordt 
geïnvesteerd, vanwege de omvang van de sector en het gebrek aan transparantie.1161 
 
c. FATF vastgoedtypologie rapport uit 20071162 
De FATF gaat uit van de hypothese dat de vastgoedsector kwetsbaar is voor het witwas-
sen van misdaadgeld. Het beschrijft een achttal veelgebruikte methodieken, technieken, 
mechanismes en instrumenten die hierbij gebruikt worden. Een van de vastgoed typolo-
gieën is: het gebruik van ‘Corporate Vehicles’, en met name offshore companies.1163 Het 
rapport geeft geen statistische cijfers over de omvang van het mogelijke misbruik en is 
feitelijk een aaneenrijging van afzonderlijke vaststellingen. 
 
d. FEC-rapport uit 20081164  
In 2008 verscheen het FEC-rapport project Vastgoed over de risico’s die verbonden zijn 
aan vastgoed.1165 In dit rapport is een analyse gemaakt van 35 verschillende casusposi-
ties, afkomstig uit zes strafrechtelijke onderzoeken. Eén van de conclusies is dat crimi-
neel vermogen wordt geïnvesteerd in onroerende zaken in Nederland.1166 In vijf van de 
zes zaken komen offshore vennootschappen voor. Hierbij zijn twee kanttekeningen te 
plaatsen. Ten eerste gaat het om strafrechtelijke zaken die niet aselect zijn gekozen en 
deze vertegenwoordigen ook niet het geheel. Ten tweede betreft het een analyse van zes 
zaken die (toen) nog niet aan de rechter waren voorgelegd. Deze zaken kunnen hoogstens 
als voorbeeld dienen van wat mogelijk is.1167  
Eén van de beschreven werkwijzen in bijlage 1 van dit rapport is het gebruik van offshore 
vennootschappen.1168 
 In bijlage 2 van het FEC-rapport wordt een overzicht gegeven van risico-indicatoren 
die wijzen op mogelijke onregelmatigheden bij vastgoedtransacties. Deze risico-indica-
toren zijn gerangschikt naar ondernemingssoort en het verloop van vastgoedtransacties 

                                                        
1161 Unger 2006, p.7. De twee andere benoemde sectoren zijn de BFI en de internationale handelstrans-

acties. 
1162  FATF Money Laundering & Terrorist Financing Through the Real Estate Sector, 2007. 
1163  FATF 2007, p.12, typologie 3.  
1164  Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een projectorganisatie die bestaat uit de volgende ze-

ven partijen: Autoriteit Financiële Markten (AFM); Belastingdienst, FIOD, De Nederlandsche 
Bank (DNB); FIU-Nederland, Openbaar Ministerie (OM) en politie. zie: www.fec-partners.nl/nl. 
(Voor het laatst bekeken in mei 2015). 

1165  FEC rapport 2008, p. 1. 
1166  FEC 2008, p. 3. 
1167  Het Financiële dagblad, 31 juli 2008. 
1168  FEC rapport punt 2.6, p.13. Door de opstellers is geen definitie gegeven van het begrip offshore-

vennootschap. 
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(koop/verkoop, exploitatie/gebruik). Vijf risico-indicatoren hebben direct betrekking op 
transacties met offshore vennootschappen, te weten: 
1.  Financierende partij is een (constructie met) offshore vennootschap(pen) 
2.  Financierende partij is een vennootschap waarvan de aandelen aan toonder zijn 
3.  Geldstroom komt uit (constructie met) offshore structuur 
4.  Geldstroom komt van een vennootschap waarvan de aandelen aan toonder zijn 
5.  Aparte belastingadviseur voor offshore structuur.1169 

Geconcludeerd kan worden dat dit rapport – dat een beperkte wetenschappelijke waarde 
heeft – wel enige aanwijzingen geeft van de risicovolle relatie tussen vastgoed en off-
shore vennootschappen.  
 
e. Onderzoek Van Duyne, Soudijn en Kint uit 2009 
Van Duyne en Soudijn hebben onderzoek gedaan naar het vastgoed dat in de periode van 
2000-2006 in beslag is genomen door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Mi-
nisterie (BOOM).1170 In de onderzochte periode zijn in totaal 717 panden in beslag ge-
nomen met een totale waarde van € 31.142.858.1171 Veruit de meest voorkomende cate-
gorie van in beslag genomen vastgoed betrof woningen, ruim 49% en dat de verdeling 
van het vastgoedbezit scheef verdeeld is: weinigen bezitten veel vastgoed. De wijze van 
financiering was minder vernuftig dan de literatuur ons wil doen geloven: betalingen 
liepen veelal vanuit de omringende landen, familieleden en een enkele terugleencon-
structie. Uit het onderzoek komt niet naar voren of er ook beslag is gelegd op panden die 
in eigendom zijn van buitenlandse rechtspersonen. 
 
f. Onderzoek Unger en Ferwerda uit 2011 
Dit betreft een onderzoek in opdracht van de ministeries van Financiën, Justitie en Bin-
nenlandse Zaken. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre het 
mogelijk is om vanuit algemene gegevensbestanden mogelijke ‘witwaspanden’ te ont-
dekken. In totaal zijn 17 indicatoren voor witwassen toegepast op een dataset met alle 
vastgoedobjecten in Utrecht en Maastricht die minimaal één keer van eigenaar zijn ver-
anderd in de periode 2002-2006 (in totaal 11.895 panden). Door de criminologen van het 
onderzoeksteam1172 zijn 36 zogenoemde ‘aandacht panden’ geduid. Vervolgens is geke-
ken welke aanwijzingen bijdragen aan het identificeren van deze vermoedelijke 

                                                        
1169  Het FEC heeft in 2010 de risico-indicatoren geactualiseerd. Zie website FEC-partners. 
1170  Van Duyne & Soudijn 2009, p. 72-81. 
1171  Een gemiddelde waarde van ruim € 183.000 per pand. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

onderzoekers hebben vastgesteld dat de invuldiscipline van de bestanden slecht was. Bij gemiddeld 
76% van de panden werd geen waarde ingevuld. Dat betekent dat de opgegeven waarde slechts 
betrekking heeft op 24%. 

1172  Prof. Dr. Hans Nelen en Luuk Ritzen, LLM. 



 
338 

witwaspanden. Als de drie belangrijkste aanwijzers voor mogelijk misbruik werden on-
derkend: ten eerste ongebruikelijke prijsfluctuatie,1173 ten tweede een buitenlandse eige-
naar,1174 en ten derde de aan- of verkoop door een (buitenlandse) rechtspersoon die re-
centelijk is opgericht. Iedere aanwijzer afzonderlijk leidt tot een kans op misbruik. Aan-
wezigheid van meerdere aanwijzers wijst op een verhoogde kans op misbruik.1175 Van 
de 11.895 onderzochte vastgoedobjecten hadden slechts 391 panden een buitenlandse 
eigenaar. Helaas is hier geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechts-
personen. Het aantal buitenlandse eigenaren uit offshore landen blijft beperkt tot 33, 
waarvan er niet één van de A-lijst komt.1176 Van de 36 ‘aandachtspanden’ hebben er 8 
een buitenlandse eigenaar (gehad).1177 Dit onderzoek zag vrijwel geen enkele (directe) 
link met offshore jurisdicties.  
 De vraag is of het bij de hierboven genoemde onderzoeken gaat om afzonderlijke 
voorvallen of dat sprake is van verschillen in de wijze van meten.  
  
g. Onderzoek WODC naar georganiseerde criminaliteit  
Een andere uiteenzetting van misbruik van buitenlandse rechtspersonen is te vinden in 
de WODC monitor naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland. 
Dit betreft een doorlopend onderzoek naar afgeronde opsporingsonderzoeken op het ge-
bied van de georganiseerde misdaad.1178 Inmiddels zijn er in totaal vier deelonderzoeken 
afgerond waarin in totaal 150 dossiers van afgeronde opsporingsonderzoeken zijn ge-
analyseerd. 
 In de monitor van 2002 wordt in tenminste 14 van de onderzochte 40 dossiers de 
betrokkenheid van buitenlandse rechtspersonen geconstateerd, dat is 35%.1179 In de mo-
nitor van 2007 zijn 40 zaken onderzocht, waarbij in 13 van de 40 zaken, dat is ruim 32%, 
een buitenlandse rechtspersoon een rol speelde in het fraudepatroon.1180 In de laatste 
monitor van 2012 zijn 30 zaken geanalyseerd. Het zoeken met de zoekterm ‘offshore’ 
leverde vier treffers op en met de term buitenlandse rechtspersoon slechts één treffer. De 
term ‘offshore’ wordt hier gebruikt in de paragraaf 4.4.2.: misbruik van afgeschermde 

                                                        
1173  In het onderzoek van Unger en Ferwerda is er sprake van een ongebruikelijke waarde sprong als 

de prijs minder dan 50% of meer dan 150% is vergeleken met de prijs ervoor. Unger & Ferwerda 
2011, p. 61-62. 

1174  Dit is een ruim begrip, hieronder vallen zowel natuurlijk als rechtspersonen.  
1175  Unger & Ferwerda 2011, p. 151.  
1176  Aruba 1, Ierland 2, Luxemburg 11, Nederlandse Antillen 4 en de VS (geen onderscheid voor De-

laware) 15, zie Unger & Ferwerda 2011, p. 68.  
1177  Unger & Ferwerda 2011, p.139. 
1178  Inmiddels zijn er vier rapportages verschenen. De eerste in 1999, de tweede in 2002, de derde in 

2007 en de vierde in 2012.  
1179  WODC, Kleemans e.a. 2002, p. 128 (betreft allemaal witwaszaken). In bijlage 3 van dit rapport is 

de lijst van onderzochte zaken opgenomen. 
1180  WODC, Bunt e.a. 2007, p.125. In bijlage 3 is de lijst van onderzochte zaken opgenomen. 
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jurisdicties voor witwasdoeleinden. Volgens het onderzoek komen in 28 van de 150 on-
derzochte casussen rechtspersonen en/of bankrekeningen voor in ‘fiscaal-juridisch afge-
schermde jurisdicties’ zoals Liechtenstein, Luxemburg en/of Zwitserland. Niet duidelijk 
is geworden of het hier om offshore vennootschappen gaat zoals gedefinieerd in dit on-
derzoek. 
 
h. Kamervragen in 2008 
Naar aanleiding van het rapport van het Financieel Expertise Centrum (FEC)1181 en een 
publicatie in het Financieele Dagblad van juli 2008, moesten de ministers van Financiën 
en Justitie vragen over OSV en vastgoed beantwoorden.1182 De bewindslieden noemden 
het getal van 2.190 objecten in Nederland met een totale waarde van ongeveer € 800 
miljoen dat qua directe eigendomsdeelneming met offshore vennootschappen verbonden 
is, zonder opgave van het jaar waarop deze cijfers betrekking hebben. Verder stelden zij 
dat er 436 offshore vennootschappen zijn die direct 23.000 objecten financieren met een 
totale waarde van ongeveer € 3 miljard.1183 Door het ontbreken van een jaaropgave zijn 
deze gegevens eigenlijk niet te duiden. 
 De omvang van misbruik binnen de vastgoedsector kan ook worden afgeleid uit ant-
woorden die de Minister van Financiën heeft gegeven op Kamervragen over de vast-
goedfraude in 2007 die bij een grootschalig onderzoek van de Belastingdienst bij ruim 
600 bedrijven in de vastgoedsector aan het licht kwam.1184 Aan de hand van ontwikkelde 
risicoprofielen zijn boekenonderzoeken verricht.1185 Daaruit bleek dat in de helft van de 
gevallen sprake was van fiscale onregelmatigheden met een verzwegen omzet van € 1 

                                                        
1181  Hiervoor besproken onder punt d. 
1182  Kamerstukken II, 2007/2008, vragen, nr. 2070826130. 
1183  Kamerstukken II, 2007/2008, vragen, nr. 2070826130, p. 3. 
1184  Persbericht Financiën van 18 mei 2011 en Kamervragen 21 juni 2011, DGB/2011/3118U en 

3336U. 
1185  Als risico’s worden onder meer genoemd: ABC transacties, valse facturen en schimmige buiten-

landse financiering. Zie persbericht Financiën van 18 mei 2011. 
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miljard.1186 Er werd voor € 330 miljoen aan naheffingen en boetes opgelegd.1187 Het is 
niet bekend wat de aard van de vastgestelde onregelmatigheden zijn.  
 
6.5.2.3 Onderzoek op basis van de data van het kadaster 
Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de investeringen van offshore 
vennootschappen in vastgoed zijn ook de gegevens van het Kadaster in Nederland on-
derzocht. 
 Voor de overdracht van zakelijke rechten van onroerende zaken is inschrijving van 
een notariële leveringsakte in de openbare registers van het Kadaster vereist waarvoor 
de notaris zorg draagt.1188 Deze registratieplicht betreft alleen de overdracht van het ju-
ridische eigendom en niet het economische eigendom. Deze economische eigendoms-
overdracht is niet zichtbaar in het kadaster.1189 Tevens worden bij het kadaster hypothe-
ken, bepaalde schepen en vliegtuigen ingeschreven.1190 Bij het kadaster zijn de volgende 
zoekvragen gesteld: 
1) een overzicht van alle buitenlandse rechtspersonen die in Nederland geregistreerd 

staan als juridisch eigenaar 
2)  een overzicht van alle buitenlandse rechtspersonen die een hypothecaire lening heb-

ben verstrekt. 

Uit het ontvangen bestand van buitenlandse rechtspersonen zijn de voor dit onderzoek 
van belang zijnde offshore landen uitgesplitst. Het verkregen bestand bevat onvolko-
menheden in de kolom koopsom. Het gaat vooral om het gegeven dat aan iedere mutatie 
dezelfde waarde is toegekend. Bijvoorbeeld vijf panden die voor een totaalbedrag van € 
1 miljoen zijn aangekocht, staan voor elk € 1 miljoen geregistreerd zodat het bij elkaar 
geteld € 5 miljoen lijkt te zijn. Hierdoor komt er een onjuiste waardebepaling tot stand. 
Dit is ten behoeve van het onderhavige onderzoek handmatig hersteld. 
 Er zijn verschillende verschijningsvormen van betrokkenheid van een offshore ven-
nootschap bij vastgoed te onderkennen. De volgende vier vormen worden onderschei-
den: 
 
  

                                                        
1186  Omdat het hier gaat om voorgeselecteerde gevallen kan niet worden gesteld dat in 50% van alle 

gevallen er sprake is van belastingfraude. De vraag hierbij is ook hoe dat in andere sectoren is. 
1187  In een beperkt aantal gevallen was de fraude van een zodanige omvang dat dit viel binnen de ATV 

richtlijnen en besloten werd tot een strafrechtelijke vervolging. 
1188  Zie artikel 2:89 BW. 
1189  Het FEC doet aanbeveling om deze economische eigendomsoverdracht onderdeel te laten maken 

van de leveringsakte waardoor deze wijze van overdracht wel zichtbaar wordt. FEC 2008, p.9. 
1190  Deze gegevens zijn wel opgevraagd maar niet verkregen. 
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1. Directe eigendomsverkrijging 
Het gaat hier om vastgoed waarvan het eigendomsrecht volgens de kadastrale gegevens 
berust bij een offshore-vennootschap, echter zonder opgave van de aandeelhouder/eco-
nomische rechthebbende.1191 Hieronder staat het juridische eigendom van offshore-ven-
nootschappen per eind 2007, 2008 en 2013 vermeld. 
 
Tabel 6.18: Overzicht vastgoed in direct eigendom per rechtsgebied, 2007, 2008 en 
2013 (koopsom x miljoen euro) 

Jurisdictie1192 Aantal 
obj. 
2007 

Aantal  
obj. 
2008 

Aantal 
obj. 
2013 

Koopsom 
2007 

Koop-
som 
2008 

Koopsom 
2013 

1. A-lijst       
Anguilla   2   1,1 
Bahama’s 5 4  1,3 1,1  
Belize 2 4 4 0,5 1,0 0,9 
Bermuda 62 63  2,2 0,5  
Britse Maagden 
eilanden 

82 47 20 75,9 72,3 6,3 

Kanaal Eilanden  
(Jersey/Guernsey) 

387 162 7 410,6 273,8 103,8 

Eiland Man 10 16 1 7,4 2,6 0,4 
Nauru   1   1,5 
Samoa 1 1 1 0,04 0,04 0,03 
St. Lucia 2 0 1 0,8 0 0,8 
St. Vincent & Gre-
nadines 

1 0 1 0,3 0 0,03 

Seychellen   12   3,5 
Turks & Caicos Ei-
landen 

6 0  0,2 0  

Totaal A-Lijst 558 297 50 499,24 351,34 118,4 
  

                                                        
1191  Het betreft hier een momentopname, een dag later kan de situatie weer anders zijn. 
1192  Er zijn in totaal 14 offshore-landen die geen vastgoed in directe eigendom hebben. 
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2. B-lijst       
Aruba 6 33 14 4,1 7,0 6,0 
Cyprus 6 7 11 1,3 1,7 4,0 
Gibraltar 43 19 6 4,8 2,1 1,2 
Kaaiman 
eilanden 

212 66 10 80,2 285,9 210,6 

Hong Kong - 6  - 1,7  
Ierland - 67 5 - 518,9 26,5 
Liechtenstein 628 112 51 36,2 17,6 19,8 
Luxemburg 312 79 62 183,5 106,5 312,1 
Malta 1 2 4 0,6 1,6 3,4 
Marshall eilanden   1   0,01 
Mauritius   2   2,1 
Nederlandse 
Antillen 

639 360 88 167,3 86,3 285,8 

Panama 23 18 7 1,1 4,5 3,1 
USA/Delaware - 70 29 - 227,1 76,9 
Zwitserland - 133 46 - 76.8 549,8 
Totaal B-lijst 1.870 972 336 479,1 1.260,9 1.501,31 
       
Totaal A- en B-lijst 2.428 1.269 386 978,3 1.612,24 1.619,71 

 
In bovenstaande tabel is te lezen dat eind 2008 offshore vennootschappen uit 24 ver-
schillende offshore landen voor een totale koopsom van ruim € 1,6 miljard aan vastgoed 
in eigendom verworven hebben in Nederland.1193 Dit is een aanzienlijke stijging ten op-
zichte van 2007, toen de waarde van het directe eigendom nog geen € 980 miljoen be-
droeg. Dat is voor een deel te wijten aan het gegeven dat van de USA en Zwitserland de 
cijfers van 2007 ontbreken. De sterkste toename is te zien bij de Kaaimaneilanden. De 
waarde van het directe eigendom hiervan is gestegen van € 80 miljoen in 2007 tot € 285 
miljoen in 2008.  
 Naar de totale koopsom gemeten valt op dat Ierland de grootste vastgoedportefeuille 
heeft met bijna € 519 miljoen in 2008, gevolgd door de Kaaimaneilanden en de Kanaal-
eilanden Jersey en Guernsey. Als we kijken naar de gemiddelde koopsom per pand, dan 

                                                        
1193  Hierbij zijn de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey als aparte landen geteld. Niet bekend is om wat 

voor soort vastgoed het gaat. 
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liggen de volgende vijf landen boven het gemiddelde: de Britse Maagdeneilanden, de 
Kanaaleilanden, Eiland Man, Luxemburg en Aruba.  
  
 
 
In 2008 stonden de meeste objecten geregistreerd op naam van entiteiten gevestigd 
in/naar het recht van de Nederlandse Antillen (24%), gevolgd door de Kanaal Eilanden 
en Liechtenstein (23,7%). Tot slot valt op dat verreweg het meeste wordt geïnvesteerd 
vanuit Europese belastingparadijzen zoals Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein en 
niet zozeer door de meer ‘klassieke’ belastingparadijzen zoals Panama, Bermuda en de 
Kaaimaneilanden.1194 
 In het kader van de actualisatie van gegevens zijn ook aanvullende cijfers opgevraagd 
bij het Kadaster over de periode 2011-2013. Hieruit valt af te leiden dat er eind 2013, 
alles tezamen van 386 objecten voor een bedrag van ruim 1,6 miljard euro aan in directe 
eigendom op naam staat van offshore vennootschappen, vrijwel een gelijk bedrag als in 
2008. Wel valt er een verschuiving waar te nemen van een daling van vastgoedinveste-
ringen van landen uit de A-groep, tegenover een stijging van de landen in de B-groep en 
dan met name afkomstig uit Zwitserland en de Nederlandse Antillen. Hierbij dient op-
gemerkt te worden dat van een aantal objecten de gegevens niet volledig waren en dus 
niet zijn opgenomen in de tabel. Het betreft vooral het niet ingevuld zijn van de koopsom 
en/of het land van de eigenaar van het vastgoed. 
 
2. Indirecte eigendomsverkrijging 
Naast de rechtstreekse eigendomsverkrijging is er ook een indirecte vorm van eigen-
domsverkrijging. Bij deze wijze van verkrijging gaat het erom dat het juridisch eigendom 
van het vastgoed wordt verkregen door een Nederlandse vennootschap, veelal een BV, 
waarvan een offshore vennootschap alle aandelen bezit. Het vastgoed staat nu bij het 
kadaster geregistreerd op naam van de Nederlandse BV en niet op naam van de offshore 
vennootschap. Derden kunnen niet waarnemen dat dit vastgoed indirect eigendom is van 
de eigenaren van een offshore vennootschap. Als de aandelen van de offshore vennoot-
schap worden overgedragen dan verandert dit niets aan de geregistreerde situatie in het 
kadaster.1195 Deze vorm van eigendomsrecht valt dus buiten de waarneming van de Ne-
derlandse autoriteiten. Alleen in de belastingaangiften is deze vorm van eigendomsover-
dracht traceerbaar, indien deze informatie wordt ingevuld. Dit geeft de Belastingdienst 
kansen om mogelijk misbruik te ontdekken en te signaleren.1196 Van deze indirecte ei-
gendomsverkrijging zijn evenwel geen cijfers voorhanden. Omdat deze vorm van 

                                                        
1194  BCG 2011, p.13.  
1195  Een voorbeeld hiervan is te vinden in de zaak Paarlberg, zie zaaknummer 29. 
1196  Er vanuit gaande dat belastingaangiften keurig en eerlijk ingevuld en ingediend worden.  
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eigendomsoverdracht van vastgoed vrij anoniem kan geschieden is dat aantrekkelijk 
voor potentiele misbruikers. 
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3. Offshore vennootschap in een ABC-transactie 
Een offshore vennootschap kan worden gebruikt of misbruikt in zogenaamde ABC vast-
goedtransacties.1197 Een dergelijke transactie houdt in dat een pand wordt geleverd met 
gebruikmaking van de drie partijen A, B en C waarbij de leveringen vaak op dezelfde 
dag, soms zelf binnen hetzelfde uur, plaatsvinden van A naar B en vervolgens van B naar 
C. De offshore vennootschap kan dan dienen als tussenpersoon (B) in zo’n ABC con-
structie. Een voorbeeld met een fiscaal motief ter verduidelijking:  
 
Ondernemer Jansen (A ) wil zijn pand verkopen aan vastgoedhandelaar Pietersen (C) 
voor € 5 miljoen. Het pand staat op de fiscale balans van Jansen voor € 2 miljoen. Door 
deze verkoop zou Jansen een winst maken van € 3 miljoen, waarover hij belasting moet 
betalen. Stel dat Jansen nu eerst een offshore vennootschap koopt en dat hij dit pand 
vervolgens eerst verkoopt aan zijn eigen offshore vennootschap (B) voor € 2,5 miljoen 
en vervolgens verkoopt de offshore vennootschap dit pand aan de oorspronkelijke koper 
Pietersen voor € 5 miljoen. De offshore vennootschap wordt als het ware als partij B 
tussen A (Jansen) en C (Pietersen) ingeschoven waardoor er een ABC transactie ontstaat.  
Het gevolg hiervan is dat Jansen (A) een fiscale winst maakt van slechts € 0,5 miljoen 
in plaats van 3 miljoen en de offshore vennootschap (B) een (onbelaste) winst realiseert 
van € 2,5 miljoen. Het pand wordt direct geleverd van Jansen (A) aan Pietersen (C). 
Beide overdrachtsaktes A-B en B-C moeten worden gepasseerd bij (dezelfde) notaris.  
 
Deze ABC-transactie kan zowel in één akte (levering van A-C) als in twee aktes worden 
opgenomen (levering van A-B en van B-C). De notaris moet beoordelen of hij een der-
gelijke transactie moet melden als ongebruikelijk op grond van artikel 16 Wwft. Pro-
bleem hierbij is dat een ABC-transactie zowel een volkomen legitiem als een misbruik-
motief kan hebben.1198 ABC transacties worden aangemerkt als een risico-indicator voor 
het melden van ongebruikelijke transacties in het kader van witwasbestrijding.1199 
 
4. Directe financiering 
Behalve dat offshore vennootschappen vastgoed direct in eigendom verwerven is het ook 
mogelijk dat offshore vennootschappen direct of indirect een hypothecaire geldlening 
verstrekken aan een Nederlandse (rechts)persoon die dit geld investeert in vastgoed. De 
offshore vennootschap kan dan als lener bedingen dat de Nederlandse verwerver het 
recht tot hypotheek verstrekt. Dit recht dient via een notariële akte te worden 

                                                        
1197  FEC rapport 2008, p.11; Ferwerda e.a. 2007, Leidraad Wwft voor (kandidaat) notarissen BFT 

2011, p. 6 en Persbericht Financiën van 18 mei 2011. 
1198  Ferwerda e.a. 2007, p.71/84. 
1199  FEC 2008, p. 11 en 20 en Leidraad Wwft voor (kandidaat) notarissen 2011, p. 6. 
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gevestigd.1200 De hypothecaire zekerheidstellingen zijn te vinden in het hypotheekregis-
ter van het kadaster. 
 Financiering door middel van een geldlening verstrekt door een buitenlandse ven-
nootschap wordt algemeen gezien als witwasaanwijzing, 1201 aldus Van de Bunt, het FEC 
en in navolging daarvan, Unger en Ferwerda. De vraag die hierbij gesteld kan worden is 
waarom een crimineel  ̶ die in feite zijn eigen geld leent   ̶hiervoor hypothecaire zeker-
heid vestigt. Mogelijk wordt dit gedaan om de lening de schijn van wettigheid te geven 
of om een barrière op te werpen tegen een eventuele ontneming van het vastgoed. Echter, 
een directe vorm van financiering door een offshore vennootschap betreft niet alleen een 
hypothecaire lening maar kan ook een onderhandse, niet hypothecaire lening betreffen. 
Deze laatste vorm wordt niet geregistreerd in het kadaster. Juist deze laatste vorm van 
financiering wordt vaak genoemd in relatie met witwassen en misbruik van offshore 
vennootschappen. 1202 Ter illustratie hieronder een korte beschrijving van een onder-
handse lening (loan back) uit de jurisprudentie. 
 
Andy G. heeft als directeur van een Nederlandse BV geld geleend van een offshore-
vennootschap gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Met dit geld koopt de Neder-
landse BV vastgoed in Amsterdam. Verdachte Andy G. wordt in hoger beroep veroor-
deeld voor het witwassen van uit misdaad verkregen geld. In dit kader is de volgende 
overweging van de rechter van belang. 
“De wijze waarop de panden in Amsterdam werden gefinancierd is zo afwijkend van 
wat in de markt gebruikelijk is te achten dat verdachte op zijn minst de aanmerkelijke 
kans op de koop toe heeft genomen dat het betreffende geld van misdrijf afkomstig is. 
Immers, een zeer groot bedrag werd beschikbaar gesteld zonder dat daar enige zekerheid 
tegenover werd gesteld en zonder dat afspraken werden gemaakt over terugbetaling”. 
 
Bron: Rechtbank Amsterdam 5 januari 2006 en Hof Amsterdam, 13 februari 2008, LJN: 
BC4426. (zie verder zaak 25 in hoofdstuk 5.) 
 
De omvang van directe financieringen middels hypothecaire leningen door offshore ven-
nootschappen van vastgoed in Nederland is hieronder in een tabel weergegeven.  
 
  

                                                        
1200  Artikel 3:260 e.v. BW. 
1201  Zie ook: Leidraad notarissen 2011, p. 5; Leidraad accountants p.4 en 12; OESO 2009, p. 31; Unger 

2010, p. 28 en FATF 2007, p. 7 en 12-13. 
1202  In de witwasliteratuur algemeen bekend als ‘loan back’ constructie. 
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Tabel 6.19: Omvang van hypothecaire financiering door offshore vennootschappen 
2007, 2008 en 20131203 (Bedragen in euro’s) 

Jurisdictie1204 
 

Totaal  
hypothecair bedrag 

2007 

Totaal  
hypothecair  
bedrag 2008 

Totaal  
hypothecair  
bedrag 2013 

1. A-lijst    
Anguilla 1.750.000 2.877.338 - 
Bermuda - - 709.579 
Britse Maagdeneilanden 8.727.723 32.258.674 8.618.900 
Cook Eilanden 0 4.991.582  
Kanaaleilanden/Jersey1205 1.253.780 1.253.780 78.498.657 
Eiland of Man 1.879.796 549.000 - 
Jersey 1.142.427.634 709.190.814 - 
Nauru - - 3.484.451 
Samoa - - 330.000 
Seychellen - - 21.285.973 
St. Vincent & Grenadines - - 3.850.000 
Totaal A-lijst 1.156.038.933 751.121.188 116.777.560 
2. B-lijst    
Aruba 14.915.249 12.042.011 13.984.122 
Cyprus 2.352.938 3.000.000 14.700.000 
Gibraltar 1.044.536 1.334.630 - 
Hong Kong 8.855.118 16.580.494 - 
Ierland 3.140.179.707 1.685.304.202 30.800.000 
Kaaimaneilanden 18.200.000 18.200.000 285.405.050 
Liechtenstein 84.611.191 6.147.554 20.478.208 
Luxemburg 128.727.681 503.057.032 279.079.036 
Malta 49.540.000 308.660 - 
Mauritius 216.000 216.000 - 
Marshall eilanden - - 850.838 
Ned. Antillen 279.871.500 383.402.723 1.029.961.320 
Panama 7.377.131 3.953.772 275.264.135 
USA/Delaware 15.619.579.654 7.108.235.410 1.446.156.425 
Zwitserland 3.112.729.998 2.251.399.182 183.257.478 
Totaal B-lijst 22.468.200.703 11.993.181.670 3.579.936.612 
    
Totaal A- en B-lijst 23.624.239.636 12.744.302.858 3.696.714.17 2 

Bron: Kadaster. 
 
Eind 2008 zijn er in totaal voor ruim € 12,7 miljard aan hypothecaire leningen verstrekt 
door OSV’s uit 20 verschillende landen. Dat is een daling van 46% ten opzicht van 2007. 
Dat verschil is grotendeels veroorzaakt door de afname van financieringen uit de USA 
en Ierland. De totale Nederlandse hypotheekschuld bedroeg in 2008 625 
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miljard euro.1206 Ongeveer 2% hiervan is dus direct afkomstig van OSV’s. Zes landen 
(Verenigde Staten, Zwitserland, Ierland, Jersey, Luxemburg en de Nederlandse Antillen) 
zijn samen verantwoordelijk voor 96% van alle hypothecaire financiering van OSV. 
Hierbij past de kanttekening dat het mogelijk is dat er ‘bancaire’ hypotheken bijzitten, 
bijvoorbeeld van Zwitserse of Amerikaanse banken. Een groot deel van de hypothecaire 
leningen is afkomstig van de staat Delaware in de USA.1207  
 Opvallend is opnieuw dat het hierbij niet gaat om allerlei ‘klassieke exotische’ belas-
tingparadijzen. Tevens valt op dat - evenals in tabel 6.21 - de vennootschappen uit de A-
lijst eigenlijk weinig worden gebruikt. Er zijn uit de A-lijst vastgoed slechts 6 (Anguilla, 
Britse Maagdeneilanden, Cook eilanden, Guernsey, Isle of Man en Jersey,) van de 20 
landen die hypothecair financieren in Nederland. In 2008 gaat het in totaal om ruim € 
750 miljoen, dat is 5,8% van het totaal bedrag aan hypothecaire financieringen van 
OSV’s. De investeringen in 2008 zijn weliswaar ruim € 400 miljoen minder dan in 2007: 
dat bedrag is vrijwel geheel afkomstig van de daling in Jersey.  
 Ook voor de hypothecaire financiering van vastgoed door offshore vennootschappen 
zijn de laatste gegevens opgevraagd van het Kadaster. Hieruit komt naar voren dat de 
stand per eind 2013 van de verstrekte hypotheken ruim € 3,6 miljard bedraagt, dat is een 
flinke daling ten opzichte van de stand per eind 2008. Evenals bij directe eigendom is 
ook hier een opvallende verschuiving waar te nemen van geldverstrekkers. Zo valt de 
aanmerkelijke toename op vanuit de Nederlandse Antillen, de Kaaiman eilanden en in 
mindere mate Cyprus, tegenover een scherpe daling in Jersey, Ierland en vooral de 
USA/Delaware. Het is mogelijk dat er een verschuiving plaats heeft gevonden naar min-
der zichtbare vormen van financiering, zoals indirecte financiering of via onderhandse 

                                                        
1203  Hierbij dienen drie kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste is het mogelijk is dat in sommige 

gevallen er een hoger of lager hypothecair bedrag is vastgesteld dan de koopsom van het vastgoed. 
Ten tweede is het mogelijk dat het hypotheekrecht niet evenredig is aan de verstrekte geldlening. 
Ten derde betreft het hier de ingeschreven hypotheken en niet de uitgevoerde hypotheken. Men 
kan bijvoorbeeld een hypotheek van 300.000 euro op je huis nemen (inschrijven) en daarvan in 
eerste instantie maar 250.000 euro uitoefenen. Het idee hierachter is normaal gesproken dat als je 
dan later een extra lening bij een bank wil afsluiten, dat men dan niet eerst naar de notaris hoeft 
voor een extra hypotheek, maar dat men direct (een deel van) de nog niet uitgeoefende hypotheek 
kan gebruiken. 

1204  Er zijn in totaal 20 landen die geen vastgoedfinanciering hebben verstrekt. 
1205  In 2013 zijn de gegevens van Jersey onderdeel van de cijfers van de Kanaaleilanden. 
1206 CBS,2009,http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DA43B84F-3CFA-4103-8C1C-

60B2EA3CD2A7/0/pb09n027.pdf. 
1207 Delaware wordt internationaal ook gezien als een belangrijk belastingparadijs hetgeen in de media 

regelmatig aan de orde wordt gesteld. Zo stond er in een artikel van de New York Times dat op 
het adres North Orange Street 1209 In Wilmington, Delaware meer dan 285.000 offshore vennoot-
schappen geregistreerd, waaronder een dochter van het Nederlandse bedrijf Wolters Kluwer. Als 
agent/beheerder van een groot aantal bedrijven staat ingeschreven Corporate Trust Company, een 
trustkantoor dat in 1995 door Wolters Kluwer is overgenomen. Zie The New York Times van 30 
juni 2012 en de website van Wolters Kluwer, www.ct.wolterskluwer.com. 
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leningen. Ook kan er een verschuiving hebben plaatsgevonden naar landen die niet zijn 
opgenomen in de geselecteerde lijst van 40 landen. 
 De uitkomsten van deze macro cijfers wijzen veel meer op een stelselmatig gebruik 
van offshore vennootschapen in de vastgoedsector in Nederland dan de micro waarne-
mingen van Unger (2011), Meloen (2003) en van Duyne en Soudijk uit 2009. 
 Om inzicht te krijgen in hoeverre het juridische eigendom van OSV’s overeenkomt 
met financieringen uit diezelfde landen werden de gegevens van tabel 6.17 en tabel 6.18 
met elkaar vergeleken. 
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Tabel 6.20: Vergelijking directe eigendom en hypotheekgegevens: 20081208 
(bedragen in euro’s) 

Jurisdictie: 1209 Eigendom Hypotheek 
1. A-lijst   
Anguilla - 2.877.338 
Bahama’s 1.100.000 - 
Belize 1.000.000 - 
Bermuda 500.000 - 
Britse Maagdeneilanden1210 72.300.000 32.258.674 
Cook Eilanden - 4.991.582 
Guernsey - 1.253.780 
Isle of Man 2.600.000 549.000 
Jersey/Kanaaleilanden 273.800.000 709.190.814 
Samoa 450.000  
Totaal A-lijst 351.750.000 751.121.188 
2. B-lijst   
Aruba 7.000.000 12.042.011 
Cyprus 1.700.000 3.000.000 
Gibraltar 2.100.000 1.334.630 
Hong Kong 1.700.000 16.580.494 
Ierland 518.900.000 1.685.304.202 
Kaaimaneilanden 285.900.000 18.200.000 
Liechtenstein 17.600.000 6.147.554 
Luxemburg 106.500.000 503.057.032 
Malta 1.600.000 308.660 
Mauritius - 216.000 
Ned. Antillen 86.300.000 383.402.723 
Panama 4.500.000 3.953.772 
USA 227.100.000 7.108.235.410 
Zwitserland 76.825.278 2.251.399.182 
Totaal B-lijst 1.337.725.278 11.993.181.670 
Totaal A en B lijst 1.689.475.278 12.744.302.858 

 
Bij nadere analyse valt op dat er geen stelselmatig verband bestaat tussen de totale fi-
nanciering vanuit een land en de waarde van het uiteindelijk verkregen juridisch eigen-
dom vanuit dat land.  
Terwijl bij de ene jurisdictie de financiering de waarde van het vastgoed bij verre over-
stijgt (Verenigde Staten financiering is meer dan 30 keer de waarde) is het bij de andere 
jurisdictie precies andersom (de Kaaimaneilanden, de waarde van het bezit is meer dan 

                                                        
1208  De cijfers van 2013 konden hiervoor niet worden gebruikt omdat geen informatie per land is ver-

kregen. 
1209 Er zijn in totaal 20 landen die geen vastgoedfinanciering hebben verstrekt. 
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15 keer de financiering). Niet kon worden vastgesteld of en in hoeverre er vastgoed in 
eigendom is verkregen zonder hypothecaire zekerheid. 
 Over de omvang van indirecte financiering (d.m.v. aandelen of tussengeschoven 
rechtspersoon) zijn geen gegevens bekend. Er is geen (inter)nationaal onderzoek bekend 
waarin vergelijkbare onderzoeken zijn gedaan.  
 Naast de momentopnames van eigendom en financiering door OSV is er nog geen 
zicht op het aantal transacties per jaar met de aan- en verkoop van registergoederen door 
offshore vennootschappen. Hiertoe is een aanvullend verzoek gedaan aan het kadaster. 
Hieronder volgen de kadastrale gegevens over de jaren 2008 tot en met 2013. 
 
6. Transacties met offshore vennootschappen. 
Aan de hand van de ontvangen data van het kadaster is een overzicht gemaakt van het 
aantal transacties waarbij een offshore vennootschap betrokken was. De teleenheid zijn 
dus afzonderlijke transacties en OSV’s. De transacties betreffen twee verschillende pe-
rioden: ten eerste de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 en ten tweede 
de periode 2011-2013. 
 
  

                                                        
1210 In het eigendomsbestand zijn de gegevens van de Kanaaleilanden vermeld en niet Jersey en Guern-

sey apart. 
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Tabel 6.21: Overzicht transacties met OSV’s (periode 2008-2010 en 2011-2013) 
Jurisdicties 2008-2010 2011-2013  

Tot. Koopsom 
 

Aktes 
  

Tot. Koopsom 
 

Aktes 

Anguilla 440.000 1 682.000 1 
Aruba 1.963.000 3   
Bahamas   350.000 1 
Belize 95.000 1 5.000 1 
Britse Maagden Eilanden 1.910.000 4 17.386.850 11 
Seychelles 809.000 2 290.500 7 
Aruba   190.000 2 
Cyprus 152.500 1 2.682.550 7 
Gibraltar   558.700 1 
Ierland   76.135.678 10 
Jersey   274.000 1 
Kaaiman eilanden   22.065.000 4 
Liechtenstein 3.069.000 5 5.335.500 6 
Luxemburg 183.685.538 12 146.103.628 23 
Malta   2.445.000 3 
Marshall Eilanden   150.000 1 
Mauritius   280.000 1 
Nederlandse Antillen 52.329.079 24 41.399.205  30 
Panama 57.500 1 3.250.000 4 
USA/Delaware 2.757.800 6 17.941.250 16 
Zwitserland 3.034.974 8 4.524.230 13 
 Totaal 250.303.391 68 300.649.886 143 

Bron: Samengesteld gebaseerd op het van het kadaster ontvangen bestand. Alle bedragen in euro’s. Met 
transacties wordt bedoeld de transacties die vermeld staan in een akte 
 
 Allereerst is opvallend dat het totaalbedrag aan transacties met offshore vennoot-
schappen, met ruim € 250 miljoen, respectievelijk 300 miljoen, in een periode van drie 
jaar, verhoudingsgewijs gering is te noemen in vergelijking met het totale direct eigen-
dom en totale rechtstreekse financiering (zie tabel 6.16 en 6.17).  
 In het tijdvak van 2008-2010 valt het op dat het gemiddelde bedrag per transactie met 
€ 3,6 miljoen hoog is te noemen. De reden hiervoor is dat het gemiddelde onevenredig 
wordt beïnvloed door een tweetal grote transacties van ruim € 59 miljoen in 2008 en € 
86 miljoen in 2009. Als we kijken naar de IBC-landen uit de A-lijst, dan valt op dat er 
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in een periode van drie jaar maar acht transacties zijn verricht door vier A-landen met 
een totaalbedrag van € 3.254.000, een gemiddelde van € 406.750.1211  
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mede door de toegenomen aandacht voor deze 
landen, samen met de toegenomen aandacht voor vastgoed en misdaad, er een verschui-
ving heeft plaatsgevonden naar indirecte vormen van aankoop en financiering van vast-
goed door OSV’s. Uitgaande van het totaalbedrag van de transacties is Luxemburg het 
land van waaruit in Nederland veruit de meeste vastgoedtransacties zijn verricht: ruim 
73% van het totaal. Binnen het geheel aan transacties valt de Nederlandse Antillen op 
met 35% van de transacties. 
 In de periode van 2011-2013 bedraagt de totale koopsom van de transacties ruim 300 
miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van de periode van drie jaar hiervoor. Het 
gemiddelde bedrag per akte is ruim 2 miljoen euro. Hierbij valt op dat van de transacties 
met de Britse Maagdeneilanden zowel het aantal transacties als de totale koopsom is 
gestegen. Dat lijkt weer in strijd met de hiervoor benoemde verschuiving in verband met 
de toegenomen aandacht voor dit land. In verhouding tot het totaalbedrag van de trans-
acties is ook in deze periode Luxemburg het land dat in Nederland veruit de meeste 
vastgoedtransacties heeft verricht met ruim 49% van het totaal.  
 Offshore vennootschappen uit de volgende 21 landen zijn niet direct betrokken ge-
weest bij vastgoedtransacties in de periode 2011-2013: Antiqua &, Barbuda, Barbados, 
Bermuda, Brunei, Cookeilanden, Dominica, Grenada, Nauru, Niue, Samoa, St Kitts & 
Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Turks & Caicoseilanden, Vanuatu, Guern-
sey, Hong Kong, Isle of Man, Madeira, Maleisië/Labuan en de Nederlandse Antillen.1212  
 
Overigens lijkt Nederland op het punt van investeringen in vastgoed door offshore ven-
nootschappen niet af te wijken van de rest van de wereld. Zo heeft Transparency Inter-
national (UK) in maart 2015 een studie gepubliceerd naar vastgoed in London op naam 
van buitenlandse (offshore) rechtspersonen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 
data van de Metropolitan Police en het Engelse Kadaster. De uitkomst is dat 40.725 pan-
den in Londen eigendom zijn van buitenlandse vennootschappen en dat 89% van deze 
buitenlandse vennootschappen waren gevestigd in ‘offshore secrecy jurisdictions’.1213 
Van alle buitenlandse rechtspersonen was ruim 1/3 gevestigd op de Britse Maagdenei-
landen (13.831 panden), gevolgd door Jersey met 14% (5.960 panden), het eiland of Man 

                                                        
1211 Betreft de vier landen: Anguilla, Belize, Britse Maagdeneilanden en Seychellen. 
1212  Dit heeft te maken met de opheffing van de Nederlandse Antillen in 2010. 
1213  Voor het begrip ‘offshore secrecy jurisdictions’ wordt verwezen naar de lijst van de Financial 

Secrecy Index (FSI) die in 2013, 82 landen als zodanig kwalificeert, Transparency International 
UK, 2015, p. 3. 
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met 8,5% (3.472 panden) en Guernsey met 8% (3.280 panden).1214 Niet bekend is wat 
de nationaliteiten zijn van de eigenaren van deze buitenlandse vennootschappen. 
 Ook de New York Times heeft in februari 2015 een serie van vijf artikelen geplaatst 
over investeringen in vastgoed in New York met behulp van ‘shell companies’.1215 Uit 
het onderzoek komt naar voren - indien de feiten juist en volledig zijn - dat de meest 
exclusieve woonhuizen (meer dan 5 miljoen dollar) wordt aangekocht door ‘shell com-
panies’. Zo is er gericht onderzoek gedaan naar appartementen die zijn gekocht in het 
Time Warner Center, een zeer exclusief wooncomplex in New York. In 2014 zou 80% 
van de aankopen in dit complex zijn gedaan door 200 shell companies, waarvan de ei-
genaren niet of nauwelijks vastgesteld konden worden. Opmerkelijk is dat veel aankopen 
‘cash’ plaatsvonden, ook bedragen van 20 miljoen dollar. De vastgoed sector in New 
York zou amper onderzoek doen naar de identiteit en de achtergrond van (buitenlandse) 
kopers.  
 
6.5.2.4 Conclusie 
 
De vastgoed markt blijkt een aantrekkelijke markt te zijn voor zowel legale als illegale 
investeerders en trekt grote sommen geld aan, zowel uit binnen- als buitenlandse bron-
nen. Doordat de vastgoed markt weinig transparant is en er gebrek is aan gericht toezicht, 
biedt deze markt kansen voor criminelen om hun wederrechtelijk verkregen vermogen 
hierin te investeren.1216 In de literatuur bestaat consensus over het feit dat de vastgoed-
sector kwetsbaar is voor het witwassen van misdaadgeld, al is dat verhoudingsgewijs 
gering gelet op de totale omvang en investeringen in de vastgoedmarkt in Nederland. 
Ook blijkt uit praktijkzaken dat voor de investeringen en financiering van vastgoed in 
Nederland offshore vennootschappen worden gebruikt (zie tabel 6.15 en zaaknummer 
22, 24, 26, 28 en 29). Ook de risico-indicatoren die door verschillende diensten zijn 
vastgesteld in leidraden Wwft wijzen hierop. Echter, tot op heden is er nog weinig stel-
selmatig inzicht in aard en omvang van het verband tussen misbruik van offshore ven-
nootschappen en het investeren in vastgoed. Uit de risico-indicatoren valt wel op te ma-
ken dat de grootste risico’s betrekking hebben op de aan- en verkoop van onroerend goed 
en op de financiering ervan. 
 Terecht werpen Hoogenboom en Pheiffer de vraag op of de indruk die wordt gewekt 
dat de vastgoedsector ‘verziekt’ is, wordt bepaald door beeldvorming of is gegrond op 
betrouwbare en geldige gegevens.1217 Ook Van Duyne stelt dat er onvoldoende gegevens 

                                                        
1214  Transparency International UK, 2015, p. 3 en 15.  
1215  New York Times van 7 februari 2015, Towers of secrecy, serie van vijf artikelen: zie www.nyti-

mes.com, zoekterm Towers of secrecy. In de artikelen staan geen landen vermeld waar de shell 
companies zijn gevestigd. 

1216  Nelen, 2008, p. 755. 
1217  Hoogenboom & Pheijffer TvC 2009, p. 70. 
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zijn die de hypothese ondersteunen.1218 Daarom zijn in dit hoofdstuk gegevens verza-
meld van de totale investeringsomvang door offshore vennootschappen en de bron, 
waaruit (offshore)landen die investeringen afkomstig zijn.  
 Uit het onderzoek bij het kadaster komt naar voren dat het directe eigendom van OSV 
is toegenomen van € 980 miljoen in 2007 tot ruim € 1,6 miljard in 2013. Daarentegen is 
de directe hypothecaire financiering door OSV’s significant afgenomen van € 26 miljard 
in 2007 tot € 12,7 miljard in 2008 en bijna € 3,7 miljard in 2013. Om tot een totale 
omvang van de vastgoedsector te komen dient hierbij nog te worden opgeteld het bedrag 
aan onderhandse leningen dat is geïnvesteerd in vastgoed zonder dat het pand bezwaard 
wordt met het recht van hypotheek, en het bedrag dat indirect is geïnvesteerd in vastgoed 
via een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon. Hiervan zijn echter geen cijfers be-
schikbaar. In onderstaande tabel wordt en overzicht gegeven van het totale financiële 
belang van zowel investeringen als financiering van vastgoed door offshore vennoot-
schappen. 
 
Tabel 6.22: Totaal financieel belang offshore en vastgoed (ultimo 2008-2013) 

Categorie 2008 2013 
Directe eigendom 1.803.100.000 1.619.710.000 
Indirecte eigendom ? ? 
Directe hypothecaire financiering 12.744.302.858 3.696.714.172 
Onderhandse leningen1219 1.360.000.000 ? 
Totaal 15.907.402.858 5.316.424.172 

 
Het totale (investerings)bedrag van offshore vennootschappen in Nederlands vastgoed 
in 2008 is ruim € 15,9 miljard: in 2013 was dat teruggelopen tot € 5,3 miljard, al zijn 
hier de onderhandse leningen niet in verwerkt. Opvallend is de sterke daling van de di-
recte hypothecaire financiering van € 12 miljard in 2008 tot € 3,6 miljard in 2013.  
 Gelet op de totale omvang (2068 miljard in 2008 Unger e.a. 2008, p.13) en de inves-
teringen (6,5 miljard in 2006: Nelen 2008, p.754) van de vastgoedmarkt en gaat het om 
verhoudingsgewijs klein deel in het geheel, wat niet wegneemt dat afzonderlijke geval-
len van witwassen met behulp van vastgoed op deze markt een ongunstige uitwerking 
heeft. 
 Een onbekend deel van alle vastgoedtransacties blijft buiten het zicht van het kadas-
ter. De bestuursvoorzitter van het kadaster wijst onder meer op ABC transacties en op 

                                                        
1218  Van Duyne & Soudijn, TvC 2009, p. 72. 
1219  Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit een maximaal bedrag is. Het is onwaarschijnlijk dat dit 

totale bedrag geïnvesteerd in vastgoed. Volgens een respondent is ongeveer 80% van alle leningen 
geïnvesteerd in vastgoed.  



 
356 

het scheiden van het juridisch en economisch eigendom.1220 Verder is opvallend dat het 
kadaster niet is aangemerkt als meldplichtige instelling voor de Wwft.  
 Deze cijfers zijn om drie redenen een onvolledige weergave van de werkelijkheid en 
dienen daarom slechts als een eerste kwantificering van investeringen en lening verstrek-
kingen door offshore vennootschappen:  
Ten eerste ontbreken hier nog steeds de gegevens van de offshore vennootschappen die 
indirect hebben geïnvesteerd in vastgoed. Ten tweede ontbreken er cijfers over de eigen-
domsverkrijging van offshore vennootschappen die de aandelen overnemen van vast-
goed dat (in)direct eigendom is van een andere buitenlandse vennootschap. En de derde 
reden is dat de cijfers over onderhandse leningen die worden gebruikt om te investeren 
in vastgoed ontbreken over 2013. 
 Er kan niet bij benadering worden vastgesteld hoe groot de omvang van het misbruik 
is, dan wel of, en in hoeverre, bovenstaande bedragen aan investeringen in vastgoed is 
gefinancierd met misdaadgeld of met wettig verkregen geld. Uit de wel ontdekte fraude-
zaken alsmede uit een doorlopende reeks van onderzoeken blijkt dat er een bepaalde 
hoeveelheid misdaadgeld is geïnvesteerd in vastgoed en dat de werkelijke eigenaren van 
de betrokken offshore vennootschappen ingezetenen van Nederland waren.1221  Deze 
groep was echter zo klein dat hieruit geen algemene conclusies kunnen worden getrok-
ken. Wel is hiermee enig inzicht gekregen in de omvang en het financiële belang van 
vastgoed in verband met offshore vennootschappen.  
 Over de omvang van misbruik van offshore vennootschappen in de vastgoedsector in 
Nederland blijft tot heden betrekkelijk weinig bekend, ondanks de groeiende belang-
stelling hiervoor vanuit de politiek en de rechtshandhaving.1222 Wat er thans bekend is 
geworden, geeft volgens Van Duyne geen ondersteuning aan de vaak verkondigde op-
vatting dat er sprake is van een ernstige dreiging.1223  
 
6.5.3 Omvang verdachte geldhandelingen en OSV 

Om meer inzicht te krijgen in de omvang van het misbruik van offshore vennootschap-
pen is ook onderzoek verricht bij de FIU-Nederland (het voormalige meldpunt ongebrui-
kelijke transacties) te Zoetermeer naar offshore vennootschappen die zijn betrokken bij 
door meldplichtigen gemelde ongebruikelijke transacties in Nederland. De FIU-Neder-
land ontvangt sinds haar oprichting in 1994 meldingen van ongebruikelijke transacties. 
Indien zij op grond van onderzoek hier aanleiding toe ziet, verklaart zij ongebruikelijke 
transacties verdacht en stelt zij deze verdachte transacties ter beschikking aan de opspo-
ring. De database van de FIU-Nederland bevat gegevens over ‘ongebruikelijke’ en 

                                                        
1220 Interview Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter kadaster in het FD van 24 december 2007. 
1221 Zie zaak nummer 13, 22 en 29. 
1222 Kamerstukken II, 29 911 (dossier bestrijding georganiseerde misdaad). 
1223 Van Duyne e.a. 2009.  
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‘verdachte’ geldhandelingen. Voor dit onderzoek zijn zowel gegevens met betrekking 
tot verdachte als ongebruikelijke transacties ter beschikking gesteld. 
 
 
 
 
Afbakening 
De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 (peildatum 
17 februari 2015).1224 Daar waar in de resultaten bedragen genoemd zijn, geldt dat alleen 
de uitgevoerde en niet de voorgenomen transacties zijn verwerkt. Hier is voor gekozen, 
omdat voorgenomen transacties de onderzoeksresultaten kunnen vervormen omdat een 
deel van die geldhandelingen niet wordt uitgevoerd. De selectie is uitgevoerd aan de 
hand van de aan het FIU verstrekte lijst van 40 offshore landen en offshore vennoot-
schappen (zie tabel 5.1. en 5.2). 
 De registratie van gegevens afkomstig van de meldende instellingen wordt bemoei-
lijkt door ontbrekende of verkeerde gegevensinvoer. Zo leveren zij bij een melding niet 
altijd informatie aan over het land van bestemming, de rechtsvorm en/of de herkomst 
van de gelden. Hierdoor kan geen automatische zoekslag plaatsvinden op rechtsvorm of 
land. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook onder voorbehoud van fouten die 
gemaakt zijn door de melders en de beperkte mogelijkheid van zoeken.1225 
 De selectie van de transacties en subjecten die in beeld worden gebracht, is als volgt 
tot stand gekomen: transacties en subjecten zijn geselecteerd omdat een betrokken 
rechtspersoon is gevestigd in een offshoreland, of omdat één van de transacties van een 
betrokken rechtspersoon is verstuurd naar of is ontvangen vanuit een offshoreland. In 
tabel 6.21 zijn transacties gekoppeld aan offshore landen. Het offshoreland betreft tel-
kens het vestigingsland van bij een transactie betrokken rechtspersoon, dan wel het her-
komst- of bestemmingsland van de transactie. Het komt voor dat een transactie is 

                                                        
1224 De transacties zijn opgevraagd op transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de transactie 

is verricht. De datum van registratie bij de FIU bepaalt echter wat zich op een bepaald moment in 
de database bevindt. Transacties met een transactiedatum die binnen de onderzoeksperiode valt, 
maar die ná de peildatum zijn geregistreerd, vallen buiten de analyse. Een deel van de ongebrui-
kelijke transacties wordt in een ander jaar verdacht verklaard dan dat de  transactie geregistreerd 
wordt. Een transactie kan bijvoorbeeld verricht en gemeld worden in 2005, om pas in 2007 door 
de FIU verdacht te worden verklaard. Dit is het zogenoemde naijleffect. De kengetallen in het 
jaaroverzicht van de FIU worden in kaart gebracht op basis van het jaar waarin transacties zijn 
geregistreerd en zijn doorgemeld. Deze cijfers zijn in beginsel niet aan verandering onderhevig. 

1225  Een voorbeeld hiervan is dat de aanmelders bij een transactie waarbij een rechtspersoon is betrok-
ken moeten aangeven: de rechtsvorm, het land waar de rekening van de rechtspersoon wordt aan-
gehouden en waar de rechtspersoon is gevestigd. Deze velden blijken in de praktijk niet of niet 
geheel te worden ingevuld. Hierdoor is het niet mogelijk om een betrouwbaar inzicht te krijgen in 
gegevens over transacties waarbij buitenlandse rechtspersonen zijn betrokken en uit welke landen 
deze buitenlandse rechtspersonen afkomstig zijn. 
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geselecteerd, omdat de betrokken rechtspersoon een andere transactie heeft verstuurd 
naar een offshoreland, maar niet de desbetreffende transactie. In dat geval is de transactie 
gekoppeld aan het offshoreland dat bij een andere transactie van het betrokken subject 
voorkomt. In het geval een rechtspersoon transacties heeft verstuurd of ontvangen naar 
meerdere offshore landen, is er t.b.v. de tabel een koppeling gemaakt met één van die 
landen. Zodoende zijn er geen dubbel tellingen. De cijfers over de landen betreffen dus 
transacties die worden verricht door rechtspersonen en die zijn gekoppeld aan de off-
shore landen, omdat zij (1) zijn verstuurd naar of zijn ontvangen vanuit een offshoreland, 
of (2) omdat een betrokken rechtspersoon is gevestigd in een offshoreland. 
  
Resultaten 
Over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 zijn in totaal zo’n 
813.000 transacties door het FIU geregistreerd. Hiervan zijn er op de peildatum 10% als 
verdacht verklaard. Hierbij zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen betrok-
ken. Van de ruim 813.000 transacties is bij ruim 62.000 transacties (7,6%) een rechts-
persoon betrokken. Het betreft hier de transacties van ruim 18.000 unieke rechtsperso-
nen. Als een unieke rechtspersoon in verband staat met een ‘risicoland’ (jurisdictie), het-
zij omdat de rechtspersoon in een risicoland is gevestigd, of omdat de rechtspersoon 
betrokken is bij een transactie naar een risicoland, dan is deze unieke offshore vennoot-
schap opgenomen in de selectie van rechtspersonen met een mogelijke risicofactor.  
 Uiteindelijk zijn er 480 unieke offshore vennootschappen uitgelicht. Deze 480 unieke 
offshore vennootschappen zijn betrokken bij in totaal 992 ongebruikelijke transacties, 
waarvan er 266 (28,8%) verdacht zijn verklaard. Onderstaande tabel bevat een overzicht 
van het aantal verdachte transacties per geselecteerd land. 
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Tabel 6.23: Overzicht landen en transacties (2010-2013) 

 
Verdacht 
 

Ongebruikelijk 
 

Totaal 
 

Offshore Land aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 
Anguilla 0 0 4 xxxxxxx 4 xxxxxxx 
Antigua en Barbuda 0 0 2 xxxxxxx 2 xxxxxxx 
Aruba 2 xxxxxxx 21 13.153.310 23 xxxxxxx 
Bahama-eilanden 0 0 8 xxxxxxx 8 xxxxxxx 
Barbados 1 xxxxxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx 
Belize 7 xxxxxxx 5 xxxxxxx 12 xxxxxxx 
Bermuda 1 xxxxxxx 4 xxxxxxx 5 xxxxxxx 
Curaçao 21 2.198.430 7 xxxxxxx 28 xxxxxxx 
Cyprus 39 148.882.197 55 5.673.565 94 154.555.762 
Gibraltar 0 0 10 664.040 10 664.040 
Guernsey 0 0 5 xxxxxxx 5 xxxxxxx 
Hongkong 5 xxxxxxx 60 4.201.609 65 xxxxxxx 
Ierland 1 xxxxxxx 14 3.144.647 15 xxxxxxx 
Jersey 1 xxxxxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx 
Kaaimaneilanden 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx 10 xxxxxxx 
Liechtenstein 3 xxxxxxx 49 5.534.652 52 xxxxxxx 
Luxemburg 51 225.949.617 67 41.552.901 118 267.502.518 
Maagdeneilanden (GB) 8 xxxxxxx 40 85.728.086 48 xxxxxxx 
Maleisië 0 0 12 367.031 12 367.031 
Malta 46 8.289.169 87 5.597.731 133 13.886.900 
Marshall Eilanden 2 xxxxxxx 5 xxxxxxx 7 xxxxxxx 
Mauritius 1 xxxxxxx 4 xxxxxxx 5 xxxxxxx 
Nederlandse Antillen 3 xxxxxxx 80 15.946.625 83 19.705.125 
Panama 18 23.582.430 35 8.768.234 53 32.350.664 
Seychellen 1 xxxxxxx 5 xxxxxxx 6 xxxxxxx 
Sint Kitts en Nevis 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx 3 xxxxxxx 
Vanuatu 5 xxxxxxx 0 0 5 52.065 
Zwitserland 40 38.617.171 142 120.897.733 182 159.514.904 
Eindtotaal 266 703.520.155 726 477.889.797 992 1.181.409.952 

*De bedragen zijn afgerond op duizendtallen.  
** Om de mogelijkheid van identificatie van individuele transacties en subjecten aan de 
hand van bedragen teniet te doen, zijn alle bedragen bij aantallen onder de 10 achterwege 
gelaten.  
Bron: FIU.  
 
In totaal zijn in de periode van 2010 tot en met 2013, 480 offshore vennootschappen 
betrokken bij ruim 1,1 miljard euro aan ongebruikelijke transacties die zij gemeld door 
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de financiële instellingen omdat zij mogelijk kunnen wijzen op witwassen en die betrek-
king hebben op de geselecteerde 40 offshore landen. Bij transacties naar de geselecteerde 
40 offshore landen is van de ruim 1,1 miljard euro, 0,7 miljard verdacht verklaard door 
de FIU, dat is iets meer dan 40%. Dat is ruim € 2,6 miljoen per verdachte transactie. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit gemiddelde enerzijds wordt beinvloed door 
een relatief klein aantal grote girale transacties en anderzijds omdat van veel verdachte 
transacties geen bedragen zijn genoemd. In aantallen transacties: naar en van offshore 
landen is ongeveer 26,8% als verdacht bestempeld terwijl van alle transacties dat onge-
veer 12,5% is.1226 Gelet op de omvang van de verdachte transacties zijn de twee belang-
rijkste landen Cyprus en Luxemburg: zij zijn samen goed voor ruim 53% van het totale 
bedrag aan verdachte transacties waarvan een geldbedrag wordt genoemd. Opvallend is 
dat bij Cyprus verreweg de meest transacties in 2013 plaats vonden (72) terwijl er in 
2010, 2011 en 2012 er gemiddeld maar 7 per jaar plaatsvonden. Bij de meest voorko-
mende transacties met Luxemburg gaat het om banken die girale overboekingen melden 
(71x) en voertuigenhandelaars die contante betaling bij aankoop melden (26x). Bij de 
soort melders valt op dat makelaars in onroerend goed geen een melding hebben gedaan 
en notarissen in totaal 25 ongebruikelijke transacties hebben gemeld. (zie ook relatie 
vastgoed en gebruik offshore vennootschappen)  
 Een klein aantal subjecten is betrokken bij transacties waarin zeer grote bedragen 
over en weer gaan. Gekeken naar alle subjecten en transacties, blijkt dat 10% van de 
subjecten verantwoordelijk is voor 87% van de geldwaarde van de transacties. De meest 
voorkomende soort transactie is de girale overboeking; het gaat om 46% van het aantal 
transacties en om ruim 53% van het totale transactievolume. Niet bekend is wat het uit-
eindelijke resultaat is van deze ‘witwasvoorspellingen’. 
 
6.5.4 Omvang belastingen en misbruik OSV  

Een van de hypothesen van dit onderzoek is dat buitenlandse rechtspersonen kunnen 
worden misbruikt als instrument om (fiscaal) strafbare feiten te plegen. Om meer zicht 
te krijgen in het aantal bij de Belastingdienst geregistreerde buitenlandse rechtspersonen 
is hiertoe een verzoek gedaan aan de Belastingdienst.1227 Hierop heeft de Belastingdienst 
een overzicht verstrekt van het totaal aantal buitenlandse rechtspersonen dat bij de dienst 
staat geregistreerd. Deze gegevens zijn afkomstig uit het systeem Beheer van Relaties 
(BvR).1228  
 Ultimo 2005 waren in totaal 4.473 offshore vennootschappen uit 28 verschillende 
landen als belastingplichtige bij de Nederlandse Belastingdienst beschreven. De 

                                                        
1226  Jaaroverzicht FIU 2013. 
1227 Dit verzoek is gedaan in samenwerking met het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

uit 2007. Rapport Van de Bunt e.a.: Misbruik van buitenlandse rechtspersonen, 2007. 
1228 Voor een omschrijving hiervan zie par. 6.3.4. 
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Verenigde Staten van Amerika − de staat Delaware − neemt met ruim 55% het belang-
rijkste aandeel hiervan in, gevolgd door Groot Brittannië met 23% en Ierland met 9,7%. 
Samen nemen deze drie landen ongeveer 88% van het totaal voor hun rekening.  
 Volgens een rapport van de Amerikaanse Senaatscommissie schatten deskundigen 
dat in de Verenigde Staten een bedrag van 100 miljard dollar per jaar aan directe belas-
tingen wordt ontdoken (ongeveer 8% van de totale directe belastingen in de VS) door 
gebruik te maken van offshore structuren. Hiervan zou 70% betrekking hebben op par-
ticulieren en 30% op bedrijven.1229 Volgens Jack Blum, een expert op het gebied van 
offshore belastingontduiking en witwassen, is belastingfraude slechts een deel van het 
probleem omdat offshore belastingfraude altijd samen gaat met andere vormen van fi-
nancieel economische misdaad.1230 
 
6.5.4.1 Het leningenproject 
 
Naast bovenstaande informatie is er ook informatie verkregen over een inventariserend 
onderzoek dat in 1999 bij de Belastingdienst te Amsterdam heeft plaatsgevonden in sa-
menwerking met de FIOD. De bedoeling van dit project was om meer inzicht te krijgen 
in de aard en omvang van ‘twijfelachtige’ geldleningen die verstrekt zijn door buiten-
landse rechtspersonen aan Nederlandse belastingplichtigen voor de heffing van de ven-
nootschapsbelasting. De aanleiding hiervoor was dat zowel bij de Belastingdienst als uit 
de vakliteratuur bekend is, dat criminelen buitenlandse rechtspersonen aankopen, om 
hierin hun crimineel verkregen geld onder te brengen. Dit geld kan worden witgewassen 
door het als een (fictieve) geldlening vanuit het buitenland terug te boeken naar de be-
langhebbende in Nederland met de bedoeling om dit geld te investeren in de bovenwe-
reld. De verborgen ‘teruglening’ is dan de rechtvaardiging voor het uit misdrijf verkre-
gen geld.1231 
 
Methodologische aanpak 
De detectie van deze (offshore)leningen is begonnen door het maken van een query van 
alle aangiften vennootschapsbelasting (Vpb) van de belastinginspectie Amsterdam van 
het jaar 1997 waarin de code 6401 (langlopende schulden) voorkwam.1232 Uiteindelijk 
zijn er 2.173 belastingdossiers uitgekozen waarin een geldlening van meer dan NLG 
                                                        
1229 United States Senate: Tax Haven Banks and U.S.Tax Compliance, 17 juli 2008, p.1 en voetnoot 

17. Volgens de voetnoot is deze schatting van 100 miljard gebaseerd op de bevindingen van diverse 
deskundigen, onderzoekers en organisaties. De methodologische onderbouwingen van deze des-
kundigen en hun bevindingen zijn echter niet altijd duidelijk.  

1230  Verklaring J. Blum voor de Amerikaanse senaatscommissie, 11 april 2002, p. 44. 
1231  Deze constructie wordt in de literatuur ‘loan back’ genoemd en is wordt gezien als een belangrijk 

risicosignaal voor het witwassen van misdaadgeld. Feitelijk is het geen signaal maar een vaststel-
ling van witwassen als het in alle openheid plaats zou vinden. 

1232  Niet bekend is hoe lang  het begrip ‘langlopend’ is. 
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250.000,- stond opgenomen. Deze 2.173 dossiers zijn, voor zover mogelijk, allemaal 
individueel doorlopen. De code 6401 geeft namelijk wel aan dat er langlopende schulden 
zijn, maar nog niet of deze uit het buitenland komen.  
 Het resultaat van dit onderzoek was dat er uiteindelijk 285 belastingdossiers overble-
ven waarin staat vermeld dat de geldleningen afkomstig waren uit het buitenland.1233 In 
totaal betreft het een kapitaalinstroom van ongeveer 2,9 miljard gulden die door buiten-
landse rechtspersonen is verstrekt aan onder de competentie van de Belastingdienst Am-
sterdam vallende Nederlandse BV’s. Kern van het onderzoek was de vraag of het, bij de 
als leningen voorgestelde geldverstrekking, ging om echt vreemd vermogen of om eigen 
vermogen van de aandeelhouder. 1234 Uiteindelijk heeft het onderzoek slechts tot één 
strafrechtelijk onderzoek geleid. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het om een geld-
lening ging waarvan het geld afkomstig was van de lener zelf, als het ware een witge-
wassen sigaar uit eigen doos.  
 Uiteraard is niet in al deze gevallen sprake van misbruik van buitenlandse rechtsper-
sonen om hiermee belastingfraude te plegen. Om welk bedrag het precies gaat is moeilijk 
in te schatten. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal onder-
zochte belastingdossiers en bedragen aan geldleningen per land. 1235 
 
Tabel 6.24: Aantal dossiers, bedragen en geldleningen top 6 landen (1997) 

Nr. Land van herkomst geld-
lening 

Aantal  
belastingdossiers 

Totaal bedrag 
(in guldens) 

Gemiddeld bedrag 
(in NLG) 

1. Nederlandse Antillen 94 479.490.508 5.100.962 
2. Engeland 12 318.825.333 26.568.777 
3. USA/Staat Delaware 14 99.885.322 7.134.666 
4. Luxemburg 12 68.646.540 5.720.545 
5. Zwitserland 12 66.025.859 5.502.155 
6. Liechtenstein 2 46.795.770 23.397.885 
7. Overigen 139 1.730.170.057 12.447.266 
 Totaal 285 2.894.593.146 10.156.467 

Bron: Belastingdienst 
 
In totaal is er in 1997 voor een totaalbedrag van ongeveer 2.8 miljard gulden (ofwel € 
1,26 miljard) aan geldstromen binnen gekomen, afkomstig van offshore vennootschap-
pen en bestemd voor de eigenaren van Nederlandse BV’s gevestigd in Amsterdam. Kiest 
de geldverstrekker ervoor om een lening te verstrekken zonder hypothecaire zekerheid?  
  
Ongeveer 1/3 van alle geldleningen is afkomstig van (offshore) vennootschappen geves-
tigd op de Nederlandse Antillen. Afgezet tegen het totale geldleningsbedrag gaat het om 

                                                        
1233  Als er niets stond vermeld werd het dossier niet meegenomen. 
1234  BelastingBulletin, nr. 4 mei 2002, p. 18 e.v.  
1235  Let op: dit overzicht geeft alleen de totale omvang aan en niet het concrete misbruik. 
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17%. Het gemiddelde leningsbedrag van al deze landen is ruim 10 miljoen gulden. Het 
veruit grootste deel van dit vermogen, ongeveer 80%, was geïnvesteerd in vastgoed.  
 Deze vorm van geldverstrekking is een alternatief om de afhandeling van misdaad-
geld nog minder transparant te maken ten opzichte van hypothecaire geldleningen, ervan 
uitgaande dat deze onderhandse leningen niet zijn geregistreerd in het kadaster als recht 
van hypotheek. De methodiek is daarom relevanter dan de uitkomsten.  
 Deze bevindingen komen overeen met wat in de literatuur over fiscale fraude en wit-
wassen is vermeld betreffende de terugleenconstructie.1236 Duidelijk is dat het verstrek-
ken van geldleningen door offshore vennootschappen internationaal als een risico wordt 
aangemerkt voor het plegen van belastingfraude en/of witwassen.1237 Alhoewel dit on-
derzoek enigszins gedateerd is, het betreft 1997, zijn er voldoende aanwijzingen dat deze 
problematiek nog steeds actueel is (zie zaak nr. 1, 22, 25, 26 en 29).  
 
6.5.5 Bevindingen enquêtes bij de Nationale recherche en de FIOD  

In de eerste enquête is onderzocht of en zo ja, in hoeverre respondenten van de FIOD bij 
hun onderzoek stuiten op misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Hiertoe is in de 
enquête de vraag gesteld of de respondent tijdens het laatste onderzoek waaraan hij heeft 
meegewerkt misbruik van buitenlandse rechtspersonen is tegengekomen. Bijna 58% van 
de respondenten heeft de vraag met ja beantwoord, wat betekent dat buitenlandse rechts-
personen regelmatig betrokken zijn bij FIOD onderzoeken. 
 In de tweede enquête die is gehouden onder medewerkers van de Nationale Recher-
che is onderzocht of en in hoeverre deze ondervraagden betrokken waren bij opsporings-
onderzoeken waarbij buitenlandse rechtspersonen waren gebruikt dan wel misbruikt. 
Hieruit kwam naar voren dat gemiddeld in 54% van alle strafrechtelijke onderzoeken 
van de laatste 2 jaar, uitgevoerd door de Nationale Recherche, een buitenlandse rechts-
persoon betrokken was.1238  
 Uit beide enquêtes komt naar voren dat in meer dan de helft van alle strafrechtelijke 
onderzoeken buitenlandse (offshore) vennootschappen een rol hebben gespeeld in de 
modus operandi. Deze bevindingen sluiten ook aan bij wat een tweetal respondenten 

                                                        
1236  Zie literatuur overzicht op p. 228. 
1237  OESO 2009, p.13/31 en 43.  
1238  Let wel, het ging in dit onderzoek om buitenlandse rechtspersonen en niet specifiek om offshore 

vennootschappen. 
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aangaven. Deze stelden ook dat bij meer van de helft van de onderzochte zaken die zij 
in behandeling kregen, buitenlandse rechtspersonen waren betrokken. 
 
6.5.6 Beantwoording onderzoeksvraag 6 

In deze paragraaf staat onderzoeksvraag 6 centraal, welke gaat over de bekend geworden 
omvang van misbruik van offshore vennootschappen in Nederland. 
 Vanwege het ontbreken van voldoende betrouwbare gegevens in statistieken en for-
mele registers bij overheidsdiensten is het lastig om een eenduidig zicht te krijgen op de 
omvang van dat misbruik. Een onbekend aantal misbruikgevallen wordt niet herkend, 
geregistreerd en/of vervolgd. Bij kwantitatieve gegevens uit de rechtspraak gaat het al-
leen om de vastgestelde misbruikgevallen die door het OM zijn vervolgd.  
 De veelal landsgrensoverschrijdende vormen van misdaad maken het geheel nog in-
gewikkelder. Het is onbekend hoe groot het zogenaamde ‘dark number’ is. Dat is een 
ernstig tekort aan informatie. Er bestaan voorts nauwelijks degelijk onderbouwde inter-
nationale rapporten en onderzoeken naar de aard en omvang van misbruik van buiten-
landse rechtspersonen.  
 Desondanks is aan de hand van de beschikbare empirische resultaten met de vermelde 
aannames een theoretische duiding van de omvangcijfers geproduceerd. Die cijfers zijn 
vervolgens geïnterpreteerd en geduid aan de hand van de enquêteresultaten bij de FIOD 
en Nationale Recherche alsmede met behulp van diepte interviews met respondenten die 
werkzaam zijn in de handhavingsketen. Het zal duidelijk zijn dat er dan alsnog witte 
vlekken overblijven. Volgens sommigen is het ook niet noodzakelijk om exact de juiste 
omvang te weten, het gaat niet alleen om wat er precies is ontdekt maar vooral wat er 
nog resteert en vatbaar is voor misbruik (Faber 2011) of om vast te stellen dat iets scha-
delijk is voor de maatschappij (Reuter 2013) 
 Via dit onderzoek zijn op de volgende gebieden aanwijzingen gevonden voor de om-
vang van het misbruik: de vastgoedsector, verdachte transacties, onderhandse leningen, 
strafrechtelijke onderzoeken en belastingontduiking waar een relatie bestond met bank-
rekeningen van offshore vennootschappen.  
 
De vastgoedsector 
Dat offshore vennootschappen een belangrijke rol spelen in het arsenaal van de georga-
niseerde misdaad blijkt wel uit de 18 ‘spraakmakende’ zaken uit de periode 1990-2013 
in Nederland. Het gaat dan vooral om de aan- en verkoop, de juridische eigendomsover-
dracht en de financiering van vastgoed. Ook in andere bronnen (de onderzoeken van 
Meloen et al., Unger et al., van Duyne en Soudijk, Unger en Ferwerda, de rapporten van 
de FATF en het FEC en de Kamervragen/antwoorden die in dit hoofdstuk zijn bespro-
ken) wordt vaak vermeld dat vastgoed een belangrijke rol speelt bij de georganiseerde 
misdaad en daarmee ook bij het witwassen van misdaadgeld. Bij deze onderzoeken is 
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het specifieke deelonderwerp, namelijk misbruik van offshore-vennootschappen samen-
hangend met vastgoed, vrijwel volledig buiten schot gebleven.  
  
Om toch inzicht te krijgen in dit verschijnsel zijn databestanden van het Kadaster geana-
lyseerd. Uit het onderzoek bij het kadaster komt naar voren dat het directe eigendom van 
OSV’s is toegenomen van 980 miljoen euro in 2007, naar ruim 1,6 miljard euro in 2013. 
Daarentegen is de directe hypothecaire financiering door OSV’s significant afgenomen 
van 26 miljard euro in 2007 tot 3,7 miljard euro in 2013. Om tot een schatting van de 
totale omvang van de vastgoedsector te komen dient hierbij nog te worden opgeteld het 
bedrag aan onderhandse leningen, dat is geïnvesteerd in vastgoed zonder dat het pand 
bezwaard wordt met het recht van hypotheek, en het bedrag dat indirect is geïnvesteerd 
in vastgoed via een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon.  
 Het totale (investerings)bedrag van offshore vennootschappen in Nederlands vast-
goed was in 2008 ruim € 15,9 miljard en significant gedaald tot 5,3 miljard in 2013.1239 
Hiermee wordt dan wel inzicht gegeven in de totale omvang investeringen en financie-
ringen van offshore vennootschappen in vastgoed in Nederland, maar is nog niets gezegd 
over de verhouding tussen gebruik en misbruik van offshore vennootschappen. Over in-
direct eigendom en indirecte of onderhandse financiering is evenmin niets bekend.  
 Verder blijkt uit de gegevens dat offshore vennootschappen in de periode 2011-2013 
betrokken waren bij 369 transacties met een totaal volume van 369 miljoen euro.1240 In 
het jaar 2013 vonden er 67 vastgoedtransacties plaats met een totale waarde van bijna 
162 miljoen euro. Uit de gegevens van het FIU blijkt dat in 2013 door notarissen in totaal 
3 meldingen van ongebruikelijke transacties (waarvan er 1 als verdacht is aangemerkt) 
zijn gedaan en door makelaars in onroerend goed geen. Dat terwijl de Leidraad Wwft 
voor notarissen, het gebruik van buitenlandse (offshore) vennootschappen als een hoog 
risico op witwassen wordt aangemerkt.1241 
 Desondanks levert dit slechts anekdotische aanwijzingen op. Het tijdvak waarover 
gegevens bekend zijn omvat slechts 3 jaren, waarbij de waarde omvang naar waarde met 
46% afnam. Het vastgoedeigendom van de OSV’s kan dus niet stabiel genoemd worden.  
 Indien dit de indruk wekt dat er niets aan de hand is, nadere analyse gemaakt van het 
gebruik van offshore vennootschappen bij georganiseerde misdaad levert een ander 
beeld op. Hieruit komt naar voren dat in vrijwel alle dossiers van omvangrijkere zaken 
van georganiseerde misdaad offshore vennootschappen een rol spelen. Uit de analyse 
van 18 zaken in de periode van 1990 tot 2013 komt naar voren, dat in alle gevallen 
waarbij het gaat om drugs betrokken onderzoeken een of meer offshore vennootschappen 
een rol hebben gespeeld bij het investeren of financieren van vastgoed in Nederland (zie 

                                                        
1239  Het grootste gedeelte hiervan betreft hypothecaire financiering. In verhouding tot het totaal lijkt 

het mee te vallen, maar in absolute bedragen is er sprake van een hoog risico.  
1240  Uit de data is niet bekend om hoeveel unieke rechtspersonen het daarbij ging. 
1241  Specifieke Leidraad naleving Wwft, 2011, p. 5. 
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tabel 6.15 en zaak nr. 13, 22, 25, 27, 28 en 29) met een totale waarde van ruim 38 miljoen 
euro.  
 Vastgoed is een aantrekkelijke investering voor criminelen, vanwege het gebrek aan 
transparantie en effectieve controle terwijl vastgoed een betrouwbare investering is die 
status geeft en voldoende witwasmogelijkheden.1242 Het nadeel voor criminelen is echter 
dat er bij vastgoedtransacties veel geregistreerd wordt waardoor het voor opsporingsau-
toriteiten makkelijker wordt om het (geld)spoor te volgen en het bezit van criminelen 
vast te stellen, beslag te leggen en zo mogelijk af te pakken. Juist hier komt de OSV 
uitermate van pas, vanwege de anonimiteit bevorderende elementen (zie H 3, tabel 3.8.). 
Hier kunnen we stellen dat juist een combinatie van vastgoed en gebruik van OSV extra 
aantrekkelijk is voor criminelen. 
 
Verdachte transacties 
FIU-Nederland ontvangt van meldingsplichtigen in Nederland meldingen van ongebrui-
kelijke transacties, met name over witwasrisico en belastingontduiking. Over de periode 
2010-2013 zijn in totaal 813.000 transacties door de FIU geregistreerd, waarvan bij ruim 
62.000 transacties een rechtspersoon is betrokken. Uiteindelijk zijn 480 unieke buiten-
landse rechtspersonen uitgelicht, die een mogelijke risicofactor hebben (aan de hand van 
de aangeleverde lijst van 40 offshore landen). Deze 480 unieke rechtspersonen zijn in 
een tijdspanne van vier jaar betrokken bij in totaal 922 transacties met een totale omvang 
van ruim € 1,1 miljard. Hiervan zijn 266 transacties (28%) als verdacht aangemerkt met 
een totale waarde van ruim 703 miljoen euro (70%). Dit wijst erop dat het aantal als 
verdacht aangemerkte marktspelers weliswaar klein is, maar dat hun belangen groot zijn.  
 
Onderhandse leningen 
Een onderzoek dat in 1999 bij de Belastingdienst te Amsterdam in samenwerking met 
de FIOD heeft plaatsgevonden had als aanleiding dat bekend is dat criminelen buiten-
landse rechtspersonen aankopen om hierin hun crimineel verkregen geld onder te bren-
gen. De crimineel heeft met deze ‘teruglening’ op papier een ogenschijnlijk legale bron 
gekregen voor zijn uit misdrijf verkregen geld. Het resultaat van dit onderzoek was dat 
er uiteindelijk 285 belastingdossiers overbleven waarin staat vermeld dat de geldlenin-
gen afkomstig waren van naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen.1243 Dit 
leidde tot een strafrechtelijk onderzoek dat later werd geschikt door het OM. In totaal 
betreft het een kapitaalinstroom van ongeveer 1,3 miljard euro die door buitenlandse 

                                                        
1242  Zie bijvoorbeeld Nelen 2008. 
1243  Als er niets stond vermeld werd het dossier niet meegenomen. 
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rechtspersonen is verstrekt. Een groot deel hiervan is gebruikt als investering in vast-
goed.  
 
 
 
Strafrechtelijke onderzoeken 
Voor het onderzoek zijn twee enquêtes uitgevoerd, een bij de FIOD en een bij de Natio-
nale Recherche.1244 Volgens de enquête bij de FIOD gaf 58% van de respondenten aan 
dat tijdens het laatste onderzoek misbruik van buitenlandse rechtspersonen is aangetrof-
fen.  
Uit de enquête bij de Nationale Recherche kwam naar voren dat gemiddeld in 54% van 
alle strafrechtelijke onderzoeken van de laatste 2 jaar een buitenlandse rechtspersoon 
betrokken was.  
Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de praktijk in meer dan de helft van alle opspo-
ringsonderzoeken naar witwassen en georganiseerde misdaad een buitenlandse (off-
shore) vennootschap is betrokken. 
 Een andere aanwijzing van misbruik van buitenlandse rechtspersonen is te vinden in 
de monitor georganiseerde misdaad.1245 Bij de monitor van 2002 waren in 35% van alle 
onderzochte dossiers buitenlandse rechtspersonen betrokken. In de monitor van 2007 
waren in 13 van de 40 zaken (ruim 32%) buitenlandse rechtspersonen betrokken in het 
fraudepatroon.1246  
 
Belastingontwijking en/of ontduiking met offshore banken 
Uit het onderzoek van het BIS komt naar voren dat eind 2013 het totaal aan offshore 
banktegoeden dat bij banken wordt aangehouden ruim 5.565 miljard dollar bedraagt, 
ruim 25% van het totale wereldwijd aangehouden banktegoeden.1247 Verder blijkt uit het 
onderzoek van het BCG dat hoe groter het kapitaal, des te meer de eigenaren uitwijken 
naar offshore locaties. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat het aantal betrokken 
personen verhoudingsgewijs klein is maar dat hun aandeel in het totale offshore ver-
mogen omgekeerd evenredig groot is. Volgens de verkregen dat van het BCG wordt 
ongeveer 1/3 van het vermogen van vermogende particulieren (HNWI’s) offshore on-
dergebracht. In totaal zou er door Nederlandse ‘huishoudens’ ongeveer 143 miljard off-
shore zijn geplaatst. Niet bekend of en in hoeverre dat offshore vermogen is opgegeven 
aan de Nederlandse belastingdienst. Door Tax Justice Network wordt aangenomen dat 
dit gehele bedrag aan offshore vermogen niet is aangegeven aan de belastingautoriteiten 

                                                        
1244  Zie uitgebreider paragraaf 2.2.5. 
1245  Zie hiervoor paragraaf 6.5.2.2., onderdeel g.  
1246  Ook hier geldt weer dat het gaat om buitenlandse rechtspersonen en niet om offshore vennoot-

schappen, al kunnen die daar wel onder vallen.  
1247 Cijfers van de BIS. 
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van het land waar de vermogende woont terwijl dit wel had gemoeten. Als dit juist is 
dan is er sprake van belastingfraude en/of witwassen. Echter, voor deze conclusie was 
geen wetenschappelijke onderbouwing vindbaar. Wel zijn er aanwijzingen die erop wij-
zen dat een (groot) deel van offshore aangehouden vermogen betrekking heeft op belas-
tingfraude in het woonland van de bezitter.1248 
 Verder kunnen we de kans op misbruik van offshore vennootschappen vanuit twee 
invalshoeken beredeneren. Ten eerste komt uit de criminologische leer van de gelegen-
heidstheorie naar voren dat de kans op misbruik wordt vergroot naarmate de gelegenheid 
daartoe ook groter is en het toezicht onvoldoende is, aansluitend op het gezegde: ‘de 
gelegenheid maakt de dief’. 1249 Een OSV biedt gelegenheid: hij kent een hoge mate van 
anonimiteit ten aanzien van a) het verhullen van de identiteit van de werkelijke eigenaar 
door een zeer beperkte hoeveelheid openbare informatie, b) geen of beperkte administra-
tieplicht en c) vrijwel geen daadwerkelijk toezicht op de actoren en de mate van traceer-
baarheid van de herkomst van het vermogen.  
 Ten tweede leveren afwijkingen van algemene patronen aanwijzingen op (maar niet 
meer dan dat) voor mogelijk misbruik. 1250 Hierbij is te denken aan de commerciële lo-
gica voor het kiezen van een bepaalde gecompliceerde internationale structuur met 
rechtsvormen uit verschillende landen, waarbij ook de aandeelhouders, bestuurders, 
bankrekeningen en activiteiten in verschillende jurisdicties zijn ondergebracht. De vraag 
is dan of er een wettige bedrijfslogica is of dat getracht wordt om de identiteit van de 
uiteindelijke begunstigde te verhullen. 
 Geconcludeerd kan worden dat uit het onderzoek voldoende onderbouwing naar vo-
ren gebracht is om de stelling te handhaven dat offshore vennootschapen regelmatig zijn 
betrokken bij allerlei vormen van financieel economische misdaad, vooral in bepaalde 
sectoren (vastgoed) en door bepaalde groepen van gebruikers (drugscriminelen, corrupte 
bedrijfsleiders en politici alsmede frauderende vermogende particulieren). Weliswaar 
blijft de raming van de omvang van misbruik van offshore vennootschappen erg on-
nauwkeurig, maar er zijn wel belangrijke aanwijzingen voor een wereldwijd misbruik. 
Daarbij moet er rekening mee gehouden worden, dat het aantal twijfelachtige offshore-
spelers gering is in verhouding tot het grote geldelijk belang dat zij vertegenwoordigen.  
   
  
  

                                                        
1248  Zie ook G20 verklaring van februari 2014. 
1249 Zie hiervoor: Bunt e.a. 2007, p.126, Nelen 2008, p. 755 en Kabki 2014 (diss), p. 204 e.v. 
1250 Zie hiervoor ook: Bunt e.a. 2007, p.126. 
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7  Samenvatting, reflectie, conclusies en aanbevelingen 
 
 
7.1  Samenvatting 
 
Dit afsluitende hoofdstuk bevat een samenvatting van mijn studie naar de wijze (aard) 
en op welke schaal (omvang) misbruik plaatsvindt van offshore vennootschappen waar 
Nederlandse (rechts)personen bij zijn betrokken. De volgende zes onderzoeksvragen 
werden uit deze probleemstelling afgeleid: 
 
1. Wat wordt verstaan onder het begrip OSV? (hoofdstuk 2) 
2. Wat zijn de juridische overeenkomsten en verschillen van een viertal voor dit onder-

zoek uitgekozen OSV’s? (hoofdstuk 3) 
3. In welke vormen en op welke wijzen worden offshore vennootschappen misbruikt en 

welke omgevingsfactoren spelen daarbij een rol? (hoofdstuk 5) 
4. Hoeveel OSV’s waren er eind 2013 wereldwijd geregistreerd, hoe zijn deze geogra-

fisch verspreid en wat kan worden vastgesteld over het bijbehorende geldelijk be-
lang? (hoofdstuk 6) 

5. Hoeveel OSV’s waren er eind 2013 geregistreerd in Nederland? (hoofdstuk 6) 
6. Wat is de bekend geworden omvang van het misbruik van OSV’s die in Nederland 

gebruikt worden? (hoofdstuk 6) 

Het tijdvak waarover de onderzoeksgegevens zijn verzameld, strekte zich uit van 2004 
tot mei 2015. Het onderzoek is gericht op misbruik van een bepaald soort buitenlandse 
rechtspersonen, namelijk de privaatrechtelijke kapitaalvennootschappen (zie hierna). 
Andere vormen van offshore rechtspersonen, zoals stichtingen en trusts, zijn buiten de 
vraagstelling gehouden.  
  
Korte historische beschouwing van de ontwikkeling van offshore vennootschappen 
 
Een eerste aanzet tot het misbruik van offshore vennootschappen volgde op de veroor-
deling van Al Capone voor het plegen van belastingfraude. Dit was een belangrijke 
‘wake-up-call’ voor de georganiseerde misdaad in de VS: Zij beseften dat zij er onver-
wachts een nieuwe en gevaarlijke vijand bijgekregen hadden: de belastingdienst. De 
Amerikaanse gangsters moesten toen naar oplossingen voor dit probleem zoeken. Meyer 
Lanski, het financiële brein van de criminele organisatie in de VS, pakte het probleem 
aan door een groot deel van het uit misdaad verkregen geld te verplaatsen naar instellin-
gen buiten de Verenigde Staten, in het bijzonder naar anonieme nummerrekeningen in 
Zwitserland. Daarmee slaagde hij erin die gelden buiten het zicht van de Amerikaanse 
belastingdienst (IRS) te brengen. Ook maakte hij, volgens de overlevering, als één van 
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de eersten gebruik van een basis witwastechniek, de ‘loan back’ of terugleen-structuur. 
Daar is evenwel geen bewijs voor gevonden.  
 De volgende belangrijke ontwikkeling begon in en na de Tweede Wereldoorlog met 
de opkomst van multinationals, en de toenemende behoefte aan tax planning om zo wei-
nig mogelijk belasting te betalen. Aanvankelijk ging het alleen om verplaatsing van de 
zetel van Nederlandse vennootschappen buiten het in de oorlog bezette gebied. Later om 
het bedenken van structuren voor Nederlandse én buitenlandse bedrijven om gebruik te 
maken van aantrekkelijke (fiscale) regelingen.  
 Een derde belangrijke ontwikkelingspunt was de dekolonisatie van Britse overzeese 
gebiedsdelen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Gebieden die zelfstandige landen wer-
den, maar economisch weinig mogelijkheden hadden, gingen zich voornamelijk richten 
op de financiële en vennootschappelijke dienstverlening.  
 Ter illustratie moge Britse Maagdeneilanden dienen. Nadat het land in 1967 onaf-
hankelijk van het Verenigd Koninkrijk was geworden, ging het financiële offshore dien-
sten verlenen, wat uiteindelijk uitliep op de in 1984 ingestelde International Business 
Company (IBC), feitelijk de geboorte van de meest zuivere vorm van een offshore ven-
nootschap. Vanaf het jaar 2000 werden jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000 nieuwe off-
shore vennootschappen opgericht. Inmiddels staan er meer dan 1 miljoen IBC’s geregi-
streerd bij de Registrar of Companies, dat fungeert als het lokale handelsregister. De 
offshore dienstverlening heeft het land en de bevolking veel welvaart gebracht. De jaar-
lijkse registratierechten zijn goed voor ongeveer 55% van de totale overheidsinkomsten. 
Het zou een te gemakkelijke gevolgtrekking zijn om dit allemaal te betrekken op mis-
bruik en misdaadgeld, maar dit soort dienstverlening is daar wel geschikt voor. 
 De oprichting en het beheer van offshore vennootschappen is van groot economisch 
belang voor zowel de offshore landen als voor een hele maatschappelijke bedrijfstak van 
dienstverleners, zoals trustkantoren, bankinstellingen, accountants, belastingadviseurs 
en advocaten. Deze dienstverleners hoeven niet noodzakelijkerwijs in het offshore land 
gevestigd te zijn, maar werken vaak in een onshore land waar hun klanten gevestigd zijn, 
zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland. 
 Een vierde stap in de ontwikkeling van de offshore vennootschap is een verandering 
in het landschap van de OSV: de totstandkoming van het internationale anti-witwasbe-
leid dat begin jaren ’90 van de vorige eeuw met de oprichting van de FATF is ingezet en 
eigenlijk een tegenbeweging is. Dit beleid ‘dwong’ witwassers om nog meer gebruik te 
gaan maken van verhullingsinstrumenten om hun sporen uit te wissen. De vraag naar de 
offshore dienstverlening in het algemeen en naar offshore vennootschappen in het 
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bijzonder is sinds de jaren ’90 gestaag gegroeid. Omdat het begrip offshore vennoot-
schap niet duidelijk en eenduidig is gedefinieerd, luidt de eerst onderzoeksvraag als 
volgt: 
 
 
Wat wordt verstaan onder het begrip offshore vennootschap? 
 
Er bestaat geen eenduidige internationale juridische definitie van het begrip ‘offshore 
vennootschap’. Vrijwel iedere instelling of schrijver geeft er een eigen invulling aan, 
waarbij vaak niet duidelijk is welke maatstaven worden toegepast. Ook worden verge-
lijkbare termen gebruikt, die vaak nietszeggend en suggestief zijn, zoals legal entities, 
corporate vehicles, dekmantelorganisaties, brievenbusvennootschappen en shell- en 
shelf companies. Het gebrek aan een eenduidige definitie en bijbehorend begripsraam-
werk maakt het lastig om de aard en omvang van misbruik te bepalen. Ook kenmerken, 
vergelijkingen, trends en ontwikkelingen zijn hierdoor lastig vast te stellen: de vraag 
‘wat hoort bij wat’ kan niet ondubbelzinnig worden beantwoord. De bepaling van het 
begrip offshore vennootschap is hierdoor  ̶  evenals het begrip belastingparadijs – wille-
keurig en vaak politiek gekleurd. Om het onderzoek af te bakenen is uit de 15 bestaande 
omschrijvingen de volgende werkdefinitie van het begrip offshore vennootschap opge-
steld: 

 
Een naar buitenlands recht opgerichte privaatrechtelijke kapitaalvennootschap die 
in het rechtsgebied van oprichting en/of statutaire vestiging geen economische be-
drijvigheden mag ontplooien (c.q. ontplooit) en waarvan de werkelijke gerechtigde 
in een ander land woont of gevestigd is dan waar de offshore vennootschap gevestigd 
is.  

 
In de toepassing van deze definitie zijn een vijftal beperkende kenmerken toegepast, die 
echter niet altijd en overal gelden; dat zijn: (1) de overheid in het land van oprichting 
heft geen directe belasting (wel dient de offshore vennootschap (OSV) jaarlijks een vaste 
vergoeding te betalen aan de overheid); (2) er geldt aparte wet- en regelgeving; (3) de 
OSV heeft geen eigen fysiek kantoor(adres), personeel, communicatiemiddelen e.d., het-
geen betekent dat de OSV in het land van vestiging moet beschikken over een vertegen-
woordiger (registered agent) en kantooradres (registered office); (4) de OSV moet wor-
den beheerd en bestuurd door een (medewerker van) een lokaal trust- of advocatenkan-
toor; en ten slotte (5) is er sprake van anonimiteit bevorderende elementen, zoals aande-
len aan toonder, en geen of beperkte deponeringsverplichtingen. 
 De oprichting en de verkoop van offshore vennootschappen is te beschouwen als een 
uitwerking van het economische marktbeginsel waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn 
afgestemd. Aan de vraagzijde bevinden zich multinationale ondernemingen, MKB-on-
dernemingen, vermogende particulieren en fraudeurs/criminelen die zoeken naar 
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(financiële) geheimhouding. Aan de aanbodzijde staan voornamelijk overheden en ban-
ken, accountants, advocaten en trustkantoren. Vaak worden deze partijen bij elkaar ge-
bracht door (internationale) belastingadviseurs.  
 Door in het kader van dit onderzoek zelf een (offshore) vennootschap op te (laten) 
richten is meer inzicht gekregen in het oprichtingsproces en de hierbij gebruikte forma-
liteiten. Wat daarbij opviel is, dat het erg gemakkelijk, goedkoop, snel en redelijk ano-
niem kan verlopen, zelfs in Engeland dat een van de strengste anti-witwaswetgevingen 
heeft. Een kopietje van het paspoort was in dit geval voldoende identificatie voor de 
aanbieder. Verder was het opmerkelijk dat er vrijwel geen toezicht werd uitgeoefend 
door het Companies House of door de Britse belastingdienst. 
 Het oprichten en in stand houden van offshore vennootschappen is niet gratis. Naast 
de eenmalige oprichtingskosten (oprichtingskosten of aankoopkosten van een of meer 
offshore entiteiten, en/of betalen van adviseurs) zijn er de jaarlijks terugkomende be-
heerkosten (voor de agent, het registered office, directeur-in-naam (nominee-director), 
opmaken van documenten enz.). Het aanhouden van bankrekeningen voor zo’n vennoot-
schap in weer een ander land leidt tot aanvullende beheerkosten en eventueel een aan te 
houden minimum saldo. Voor een deel zijn deze punten niet anders dan voor een onshore 
vennootschap, die bij het bepalen van haar structuur daarvoor een berekening maakt.  
 Omdat er juridische verschillen bestaan tussen soorten offshore vennootschappen is 
onderzocht:  
 
Welke typen offshore vennootschappen zijn te onderscheiden? 
 
In de literatuur worden vier verschillende typen offshore vennootschappen onderschei-
den. Daarbij gaat het niet om de rechtsvorm, maar om een fiscaal georiënteerde aandui-
ding van bepaalde typen van offshore vennootschappen. In volgorde van ontwikkeling 
zijn dat:  
1. Non-Resident Companies 
2. Exempt Companies 
3. International Business Companies  
4. De Zero Tax Companies  

Deze verschillende typen bestaan vaak naast elkaar in de vennootschapswetgeving van 
offshore landen. In dit onderzoek zijn landen op grond van deze vier typen onderschei-
den in twee groepen, te noemen categorie A: de zuivere offshore vennootschappen, en 
categorie B: de gemengde offshore vennootschappen. 
  
Categorie A: zuivere offshore vennootschappen 
Deze groep wordt uitsluitend gevormd door voormalig Britse koloniën die dezelfde 
rechtsvorm gebruiken, namelijk de ‘private limited company by shares’. Verder heeft 
deze groep gemeen dat deze vennootschappen speciaal zijn ontworpen en gereguleerd 
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voor dienstverlening aan niet-ingezetenen. Aan deze offshore status is ook de fiscale 
vrijstellingspreferentie gekoppeld. In totaal is bij 23 landen vastgesteld dat zij de Inter-
national Business Company (IBC) c.q. zero tax als type offshore vennootschap kennen 
(zie tabel 6.1). Ze worden daarom ook wel IBC-landen genoemd. In totaal stonden ul-
timo 2013 ruim 1,5 miljoen offshore vennootschappen geregistreerd in de lokale Regis-
ters of Companies van deze 23 landen.  
 Vanuit de geïndustrialiseerde wereld is op deze offshore voorzieningen steeds meer 
kritiek gerezen, omdat veel belastinggeld naar deze landen toestroomt. In feite gaat de 
geldstroom naar het land waar de bankrekeningen worden aangehouden en dat zijn veelal 
onshore landen. Met name de OESO, de FATF en de EU hebben internationale druk 
uitgeoefend op deze IBC-landen om hun (fiscale) wetgeving aan te passen en daarmee 
het verschil in fiscale behandeling tussen onshore en offshore op te heffen. Een aantal 
van deze landen heeft er vervolgens voor gekozen om het offshore regime af te schaffen 
en in plaats daarvan een algemeen winstbelastingtarief van 0% in te voeren. Daarmee 
was de zero-tax company geboren, waarmee er dus in feite niets veranderde.  
 
Categorie B: gemengde offshore vennootschappen 
De tweede groep is een samenstelling van de overige typen offshore vennootschappen. 
Deze tweede lijst betreft geen IBC’s, maar wel daarmee vergelijkbare rechtsvormen. De 
belangrijkste verschillen zijn dat deze rechtsvormen geen aparte wetgeving kennen, een 
andere belastingheffing hebben en dat het ook niet allemaal privaatrechtelijke Limiteds 
zijn. Deze groep heb ik als B-groep aangeduid. Eind 2013 stonden in totaal 560.000 van 
offshore vennootschappen geregistreerd in 17 landen (tabel 6.2).  
 In deze twee groepen tezamen stonden er eind 2013 in totaal ruim 2 miljoen offshore 
vennootschappen wereldwijd geregistreerd. Deze zijn geografisch verspreid over 40 lan-
den in 5 werelddelen (tabel 6.5). Dit aantal stijgt nog steeds ieder jaar. Per jaar worden 
er ongeveer 100.000 nieuwe offshore vennootschappen ‘geboren’, al zijn niet al deze 
offshore vennootschappen nog steeds actief.  
 Deze cijfers dienen als ruwe schattingen te worden opgevat, aangezien nationale re-
gistraties verschillende betekenissen kunnen hebben. Ons land is daar een aardig voor-
beeld van: in Nederland stonden in 2013 in totaal 40.044 ondernemingen als buiten-
landse rechtspersoon geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Dat is veel meer dan tot nu toe in de literatuur werd aangenomen.1251 Dat komt omdat 
alleen de buitenlandse rechtspersonen die als onderneming staan geregistreerd werden 

                                                        
1251  Zie: Wezeman & Houten 2003, p. 9 en WODC 2007, p. 13.  



 
374 

geteld en niet die in een andere hoedanigheid, zoals als (enig) aandeelhouder (51%), 
beherend vennoot van een CV (7%) of als bestuurder (18%).1252 
 
  

                                                        
1252  Let wel: het betreft hier het aantal buitenlandse rechtspersonen en niet het aantal offshore vennoot-

schappen. Ruim 48% van het totaal betreft de Engelse Limited. Het aantal en soort offshore ven-
nootschappen in deze categorie kon niet worden vastgesteld. 
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Nu de OSV is afgebakend, is in de rechtsvergelijking gekeken naar de belangrijkste 
misbruik bevorderende kenmerken van een OSV. 
 
Door de OESO, FATF, (internet-)aanbieders en in de literatuur wordt beschreven dat de 
OSV zich onderscheidt van andere buitenlandse vennootschappen. Dit onderscheid be-
treft de betrekkelijk hoge mate van anonimiteitbevorderende kenmerken, zoals belas-
tingvrijdom, nominee dienstverlening, een minimum aan deponerings-verplichtingen in 
openbare registers en het gebrek aan daadwerkelijk toezicht en handhaving. Hierop is er 
internationaal steeds meer kritiek gekomen en bijgevolg druk op de betreffende landen 
om hun vennootschapswetgeving aan te passen aan internationaal gewenste eisen van 
transparantie en informatie-uitwisseling, zoals besproken in hoofdstuk 3. 
 Op grond van dit onderzoek is een aantal kenmerken van OSV’s naar voren gekomen 
die kunnen duiden op misbruik. Het eerste kenmerk betreft de aard van de leiding van 
misbruikte OSV’s: deze bestaat vrijwel altijd uit een directeur-enig aandeelhouder. Het 
gaat in feite om eenpersoons OSV’s Hierbij heeft een natuurlijk persoon feitelijke zeg-
genschap over, en controle op, de hele structuur van de gebruikte OSV’s. Bij deze OSV’s 
is geen sprake van ‘checks and balances’, wat de mogelijkheden van misbruik vergroot. 
Dit gegeven alleen duidt op zichzelf nog niet op misbruik, maar zoals dit onderzoek heeft 
uitgewezen, kan het wel een belangrijke aanwijzing zijn bij de inschatting van de mis-
bruikmogelijkheid.  
 Een tweede kenmerk is dat offshore vennootschappen vrijwel altijd gebruik maken 
van een bankrekening bij een onshore bankinstelling, buiten het land waar de OSV is 
gevestigd. Dit komt erop neer dat de financiële instellingen van de geïndustrialiseerde 
landen het grootste gedeelte van de (verholen) geldstromen afhandelen, terwijl de kleine 
tax-havens, zoals de Britse Maagdeneilanden, alleen de beheerkosten innen. Weliswaar 
zijn er enkele banken in de offshore jurisdicties, al dan niet met een Britse of Zwitserse 
connectie, maar het is de vraag of deze even gemakkelijk te gebruiken zijn bij internati-
onale banktransacties. Wellicht is er ook meer vertrouwen in de beroepsmatigheid van 
gevestigde banken in financiële knooppunten in geïndustrialiseerde landen. Hierover is 
weinig bekend. Het is een feit dat banken buiten de offshore landen de voorkeur lijken 
te krijgen.  
 In hoofdstuk 5 is beschreven welke vormen van misbruik kunnen worden onderschei-
den en welke rol de OSV speelt bij bepaalde vormen van misdaad. Daarbij gaat het niet 
alleen om wat zichtbaar is, maar vooral om wat versluierd wordt, zoals namen van de 
werkelijke economisch belanghebbenden en/of feitelijke bestuurders en verhulde finan-
ciële informatie. Behalve voor de eigenaar bestaat er voor derden weinig zicht op wat de 
bedrijvigheden zijn, waar die plaatsvinden, waar de bankrekeningen worden aangehou-
den, en door wie de rechtshandelingen feitelijk worden verricht en wie de uiteindelijke 
belanghebbende is. 
 Internationale constructies met offshore vennootschappen zijn betrekkelijk eenvou-
dig en goedkoop op te zetten en uiterst doeltreffend in het afweren van belastingheffing, 
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toezicht en opsporing. De ingewikkeldheid van deze structuren heeft voornamelijk te 
maken met het gebruik van verschillende rechtsvormen in verschillende rechtsgebieden, 
het gebruik van ondoorzichtige beheer- en eigendomsverhoudingen, de verschillende 
wetgevingen, de (on)mogelijkheden voor rechtshulp, alsmede het ontbreken van finan-
ciële informatie. Daarbij komt nog dat ieder land/dienstverlener slechts een stukje van 
de puzzel ziet en niet het geheel. Veelal is voor de opsporing medewerking van buiten-
landse autoriteiten noodzakelijk, omdat daar het bewijs van de vermoedelijk gepleegde 
strafbare feiten te vinden is. De kans dat OSV’s worden misbruikt voor het verrichten 
van allerlei activiteiten die door een combinatie van handelingen in verschillende landen 
op misbruik wijzen, is dan ook groot.  
 
Wat kan worden gezegd over de omvang (van misbruik) van OSV? 
 
Het is al decennia lang bekend dat offshore vennootschappen een belangrijke rol spelen 
bij financieel-economische misdaad, vooral bij belastingfraude, corruptie, oplichting en 
het witwassen van de hieruit verkregen gelden.  
 Hoofdstuk 6 bevat een analyse van zowel de omvang van het aantal geregistreerde 
offshore vennootschappen wereldwijd als ook de omvang van het offshore vermogen. 
Empirische, betrouwbare gegevens op dit punt zijn schaars en, indien beschikbaar, gere-
geld verouderd en soms moeilijk te duiden. Zo valt op dat de wijze van registratie in een 
aantal landen is gewijzigd. Tot medio 2005 werd in alle landen het totaal aantal geregi-
streerde vennootschappen vermeld. Sindsdien wordt in enkele landen alleen het aantal 
geregistreerde ‘actieve’ vennootschappen vermeld. Bijvoorbeeld, in de Britse Maagden-
eilanden staan volgens eigen berekeningen in 2013 in totaal 1.130.190 IBC’s geregi-
streerd, terwijl er volgens de officiële cijfers van de toezichthouder maar 459.882 (ac-
tieve) IBC’s geregistreerd staan.1253 Door deze gewijzigde wijze van registreren in som-
mige rechtsgebieden lijkt het alsof er minder vennootschappen staan geregistreerd. 
 Er zijn geen bronnen die bekend geworden gevallen van misbruik van offshore ven-
nootschappen rechtstreeks registreren, uiteraard met uitsluiting van alle niet-herkende 
gevallen. Indien er sprake is van uit misbruik verkregen misdaadgeld, is er een extra 
vertraging, omdat de omvang ervan pas (veel) later kan worden vastgesteld. Hierdoor 
moest de vraag naar misbruikomvang op een andere, meer deductieve wijze, worden 
beantwoord. Daartoe is onderzoek gedaan bij een aantal diensten waarvan bekend is ge-
worden dat die cijfers hebben van offshore vennootschappen. Op deze wijze is eerst 

                                                        
1253  Het totaal aantal geregistreerde IBC’s zijn door mij berekend op basis van de oorspronkelijke cij-

fers opgeteld met de per jaar nieuw opgerichte IBC’s. Zie BVI Financial Service Commission: 
Statistical Bulletin Q4 2013, Vol 33 van december 2013. Te vinden op de website: www.bvifsc.vg. 
Dat is ongeveer 40% van het totaal. 
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getracht om de totale omvang van gebruik en misbruik van offshore vennootschappen te 
benaderen.  
 Eén van de instellingen betreft de FIU-Nederland. In dit onderzoek is een analyse 
gemaakt van de offshore vennootschappen die geregistreerd staan bij de FIU in relatie 
met meldingen van verdachte transacties. Door de meldplichtige instellingen zijn in de 
periode 2010 tot en met 2013 in totaal 922 transacties met een totaalbedrag van bijna 1,2 
miljard euro als ongebruikelijk aangemeld bij de FIU. Door de FIU zijn hiervan 266 
transacties als verdachte witwastransacties gekwalificeerd. Bij deze verdachte offshore 
transacties waren 480 offshore vennootschappen betrokken, met in totaalbedrag van 
ruim € 703.000.000, dat is ruim € 2,6 miljoen per verdachte transactie. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat dit gemiddelde sterk wordt beinvloed door een relatief klein 
aantal grote girale transacties. Verreweg de meeste handelingen, ruim 46%, hebben be-
trekking op verdachte girale overboekingen tussen bankinstellingen.1254  
 Een sterk naar voren tredende bedrijfstak die in de literatuur wordt genoemd als vat-
baar voor misbruik door offshore vennootschappen, betreft de vastgoedhandel. In het 
kadasterbestand is onderzoek gedaan naar het aantal offshore vennootschappen dat in 
relatie staat met vastgoed.  
 Eind 2013 hadden offshore vennootschappen in Nederland voor een bedrag van ruim 
€ 1,6 miljard aan registergoed in eigendom. Behalve dat offshore vennootschappen vast-
goed in direct eigendom bezitten, verstrekken zij ook (hypothecaire) geldleningen aan 
Nederlandse bedrijven die hiermee vastgoed aankopen. In 2013 is door offshore ven-
nootschappen uit 18 verschillende landen voor een totaal bedrag van ruim € 3,6 miljard 
aan hypothecaire leningen verstrekt voor de verkrijging van Nederlands vastgoed. Dit is 
een flinke daling van ruim 43% ten opzichte van het jaar 2008, toen er voor ruim € 12,7 
miljard werd gefinancierd. Offshore vennootschappen uit vier landen (VS, (toenmalige) 
Nederlandse Antillen, Kaaimaneilanden en Luxemburg) zijn samen verantwoordelijk 
voor 82% van alle hypothecaire financieringen verstrekt door offshore vennootschappen 
aan Nederlandse partijen in 2013.  
 Een mogelijke verklaring voor deze keuze van financieren of investeren is dat som-
mige landen worden gemeden, omdat ze op de aandachtslijsten staan van detectiesys-
temen van (Westerse) financiële instellingen en dus teveel zouden opvallen. Er zou 
daarom uitgeweken worden naar landen met (vrijwel) dezelfde mogelijkheden, maar een 
betere reputatie betreffende beroepsmatige afhandeling en beheer. Daarnaast kan er een 
verschuiving hebben plaatsgevonden naar minder zichtbare vormen van financiering, 
bijvoorbeeld indirecte financiering of via onderhandse leningen. Ten slotte is het ook 
mogelijk dat er een verschuiving plaatsvindt naar meer contante betalingen, al lijkt dat 
weer onwaarschijnlijk gelet op de meldverplichtingen.  
 Om inzicht te krijgen in hoeverre het juridisch eigendom van OSV’s overeenkomt 
met financieringen uit diezelfde landen, zijn de gegevens van 2008 met elkaar 
                                                        
1254  Niet bekend is in hoeveel gevallen dit tot vervolging heeft geleid. 
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vergeleken. Hieruit valt op dat er een discrepantie bestaat tussen de totale financiering 
vanuit een land en de waarde van het uiteindelijk verkregen juridisch eigendom vanuit 
datzelfde land (zie tabel 6.18). 
 Het investeringsbedrag van offshore vennootschappen in Nederlands vastgoed is eind 
2013 ruim € 5,3 miljard. Dit bedrag bestaat uit € 3,7 miljard aan hypothecaire financie-
ringen en € 1,6 miljard aan rechtstreeks eigendom. Het is bij benadering mogelijk vast 
te stellen hoe groot de omvang van het misbruik is van offshore vennootschappen in de 
vastgoedsector dan wel óf en in hoeverre bovenstaand bedrag aan investeringen in vast-
goed is gefinancierd met misdaadgeld. Gelet op de wel ontdekte gevallen en de literatuur 
is duidelijk dat dit een groep is met een hoger risicoprofiel. Dat blijkt ook uit enige in-
ternationale studies naar investeringen in vastgoed door anonieme (offshore) vennoot-
schappen (zie paragraaf 6.5.2.3).  
 Over twee groepen gebruikers van offshore vennootschappen in Nederland is meer 
concrete informatie verkregen. De eerste groep bestaat voornamelijk uit personen ver-
dacht van en/of veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie waarbij het 
misbruik van offshore vennootschappen verband houdt met de aankoop of financiering 
van vastgoed. Dit deelonderzoek is gericht op alle bekend geworden zaken in de periode 
van 1990 tot 2013. De conclusie hieruit is dat in alle gevallen waarin een strafrechtelijk 
onderzoek is ingesteld, gebruik is gemaakt van offshore vennootschappen om vastgoed 
direct in eigendom te verwerven dan wel om vastgoed te financieren. Deze vaststelling 
is ook van belang om mogelijk wederrechtelijk verkregen vermogen af te kunnen pak-
ken. Opvallend is dat de gebruikte methodieken en instrumenten om te investeren in 
vastgoed niet wezenlijk verschillen: slechts de gebruikte rechtsvorm(en) en het land ver-
schillen.  
 De tweede groep van gebruikers betreft de vermogende particulieren (de zogenaamde 
High Net Worth Individuals: HNWI’s). Hierover is door verschillende onderzoeksbu-
reaus gerapporteerd, waarbij moet worden aangetekend dat de methodologie van de 
schattingen niet altijd navolgbaar en in overeenstemming met elkaar is. We houden het 
op duidelijke aanwijzingen. Volgens het World Wealth rapport 2014 waren er wereld-
wijd in 2013 ongeveer 13,7 miljoen HNWI’s die gezamenlijk ruim € 52.620 miljard be-
zaten. In Nederland is het aantal HNWI’s in 2013 gestegen naar 173.000, een stijging 
van 16,5% ten opzichte van 2012. Het totale vermogen van deze miljonairs is gestegen 
naar ruim $ 437 miljard. Hiervan is niet concreet aangegeven hoeveel er offshore is ge-
plaatst. Volgens een ander rapport, namelijk van James Henry, wordt er door HNWI’s 
ruim $ 21.000 miljard offshore aangehouden. Dat is ongeveer 45% van het totaal aange-
houden vermogen dat door het World Wealth rapport is berekend. Verder komt uit het 
onderzoek van de gegevens van de Boston Consulting Group naar voren dat door Ne-
derlandse huishoudens in 2010 voor in totaal ruim € 2.411 miljard in beheer is gegeven. 
Hiervan is ongeveer € 143 miljard (dat is 6%) offshore geplaatst. Hierbij valt op dat 
naarmate het vermogen toeneemt, er verhoudingsgewijs meer offshore wordt geplaatst. 
Vanaf een vermogen van € 5 miljoen loopt dat percentage op naar ongeveer 35%. 
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Grofweg is ongeveer 1/3 van het vermogen van HNWI’s in Nederland offshore geplaatst. 
Volgens Tax Justice Network (TJN) is een (groot) deel hiervan niet aangegeven aan de 
belastingdienst van de woonplaats van de HNWI. Dit oordeel wordt ook door de OESO 
en de G20 gedeeld. Zo stelt de G20 dat: “Vast amounts of money are kept offshore and 
go untaxed to the extent that taxpayers fail to comply with tax obligations in their home 
jurisdiction”. De OESO en de G20 willen dit probleem aanpakken door het invoeren van 
automatische gegevensuitwisseling tussen landen.  
 Uit een onderzoek van de Nederlandse belastingdienst (kantoor Amsterdam) naar de 
aard en omvang van buitenlandse leningen komt naar voren dat in 1997 voor € 1,26 
miljard door offshore vennootschappen als (onderhandse) leningen is verstrekt aan in 
Amsterdam gevestigde vennootschappen. Recentere cijfers waren niet beschikbaar. Op-
merkelijk is dat ongeveer 1/3 van alle geldleningen afkomstig was van de (toenmalige) 
Nederlandse Antillen. De cruciale vraag hierbij is natuurlijk of het bij deze leningen gaat 
om echt buitenlands kapitaal (vreemd vermogen en legaal) of gewoon ‘Hollands polder 
vermogen’ (eigen vermogen teruglenen als een vorm van misbruik). Weliswaar is dit 
onderzoek verouderd, maar in zijn strekking heeft het nog niets aan actualiteitswaarde 
verloren.  
 Een belangrijke aanwijzing voor de bepaling van de omvang van het misbruik van 
offshore vennootschappen in de praktijk, zijn de ingestelde enquêtes bij de Nationale 
Recherche van de politie en de FIOD: in ruim de helft van alle onderzochte strafrechte-
lijke zaken was een buitenlandse (offshore) vennootschap betrokken.  
 Naar de omvang van het vermogen dat offshore wordt aangehouden bij banken, zijn 
diverse onderzoeken gedaan die allemaal verschillende bedragen noemen. De reden hier-
voor is dat er verschil is in gebruikte definities van offshore landen en er verschillende 
gegevens en verschillende aannames worden gebruikt. De bedragen variëren daarom van 
1.040 miljard (IMF 2005) tot 21.000 miljard (Henry/TJN 2012). In ieder geval is duide-
lijk dat het om omvangrijke bedragen gaat.  
Het lijkt aannemelijk dat een (groot) deel van dit geld afkomstig is van wettige activitei-
ten van multinationals en niet zozeer van misdaadgelden die worden witgewassen.1255 
 Er bestaat geen methodologie om rechtstreeks te berekenen hoeveel vermogen er 
daadwerkelijk wordt beheerd dan wel aan transactievolume stroomt door de 2 miljoen 
offshore vennootschappen wereldwijd. Hiervoor is het nodig om te beschikken over alle 
relevante financiële informatie. Dat lijkt onmogelijk. De op een na beste benadering is 

                                                        
1255  Zie de berichten over de omvang van gelden die Amerikaanse multinationals buiten de USA aan-

houden, om Amerikaanse belastingheffing te ontgaan (ter illustratie zie policy letter van Prof. L.S. 
Hodrick, Stanford University van 3 juli 2013, www.siepr.stanford.edu) en de omvang van de geld-
stromen die door Nederland lopen (hoofdstuk 6.4). 
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om te benaderen hoe groot de omvang is van de aangehouden banktegoeden van de 40 
offshore landen bij de bankinstellingen in andere landen.  
 Uit de financiële analyse in dit onderzoek van de statistische gegevens van de bank 
der centrale banken, de Bank for International Settlements (BIS), komt naar voren dat 
per december 2013 de 39 offshore-landen in totaal ruim $ 5.565 miljard aan vorderingen 
hebben op de rapporterende andere landen, dat is ongeveer 25% van alle wereldwijd 
aangehouden banktegoeden. Let wel, het betreft hier alleen banktegoeden, andere ver-
mogensbestanddelen zijn hier niet inbegrepen. De omvang van deze vorderingen laat 
een teruggang zien van $1.323 miljard ten opzichte van 2008. De belangrijkste dalingen 
zijn te zien in de Kaaimaneilanden en Zwitserland. Het is mogelijk dat het geld is ver-
plaatst of is omgezet in andere vermogensbestanddelen (zie tabel 6.12). 
 Volgens Tax Justice Network is het aannemelijk dat dit offshore vermogen geheel of 
gedeeltelijk niet bij de belastingdienst is aangegeven in het woonland van de bezitter. 
Het gevolg hiervan is dat de belastingautoriteiten in deze landen inkomsten missen. Dit 
heeft een schadelijke uitwerking op de overheidsfinanciën van deze landen, tenzij dit 
vermogen op een later tijdstip weer terugkeert of er andere positieve effecten zijn die bij 
het uitvoeren van dit onderzoek niet bekend zijn maar wel verondersteld kunnen wor-
den.1256 Hoewel dit zeker zal gelden voor een deel van dit vermogen, is niet bewezen dat 
het ook geldt voor het gehele buitenlandse vermogen.  
 Samengevat kan gesteld worden dat de omvang van het misbruik niet met zekerheid 
kan worden vastgesteld. Wel wordt algemeen aangenomen dat het misbruik toeneemt, 
vooral in de financieel-economische sector. Concrete cijfermatige onderbouwing ont-
breekt evenwel. Gelet op de uitkomst van de ingestelde enquêtes is het aannemelijk dat 
offshore vennootschappen een belangrijke rol spelen bij financieel-economische crimi-
naliteit in Nederland. Verder kan geconcludeerd worden dat het gebruik van offshore 
vennootschappen is doorgedrongen in de vastgoedsector, vooral in relatie met georgani-
seerde (drugs-) criminaliteit en economische misdaad.  
  
Wat zijn de functies van OSV’s in gevallen van misbruik? 
 
De oprichter of koper van de aandelen van een offshore vennootschap bepaalt waarvoor 
hij de vennootschap wil gebruiken. Afhankelijk van dit doel zal hij een enkelvoudige 
vennootschap gebruiken of een structuur opzetten bestaande uit een netwerk van ver-
schillende offshore vennootschappen die diverse rollen spelen. 
 Hoofdstuk 5 laat de verschillende functies van offshore vennootschappen zien. In een 
matrix zijn in totaal elf verschillende functies opgenomen en gekoppeld aan vier ver-
schillende misbruikvormen (zie tabel 5.1). De bedoeling hiervan is om te onderzoeken 
of bepaalde functies van offshore vennootschappen gekoppeld kunnen worden aan de 

                                                        
1256  Bijvoorbeeld extra BTW-inkomsten over de aanschaf van goederen en diensten. 
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vier geselecteerde misbruikgebieden: belastingfraude, oplichting, omkoping en witwas-
sen.  
 Voor de Tweede Wereldoorlog was de belangrijkste functie die vanuit een fiscale 
invalshoek, namelijk het zijn van een ‘fiscaal inwoner’ in het betreffende buitenland, 
zodat aanspraak gemaakt kon worden op lokale faciliteiten als belastingvrijstelling of -
vermindering. Hierbij gaat het in beginsel om wettige gebruiksdoeleinden. Echter, na de 
Tweede Wereldoorlog bleek hetzelfde instrument met de opkomst van de multinationale 
ondernemingen ook goed bruikbaar te zijn voor niet-fiscale doeleinden (zie verder 
hoofdstuk 4). Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw nam het gebruik van offshore ven-
nootschappen verder toe door de invoering van een wereldwijde controle op de naleving 
van de inmiddels ingevoerde anti-witwasbepalingen. In het begin zag de ‘witwaswereld’ 
er nog simpel en overzichtelijk uit. Het ging om contant geld afkomstig van drugshandel 
dat wordt gestort bij banken, al dan niet op naam van offshore vennootschappen. In som-
mige gevallen werden offshore vennootschappen gebruikt als financieringsmaatschappij 
om dit geld op papier weer terug te lenen aan de (drugs)crimineel, de inmiddels bekende 
terugleen (‘loan back’)-constructie (zie FATF 1990). In de decennia daarna nam de aan-
dacht voor het bestrijden van witwassen in de wereld toe, met als gevolg dat ook de 
witwasmethoden ingewikkelder en internationaler werden. Hierbij ging de offshore ven-
nootschap een belangrijkere rol spelen. Deze handelingen vinden plaats in de tweede 
fase van het witwasmodel. Vanuit criminologisch perspectief bezien gaat het bij witwas-
sen in wezen om het geven van een legale herkomst aan oorspronkelijk uit misdrijf ver-
kregen voorwerpen. Voor deze ‘papieren’ rechtvaardigingshandelingen worden ook 
vaak offshore vennootschappen gebruikt.  
 Bij belastingontduiking speelt de offshore vennootschap een belangrijke rol om de 
heffingsgrondslag van het beoogde belastingmiddel (IB/Vpb of BTW) te verminderen. 
Vaak gaat het hierbij om het fictief verhogen van de kosten of verminderen van inkom-
sten en/of vermogen en wordt hierbij de offshore vennootschap gebruikt om valse con-
tracten en/of facturen op te maken. Ook wordt de offshore vennootschap gebruikt om 
inkomen of vermogen een andere, voorgewende, eigenaar te geven. Bijvoorbeeld bij veel 
verdienende professionele sporters, die offshore vennootschappen misbruiken om hier-
mee belastingheffing te ontgaan c.q. te ontduiken. Zie recentelijk de zaak van de Argen-
tijnse voetballer Messi bij FC Barcelona. 
 Uit de geanalyseerde dossiers over oplichting in het algemeen en beleggingsfraude 
in het bijzonder is te zien dat vrijwel altijd gebruik wordt gemaakt van een internationale 
vennootschapsstructuur bestaande uit zowel Nederlandse (onshore) als offshore ven-
nootschappen. De rol van de Nederlandse vennootschappen (BV’s in combinatie met 
stichtingen) in een dergelijke structuur is vooral bedoeld voor het scheppen van het beeld 
van normaal zakelijk verkeer en om vertrouwen te wekken bij de beoogde slachtoffers, 
de beleggers. De rol van de offshore vennootschappen bij deze vorm van fraude betreft 
het weg- en doorboeken van de belegde gelden naar een bankrekening van een offshore 
vennootschap buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten en crediteuren. In 
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sommige gevallen werden offshore vennootschappen ook gebruikt om het geld recht-
streeks te investeren in vastgoed in Nederland.  
 Bij corruptieonderzoeken blijkt vaak dat offshore vennootschappen zowel worden 
gebruikt aan de kant van de omkoper als aan de kant van de ontvangende, omgekochte 
partij. De transacties tussen de vennootschappen van beide partijen zijn in beginsel nooit 
transparant, want beide partijen beogen anonimiteit van hun handelingen. Naast de alge-
mene functie van het verhullen van de identiteit van zowel de corrupte betaler als ont-
vanger, wordt de offshore vennootschap bij corruptiezaken veelal gebruikt om het geld 
door te sluizen van verstrekker naar ontvanger.  
 Onlosmakelijk verbonden met het gebruik van offshore vennootschappen is het ver-
vullen van de functies van (nominee) bestuurder-in-naam en (nominee) aandeelhouder-
in-naam. Deze meer algemene functies worden vaak vervuld door andere offshore ven-
nootschappen, mede omdat hierdoor de anonimiteit van de uiteindelijke belanghebbende 
(ultimate beneficial owner) wordt bevorderd. 
 Een algemeen gegeven in deze zaken is dat de offshore vennootschappen vrijwel al-
tijd een bankrekening aanhouden in landen met een streng bankgeheim en een betrouw-
baar geldwezen, zoals Zwitserland, de Verenigde Staten en Luxemburg, ook al staat dat 
momenteel onder druk. De offshore vennootschap kan worden gezien als een moderne 
variant van het Zwitserse legerzakmes, dat vele gebruiksfuncties kent. Deze functies be-
staan niet alleen los naast elkaar, maar ook gecombineerd binnen een structuur. Uit de 
onderzochte dossiers komt naar voren dat offshore vennootschappen een wezenlijke bij-
drage hebben geleverd aan het plegen van de fraudes en zodoende te kwalificeren zijn 
als een ‘instrument delicti’. De verschillende functies die de offshore vennootschappen 
spelen in de modus operandi, geven meer inzicht in het fraudebeeld, wat noodzakelijk is 
om een doelmatige en gerichte aanpak te bepalen. 
 In het algemeen heeft het beeld van de wijze waarop misbruik van offshore vennoot-
schappen wordt gemaakt, de laatste decennia geen grote veranderingen ondergaan: de 
basisfuncties van de offshore markt zijn sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw niet of 
nauwelijks veranderd. Nog steeds wordt er gebruik gemaakt van offshore vennootschap-
pen met trust- of advocatenkantoren die optreden als directeuren-in-naam, en het verhuld 
verlenen van volmachten aan de uiteindelijk belanghebbenden om greep op de geldstro-
men te houden. Evenzeer zijn de offshore vennootschappen nog steeds vaak gevestigd 
op adressen van dezelfde trustkantoren zonder enige reële aanwezigheid en houden zij 
bankrekeningen aan in andere (Europese) landen. Min of meer ‘vernieuwend’ is vooral 
het toepassen van meerdere lagen in de vennootschapsstructuren gecombineerd met ver-
schillende soorten offshore entiteiten afkomstig uit verschillende landen.1257 Het gevolg 

                                                        
1257  Tot een zelfde constatering komt de Worldbank in een onderzoek naar 150 grote corruptieonder-

zoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat er gemiddeld 5,4 offshore entiteiten (offshore vennoot-
schappen, trust of foundations) per zaak zijn gebruikt (Worldbank 2011, p. 121). 
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hiervan is dat iedereen maar een deel van het geheel ziet, waardoor het voor toezicht-
houders moeilijker wordt om de fraude of ander misbruik vroegtijdig te herkennen.  
Door het opzetten van structuren met meerdere lagen van landen en soorten offshore 
vennootschappen is het voor de opsporing lastiger en tijdrovender om het benodigde 
strafrechtelijke bewijs te verkrijgen.  
  
7.2  Een kritische reflectie 
 
Voordat hierna wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen, wordt eerst stilge-
staan bij enkele keuzes die ik heb gemaakt en ervaringen die ik tijdens het onderzoek 
heb opgedaan en die mogelijk bruikbaar zijn bij toekomstig onderzoek door andere on-
derzoekers. Hieronder wordt kort beschreven hoe ik terugkijk op deze keuzes en erva-
ringen. 
 Dit onderzoek gaat over aard en omvang van misbruik van offshore vennootschap-
pen. Hiermee wil ik niet de indruk wekken dat alle offshore vennootschappen worden 
gebruikt voor onwettige activiteiten. Natuurlijk worden offshore vennootschappen ook 
gebruikt voor legale doeleinden, zoals voor (wettelijk toegestane) belastingontwijking, 
vermogensbeheer, vermogensbescherming en privacy-afscherming.  
 Dit onderzoek heeft een voorgeschiedenis in de handhavingspraktijk: als FIOD-re-
chercheur merkte ik in de opsporingspraktijk op dat in vrijwel alle (omvangrijke) straf-
rechtelijke onderzoeken sprake was van het misbruik maken van offshore vennootscha-
pen. Dit kan van invloed geweest zijn op de invalshoek waarmee ik dit verschijnsel be-
naderd heb. Deze invalshoek komt overeen met die van belangrijke beleidsorganen, zo-
als de FATF, het IMF, de OESO en de Wereldbank. Tezamen dragen zij een eensgezind-
heid uit betreffende de ernst van de dreiging van het misbruik van rechtspersonen, al 
gebruiken deze instellingen niet de term offshore vennootschap maar vage en algemene 
termen als ‘corporate vehicles’ en ‘legal entities’.  
 Deze eensgezindheid is mooi, maar de vraag is waardoor zij gedragen wordt. Deze 
vraag bleek bij gebrek aan stelselmatig verzamelde gegevens moeilijk te beantwoorden. 
Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is schaars en naar bevindingen weinig samen-
hangend met dit verschijnsel van misbruik. Het gevolg hiervan is dat ik niet kon terug-
vallen op methodieken, cijfers en ervaringen van eerder verricht onderzoek. Bijgevolg 
is dit onderzoek verkennend en beschrijvend van aard geworden. Waar zo weinig voor-
gangers het veld verkend hadden, kon niet geleerd worden van eerder gemaakte fouten 
en doodlopende wegen: die moesten al doende beproefd worden. 
 Voorts bleek al snel dat het lastig was om een juiste, dit wil zeggen ondubbelzinnige 
afbakening van het begrip offshore vennootschap te ontlenen aan de literatuur. Er blijkt 
hiervan geen algemeen geldende definitie voorhanden te zijn, zodat voor dit onderzoek 
en wellicht daarbuiten een definitie ontworpen is die voldeed aan het beginsel van een-
duidigheid. Uiteraard is daarbij gebruik gemaakt van beschikbare beschrijvingen in de 
literatuur en wetgeving. Hieruit is een werkdefinitie opgesteld die als grondslag heeft 
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gediend voor dit onderzoek. Met behulp van deze begripsafbakening zijn uiteindelijk 40 
offshore landen bepaald die offshore vennootschappen kennen in hun wet- en regelge-
ving. Hierbij zijn twee groepen offshore vennootschappen onderscheiden: groep A als 
de zuivere offshore vennootschappen en groep B met de gemengde offshore vennoot-
schappen. Deze laatste groep was lastiger om af te bakenen, omdat iedere vennootschap 
in beginsel kan worden gebruikt voor offshore doeleinden.  
 De oplossing van de begripsafbakening was slechts één onderdeel van het onderzoek. 
Daarna kwam het vraagstuk van de gegevensverzameling. Hier kreeg het onderzoek te 
maken met omstandigheden die niet naar believen aan de vereisten van het onderzoek 
konden worden aangepast. Het bleek uiterst lastig te zijn om over voldoende en actuele 
onderzoeksgegevens te kunnen beschikken, vooral omdat er bij opsporingsdiensten geen 
registratie plaatsvindt van offshore vennootschappen wanneer zij geen rol spelen als ver-
dachte. Dat laatste gebeurt zelden: (offshore) vennootschappen worden vrijwel nimmer 
vervolgd, zodat er maar beperkte jurisprudentie te vinden was. Uiteindelijk is het gelukt 
om 29 opsporingsdossiers te verzamelen met informatie over misbruik van offshore ven-
nootschappen. Ik had dus niet de beschikking over een hele populatie aan dossiers waar-
uit een steekproef kon worden getrokken. Deze dossiers geven wel een duidelijker beeld 
over de rol en functies die offshore vennootschappen spelen in de vier voor dit onderzoek 
geselecteerde delictsvormen. Zo bleek uit de dossiers dat de fraudeurs vaak gebruik 
maakten van internationale structuren die uit verschillende ‘lagen’ bestaan en waarvan 
onduidelijk is wat het economische doel is.  
 Het gebrek aan gegevens is deels gecompenseerd door het gebruik van zoveel moge-
lijk verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zo is een groot 
aantal vraaggesprekken gehouden met deskundigen in zowel Nederland als in het bui-
tenland. Daarnaast heb ik aan ‘mystery shopping’ gedaan, door zelf in Engeland een 
offshore vennootschap aan te kopen en te beproeven hoe eenvoudig en goedkoop deze 
procedure was en hoe weinig toezicht er door een van de strengste landen van de ‘anti-
witwasgemeenschap’ (FATF) wordt uitgeoefend.  
 De geringe beschikbaarheid van empirische materiaal dwong het onderzoek tot een 
meer kwalitatieve invalshoek, vooral voor het bepalen van de aard van het misbruik. 
Gelet op het aantal van 29 onderzochte dossiers levert zo’n analyse wel een geschikte 
benadering op, maar zal voorzichtig moeten worden omgegaan met verderstrekkende 
gevolgtrekkingen.  
 Tijdens het onderzoek naar de modus operandi van de onderzochte zaken, heb ik mij 
geregeld afgevraagd of er een grens is aan het aantal lagen van een (offshore) structuur. 
En zo ja, waar ligt die grens en wanneer is de grens van het wettelijk toelaatbare over-
schreden? Deze vragen lijken mij interessant en nuttig voor toekomstig onderzoek.  
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Ondanks alle gebreken zijn in dit onderzoek alle gegevensbronnen bij elkaar gebracht 
om een overzicht te krijgen van het aantal offshore vennootschappen en de omvang van 
de ‘zwerfkapitalen’, hoezeer dat vaak slechts grove en slecht onderbouwde ramingen 
zijn. Het is niet verrassend dat, dit alles overziende, geen duidelijkheid is verkregen over 
het aantal in Nederland (of daarbuiten) geregistreerde of werkende OSV’s. Welke bete-
kenis daaraan moet worden toegekend is onduidelijk, zeker wanneer het de vraag over 
misbruik betreft.1258  
 De looptijd van het onderzoek is een omstandigheid die een helder licht werpt op de 
beweeglijkheid van dit onderwerp. Aanvankelijk was deze vastgesteld op 2004 tot en 
met 2007. Dit bleek te optimistisch: het onderzoek werd in stappen verlengd tot 2013, 
wat inhield dat gepaalde gegevens verouderd raakten en met de nieuwe peildatum van 
eind 2013 aanvullingen en nieuwe gegevens verzameld moesten worden. Dat bleek we-
derom geen eenvoudige opgave: de verkregen gegevens waren ongelijkmatig over de 
aangezochte instellingen verdeeld, terwijl soms ook nog eens de registratie-uitgangspun-
ten gewijzigd waren. Zo heeft een aantal landen zijn wijze van registreren van offshore 
vennootschappen tijdens het onderzoek veranderd van het aantal ingeschreven offshore 
vennootschappen naar het aantal actieve offshore vennootschappen. Zo’n stilzwijgende 
verandering van de gegevensgrondslag is veelzeggend voor de geringe mate van beleids-
doordenking, indien deze al aanwezig is.  
 Ondanks deze beperking konden de beschikbare cijfers (zoals die van BIS) worden 
gesteld tegenover stellingen van het IMF, waar dit de dreiging van de omvang van het 
misdaadgeld betreft en wat thans zelfs ‘Washington consensus’ is gaan heten. Zo 
schetste Tanzi (1996) een dreigingsbeeld van schoksgewijs of irrationeel verlopende 
geldstromen als gevolg van witwassen, waarbij dus de OSV’s zeker voor beroepsmatige 
transacties een wezenlijke rol vervullen. Dit blijkt niet het geval te zijn: de cijfers van 
geldstromen van buitenlandse offshore tegoeden overziende, kan deze stelling niet over-
eind gehouden worden.1259 De economische crisis en/of de druk die op sommige OFC’s 
is uitgeoefend (zoals op het bankgeheim bij Zwitserland) geven een betere verklaring 
voor trends dan de ‘irrationaliteit van het misdaadgeld’, zoals dit dreigingsbeeld 

                                                        
1258  Gemeten aan het belang en de zorgen om de verwevenheid onder- en bovenwereld wel teleurstel-

lend. Je zou verwachten dat de overheid hier toch wel naar een grotere kennispositie zou streven. 
Dit is overigens niet alleen kenmerkend voor de Nederlandse overheid: in de evaluatieverslagen 
van de FATF wordt herhaaldelijk gewezen op dit voor de meeste landen kenmerkend gebrek. 

1259  Tanzi, IMF Paper, 1996. Reuter (2013) wijst erop dat er geen historische voorbeelden van Tanzi’s 
IMF dreigingsbeelden bekend zijn. Ferwerda (2012) besprak aan de hand van bekend empirisch 
materiaal een lijst van andere ‘dreigingen’ die eerder door het IMF waren voorgedragen. Ook hij 
moest tot de slotsom komen dat er geen onderliggende empirische gegevens voor deze dreigings-
beelden zijn. Desondanks wordt hierop niet gereageerd en kan aldus de ‘Washington consensus’ 
in internationale beleidskringen onaangetast blijven. 
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gewoonlijk in financiële beleidskringen wordt geschetst (FATF, Wereldbank, OESO en 
IMF).  
 Het antwoord op de vraag naar de omvang van het misbruik van offshore vennoot-
schappen is open gebleven. Wel is het gelukt om meer duidelijkheid te krijgen over de 
algehele misbruikpositie in enige sectoren en bij sommige gebruikersgroepen (georga-
niseerde drugscriminaliteit en HNWI’s). Het blijft echter bij benaderingen: voor een 
scherper beeld was de medewerking van de banken vereist. Jammer genoeg wilden deze 
niet meewerken aan het onderzoek. Hun redengeving was enerzijds het voorkomen van 
strijdigheid met bestaande privacyregelingen van de cliënten en anderzijds de concur-
rentiegevoeligheid van dit soort gegevens.  
 Een andere doelstelling bleek ook moeilijk bereikbaar: een nauwkeurige beschrijving 
van de verhouding van OSV’s met een belangrijke bedrijfstak als de vastgoedbranche. 
Hoeveel OSV’s zijn in Nederland en daarbuiten betrokken bij vastgoed? Hoe groot is 
hun aandeel in de vorm van rechtstreeks en indirect eigendom? Hoe verloopt de bijbe-
horende financiering? En als onderdeel daarvan: het mogelijke misbruik. Welke plaats 
heeft dat in het geheel? 
 Dit onderzoek heeft laten zien dat het scheppen van helderheid door het ontbreken 
van gegevens slechts op deelgebieden en hoekpunten van het veld kan slagen. De droe-
vige staat van het gegevensbeheer op het offshore gebied staat in sterke tegenstelling tot 
de internationale roep om meer transparantie van rechtspersonen. Er kon zelfs worden 
vastgesteld dat de registratie en externe kenbaarheid over het aantal offshore vennoot-
schappen in 2013 is afgenomen ten opzichte van 2007. Dit roept de vraag op hoe ernstig 
deze blijken van bezorgdheid eigenlijk zijn. Bij een mogelijk vervolgonderzoek zal voor 
dit onderdeel zeker ruimte moeten worden ingebouwd.  
 
7.3  Conclusies 
 
In deze studie stond de vraag naar de mate waarin het mogelijk is om de aard en omvang 
van misbruik van offshore vennootschappen te bepalen, centraal. In de eerste plaats kan 
worden geconcludeerd dat er eind 2013 in de wereld ongeveer 2 miljoen offshore ven-
nootschappen zijn geregistreerd die gezamenlijk ongeveer $ 5.565 miljard aan ‘gewone’ 
banktegoeden aanhouden, dat is ongeveer 25% van het totale vermogen aan banktegoe-
den in de wereld.1260 Er is dus sprake van een wereldwijde vraagmarkt die alle maatre-
gelen ten spijt nog niets aan belangrijkheid heeft ingeboet. In Nederland staan er ten 
minste ruim 40.000 buitenlandse rechtspersonen in verschillende hoedanigheden 

                                                        
1260  Door de dataverzameling van het BIS is het alleen mogelijk om te vergelijken met het totaal aan 

vorderingen en schulden die landen op elkaar aanhouden. Zie nader paragraaf 6.4.3. 
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geregistreerd bij het handelsregister. Niet duidelijk is geworden hoeveel hiervan als off-
shore vennootschap kunnen worden aangemerkt.  
 In de tweede plaats kan worden geconcludeerd dat er in verhouding tot de aangeno-
men, maar nimmer duidelijk vastgestelde omvang van misbruik van offshore vennoot-
schappen toch nog weinig OSV’s in strafrechtelijk onderzoek als verdachte organisatie 
betrokken worden. Evenzo leidt slechts een zeer gering deel van bij de gemelde ver-
dachte transacties betrokken OSV’s tot het blootleggen van de precieze werking daarvan. 
Wel is een duidelijke relatie vastgesteld tussen het gebruik van offshore vennootschap-
pen en de georganiseerde misdaad om vastgoed aan te kopen dan wel te financieren (zie 
paragraaf 6.5.2.). Uit de weinig empirische onderzoeken over de effectiviteit van de ont-
nemingswetgeving komt naar voren dat er vrijwel geen aandacht wordt geschonken aan 
het afpakken van vermogen dat op naam is gesteld van (offshore) vennootschappen.1261  
 Ook is er duidelijke relatie geconstateerd met vermogende particulieren. Uit de ana-
lyse van de gegevens blijkt dat zowel het aantal als het aangehouden vermogen van de 
vermogende particulieren met een vrij besteedbaar inkomen van meer dan 1 miljoen dol-
lar (HNWI) in 2013 stijgt ten opzichte van de afgelopen jaren en dat, naarmate het ver-
mogen hoger wordt, er verhoudingsgewijs meer vermogen offshore wordt geplaatst. Het 
omslagpunt ligt bij ongeveer 5 miljoen dollar ligt, hierboven wordt ongeveer 1/3 van het 
totale vermogen offshore geplaatst. Uit de rapporten komt naar voren dat de rijken steeds 
rijker worden, maar zich op (deels) geslaagde wijze weten te onttrekken aan hun maat-
schappelijke (belasting-)verplichtingen, soms met hulp van banken (zie: casus: UBS, 
LGT, HSBC en paragraaf 6.4).  
 Uit interviews en ingestelde enquêtes is gebleken dat in meer dan de helft van de 
strafrechtelijke onderzoeken naar georganiseerde misdaad en witwassen, buitenlandse 
(offshore) vennootschappen1262 zijn betrokken, terwijl het Openbaar Ministerie deze off-
shore vennootschappen niet of nauwelijks vervolgt, waardoor er ook vrijwel geen juris-
prudentie is.  
 Ondanks de onzekerheid rondom de omvangschatting van het OSV-misbruik, zijn er 
wel enige onderbouwde ramingen gemaakt, die op zich weer een bepaalde mate van 
onzekerheid hebben. Ook is er meer duidelijkheid verkregen over de buitengrenzen van 
enige misbruikgebieden. Het lijkt praktisch onmogelijk om de exacte omvang van het 
misbruik te bepalen. Ten eerste vanwege het gebrek aan betrouwbare data en gegevens 
en ten tweede vanwege het verborgen karakter van het misbruik dat veelal naar buiten 
toe niet zichtbaar is voor derden. Ten derde is het gebruik van een offshore vennootschap 

                                                        
1261  Zie: Meloen e.a. 2003; Van Duyne, P.C. e.a. 2015, p. 103-117 en Organised Crime Portfolio 2015, 

Key Findings (‘There is almost no confiscation of companies’), p. 16. 
1262  Hierbij dient opgemerkt te worden dat het begrip buitenlandse rechtspersoon ruimer is dan het 

begrip offshore vennootschap. 
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op zichzelf niet onwettig, zodat het misbruik moet blijken uit de feitelijke handelingen 
van de gebruiker.  
 Na de jaren ’90 van de vorige eeuw is veel financiële wetgeving geïntroduceerd en 
zijn overheden meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken, 
met name door de invoering van preventieve en repressieve wet- en regelgeving. Het 
gevolg hiervan is dat men binnenslands eerder ‘tegen de lamp liep’ en overheden wat 
meer aandacht gingen besteden aan gedrag en gebruik van (buitenlandse) vennootschap-
pen.  
De fraudeurs reageerden daarop door meer ‘offshore’ te gaan en daarbij meer complexe 
structuren op te zetten. Echter, al die (internationale) maatregelen hebben niet gezorgd 
voor aantoonbaar meer aandacht, rendement of betere internationale aanpak van mis-
bruik van buitenlandse vennootschappen. Opvallend is dat er nog steeds gebruik wordt 
gemaakt van de ‘old school’ technieken en methodieken. Het vernieuwende zit vooral in 
het toevoegen van meerdere lagen met verschillende offshore vennootschappen afkom-
stig uit verschillende landen. 
 Een derde conclusie is dat er onvoldoende betrouwbare gegevens zijn op grond waar-
van onderbouwde ramingen van ontdoken belastingverplichtingen of verborgen mis-
daadgelden gemaakt kunnen worden die te herleiden zijn op het misbruiken van OSV’s. 
Hiervoor is een opbouw van betrouwbare gegevensbestanden een vereiste. Hoewel dit 
gebrek wel erkend wordt, is het aan ieder land om hier iets aan te doen. Vastgesteld moet 
worden dat deze erkenning voor verbetering vatbaar is. Onderbouwing van inzichten en 
ontwikkelingen, en analyse van verschijningsvormen blijven daardoor achterwege. Dit 
analytische zicht ontbreekt tot op heden.  
 De vierde hieruit voortvloeiende conclusie is dat er nog weinig kennis is over het 
geldbeheer in de offshore wereld in het algemeen en inzicht in de werking van offshore 
vennootschappen in het bijzonder.  
 De Nederlandse overheid heeft onvoldoende zicht op hoeveel offshore vennoot-
schappen er worden aangehouden door Nederlandse ingezetenen, terwijl deze OSV’s 
toch een rol spelen in onze economie, door het verrichten van financiële transacties en 
het aanhouden en financieren van vastgoed in Nederland. Het lijkt aannemelijk dat dit 
in andere landen niet anders is − ook hier ontbreekt het inzicht evenzeer − hoewel de 
kredietcrisis en daarmee samenhangende begrotingstekorten de overheden hebben aan-
gespoord meer werk te maken van het doorbreken van de OSV-verhullingen.1263 Daarbij 
wordt, zoals te verwachten is, taaie tegenstand ontmoet: de individuele instellingen blij-
ven uiterst spaarzaam in het verstrekken van gegevens van offshore vennootschappen. 
Gegeven dit beperkte zicht is een ‘optelsom’ van de wel bekende gegevens van offshore 
vennootschappen en hun uiteindelijke begunstigden (ub’s) vanzelfsprekend niet te ma-
ken. Een aantal factoren bemoeilijkt het inzicht evenzeer, waaronder een gebrek aan een 
                                                        
1263  Zo heeft de Engelse en Amerikaanse Belastingdienst een speciale offshore unit ingesteld (bijvoor-

beeld: HRMC Centre for Offshore Evasion Strategy). 
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methodologisch inzicht en daarmee samenhangend een gebrek aan deugdelijke gege-
venshuishouding en een ontbrekende communis opinio over terminologie, waardoor af-
bakeningen onderling niet overeenkomen.  
 Als vijfde gevolgtrekking wordt vastgesteld dat deze tegenstelling is gebleven: wel 
veel toegenomen internationale aandacht in het laatste decennium, maar geen ernstig te 
nemen methodologisch verantwoorde gegevensopbouw. Dit is overigens niet bij uitstek 
een kenmerk van dit onderwerpsgebied.  
De tegenstelling tussen ‘hoge prioriteit’ en een achtergebleven empirische kijk geldt ook 
op het aanpalende gebied van geld witwassen. 
 Als nieuws-item doet het onderwerp het altijd goed, maar de vraag is of de zaken 
vervolgens ook voldoende ter hand worden genomen. Hierdoor rijst de vraag: Investeren 
overheden voldoende om in ‘deze’ offshore wereld inzicht te krijgen en overeenkomstig 
de geuite zorgen een doelgericht beleid te ontwikkelen? Een positief antwoord moet ach-
terwege blijven, ondanks de grote financiële belangen die er wereldwijd spelen, terwijl 
de offshore vennootschap in al zijn verschijningsvormen hier een belangrijk deel van 
uitmaakt. Bezien we dit probleemgebied als geheel, dan blijken de verschillende onder-
delen niet in een vakgebied ter bestudering samengebracht te zijn. Er zijn geen universi-
teiten of business schools die stelselmatig aandacht aan dit onderwerp als geheel beste-
den, terwijl het toch een onderdeel is van wat door velen wordt aangeduid als een we-
reldwijd maatschappelijk probleem.  
 Een zesde conclusie is dat het internationale anti-misbruikbeleid zich vooral richt op 
de partijen aan de aanbodzijde van de markt en niet zozeer op de vraagzijde van de markt. 
Mogelijk is het gemakkelijker om aanbevelingen en beleidsregels op te stellen dan om 
het gedrag van mensen te veranderen. 
 Ten slotte zijn offshore vennootschappen niet de oorzaak van het misbruik, maar zij 
zijn het gereedschap binnen een wereldwijd stelsel van commerciële en financiële toe-
dekking. We kunnen regels opstellen voor betere identificatie van de ub van de offshore 
vennootschappen en denken dat het probleem dan is opgelost. Maar dat blijkt tot op 
heden niet te werken in de praktijk. De financiële belangen van multinationale bedrijven, 
vermogende particulieren en banken blijven te groot om zulke deeloplossingen te doen 
werken. Diepergaande veranderingen zijn ingewikkeld, kosten veel tijd en vereisen po-
litieke moed. Overigens dragen niet alleen de offshore landen schuld aan het gebrek aan 
bestrijding van het misbruik, ook andere spelers in het veld, zoals banken, trustkantoren 
en (fiscale)adviseurs dienen hierin een eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het is on-
mogelijk voor landen om alles te regelen, omdat er sprake is van aanhoudende concur-
rentie en voortdurende financiële vernieuwing van producten en diensten op deze markt. 
 
7.4  Aanbevelingen 
 
In deze paragraaf worden de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek, 
benoemd en kort toegelicht. De aanbevelingen zijn te onderscheiden in aanbevelingen 



 
390 

die op nationaal gebied kunnen worden gedaan en die meer internationaal zouden kun-
nen worden ingevoerd. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het om een om-
vangrijk en structureel probleem gaat. De aanbevelingen dienen ter vergroting van de 
bewustwording en de verbetering van de herkenning, voorkoming en effectief bestrijding 
van misbruik van offshore vennootschappen. 
  Hierbij dient te worden bedacht, dat er ten aanzien van de OSV als werktuig om 
misdaden te plegen of te verhullen, in de afgelopen kwart eeuw technisch weinig veran-
derd is, ondanks de aanwas van exotische vaktermen van uiteenlopende vaklieden. Dat 
betekent dat sommige aanbevelingen een herhalend karakter hebben. Dit hangt samen 
met het gegeven dat eerdere inzichten en kennis niet geborgd worden en wegzakken om 
later weer met nieuwe wervende vaktermen als nieuw te worden voorgesteld. Dit heeft 
mede te maken met de ‘slinger der prioriteiten’ waardoor financieel-economische mis-
daad soms wel en soms een tijd lang minder hoog op de agenda staat.  
 
Als eerste van belang is begripsmatige eenduidigheid. Op dit moment bestaat er geen 
eenduidige internationale definitie van het begrip offshore vennootschap. Deze aandui-
ding is niet alleen maar ‘semantiek’, maar een vereiste met zeer praktische gevolgen. 
Immers, de huidige begripsverwarring maakt het lastig om de aard en omvang van mis-
bruik te bepalen en om gericht en effectief beleid te ontwikkelen: verschuiven van de 
grenzen van begrippen betekent ook verschuiven van de omvang. Ook kenmerken, ver-
gelijkingen, trends, risico’s en ontwikkelingen zijn hierdoor lastig vast te stellen. Im-
mers, wat kan nu wel of niet tot het verschijnsel offshore en het daarmee verbonden 
misbruik worden gerekend? Hiermee kom ik tot mijn eerste aanbeveling:  
 
Aanbeveling 1: Invoeren van een internationaal begrip offshore vennootschap 
 
Een internationaal overeengekomen begripsafbakening is niet alleen van theoretisch, 
maar ook van praktisch belang voor de handhaving, bijvoorbeeld voor grensoverschrij-
dende samenwerking, ongeacht of het gaat om informatieverzoeken, om rechtstreekse 
samenwerking, nakoming van de anti-witwasbepalingen of om beleidsmatige afstem-
ming. Het moet vermeden worden dat zich een rand van onzekerheid rondom een ‘kern-
betekenis’ gaat vormen, waarbij iedere keer de vraag gesteld wordt: ‘Hoort deze variant 
nu wel of niet tot het begrip offshore?’ Het is mogelijk dat zich betekenisverschuivingen 
zullen voordoen in de ‘weerbarstige werkelijkheid’, in welk geval men zich opnieuw 
over de afbakening zal moeten buigen.  
 
Aanbeveling 2: Bevorderen kenbaarheid offshore vennootschappen 
 
Offshore vennootschappen zijn in het handelsverkeer niet altijd als zodanig kenbaar voor 
derden. Die onbekendheid maakt het lastiger voor partijen om de risico’s goed in te 
schatten. Dat probleem zou kunnen worden opgelost door offshore vennootschappen een 
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bepaald kenmerk mee te geven, bijvoorbeeld de code OSV bij de naam in het handels-
register. Men kan dit vergelijken met een oormerk of een waarschuwing op een pakje 
sigaretten of een gebruiksaanwijzing bij een medicijn: ‘OSV’s kunnen een gevaar voor 
uw financiële gezondheid zijn’. Hiermee kom ik tot de derde aanbeveling: 
 
Aanbeveling 3: Bevorderen van gericht onderzoek naar de offshore sector. 
 
Dit onderzoek is primair gericht op misbruik van offshore vennootschappen en niet naar 
ander producten en diensten die aaangeboden worden op deze markt zoals: stichtingen 
en trusts. Gelet op de grote economische belangen van de offshore wereld is het opmer-
kelijk dat overheden zo weinig doelgericht te werk gaan om meer zicht te krijgen op de 
aard en omvang van deze offshore sector. Er worden wel goede aanzetten gegeven, die 
later echter weer blijken te verdwijnen, ondanks de belangen die er voor deze overheden 
op het spel staan. Zo stelt de G-20:  
 

“Offshore tax evasion is a serious problem for jurisdictions all over the world.” En 
“vast amounts of money kept offshore and go untaxed to the extent that taxpayers fail 
to comply with tax obligations in their home jurisdictions.”1264  

 
Als dit juist is, dan is het noodzakelijk en gewenst dat landen meer onderzoek gaan ver-
richten naar hoeveel belastinggeld er in hun eigen land is ontdoken en op welke wijze 
dat gebeurt, teneinde een visie en strategische beheersplan te ontwikkelen voor beter 
toezicht en handhaving. Dat geldt in het bijzonder voor belastingdiensten wereldwijd: 
immers de aanname is dat een groot deel van dit offshore vermogen niet wordt aangege-
ven in het woonland van de bezitter. De offshore wereld lijkt wel een soort Atlantis, een 
verborgen werelddeel dat nog ontdekt moet worden door Westerse overheden. Maar 
waar de Atlantis een mythe is, is de offshore wereld echt. Een bekend gezegde is: onbe-
kend maakt onbemind. Dat voert tot de vierde aanbeveling: 
 
Aanbeveling 4: Bevorderen van de bewustwording en inzicht in de offshore wereld 
 
Het lijdt geen twijfel dat kennisontwikkeling bijdraagt aan het voorkomen en bestrijden 
van misbruik van buitenlandse (offshore) vennootschappen. Uit het onderzoek en de in-
terviews komt naar voren dat er een gebrek is aan actuele kennis op dit gebied, en wel 
door de gehele keten van de rechtshandhaving. Die kennis moet als een onderdeel van 
vaardigheden onderwezen worden en in de gebruikte systemen van diensten worden in-
gevlochten. 
 Gelet op het aantal betrokken rechtsvormen en landen is het kennisgebied zeer groot: 
er is geen opleiding die dit in zijn geheel kan bestrijken. Als aanwijzing voor de omvang: 
                                                        
1264  OECD-rapport voor G20-bijeenkomst in Sydney van februari 2014. 
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in dit onderzoek ging het om 40 verschillende landen. In ieder land zijn ongeveer vijf 
verschillende offshore entiteiten te onderscheiden. In totaal gaat het dus om kennis van 
ongeveer 200 verschillende rechtsvormen. Een lastige zaak voor handhavers en bestrij-
ders. Aan de andere kant is een grotere inspanning noodzakelijk om misbruik eerder te 
herkennen en beter te kunnen bestrijden.  
 Door de breedheid van het gebied is het moeilijk de vele onderdelen samen te ballen 
in één vakgebied. Het bestrijkt onderwerpen van verschillende vakgebieden, zoals cri-
minologie, ondernemingsrecht, internationaal belasting- en handelsrecht, en strafrecht. 
Er zijn geen universiteiten of business scholen die structureel aandacht aan deze bundel 
van onderwerpen besteden, terwijl het toch een onderdeel is van een breed maatschap-
pelijk probleem. De huidige bestrijding van de offshore problematiek levert onvoldoende 
op, omdat misbruikers vaak voorliggen op overheden en er onvoldoende bewustwording 
van en prioriteit wordt toegekend aan dit misbruikgebied. Daarnaast moet worden vast-
gesteld dat het lerend vermogen van de misbruikers (en/of hun dienstverleners) groter is 
dan dat van overheden, waar verworven kennis slecht wordt geborgd in systemen en 
door personeelsmobiliteit vaak verdwijnt. Dit brengt mij tot de volgende aanbeveling. 
 
Aanbeveling 5: Bevorder de kennisontwikkeling  
 
Een oplossing voor het kennisgebrek is het instellen van een landelijk kenniscentrum en 
het van daaruit bevorderen van onderwijs en onderzoek. Ook het periodiek (her)opleiden 
van medewerkers kan in belangrijke mate bijdragen aan het vergroten van kennis. 
 In dit kenniscentrum dient dan doorlopende actuele informatie over alle rechtsgebie-
den verzameld te zijn en voor verstrekking gereed gemaakt te worden. Daarnaast dienen 
ook de verschillende verschijningsvormen en analyses van onderzoeken te worden be-
schreven en te worden geactualiseerd. Als ieder land (of groep van samenwerkende lan-
den) een dergelijk kenniscentrum inricht, kunnen deze kennis en ervaring ook interna-
tionaal worden uitgewisseld. Voorkomen moet worden dat steeds opnieuw het wiel moet 
worden uitgevonden. Overheden moeten zelfkritisch durven zijn, investeren in kennis-
ontwikkeling en daadwerkelijk gaan samenwerken: niet alleen onderling, maar ook met 
de private sector. Dit houdt een bredere benadering in, waarbij het van wezensbelang is 
om de private sector actief te betrekken. Zonder die betrokkenheid blijft het een kwestie 
van grotendeels achteraf gaan speuren naar de ins and outs van verdachte (offshore) 
transacties en betrokken partijen.  
 Meer kennisname van misbruik van buitenlandse rechtspersonen zal de bewustwor-
ding van dit nog vrij onbekende fenomeen vergroten, wat de kans op misbruik kan ver-
kleinen.  
 
  



 
 

393 

Aanbeveling 6: Instellen van een (inter)nationale ‘kennisbank’ ter vergroting van 
de transparantie van OSV’s en hun structuren 
 
Uit verschillende internationale rapporten blijkt dat de mogelijkheden en de mate waarin 
de werkelijke aandeelhouder/natuurlijke persoon anoniem kan blijven, verreweg de 
meest belangrijke risicobevorderende factoren zijn voor misbruik van rechtsperso-
nen.1265 
 Anonimiteit wordt ook als een belangrijk verkoopargument gebruikt door de profes-
sionele aanbieders. Het is dan ook logisch om maatregelen te nemen die deze anonimiteit 
doorbreken, zoals het verplicht stellen van deponeren van betrouwbare en effectieve fi-
nanciële informatie, waarin in ieder geval is opgenomen waar de OSV haar bankreke-
ningen aanhoudt; het ontwikkelen van een offshore ‘bedrijven DNA’ met daarin unieke 
kenmerken opgenomen en/of het ontwikkelen van een ‘bedrijvenpaspoort’. Deze gege-
vens zouden op een centrale plaats moeten worden bewaard en toegankelijk moeten zijn 
voor organisaties die hier een legitiem belang bij hebben. 
 Op 17 december 2014 is er overeenstemming bereikt in het Europese Parlement over 
de totstandkoming van een Europees ub-register dat publiekelijk toegankelijk moet wor-
den. De bedoeling hiervan is om de werkelijke naam van de uiteindelijk belanghebbende 
te achterhalen. Hoewel dit in ieder geval zorgt dat er een naam bekend is bij overheden, 
acht ik deze maatregel niet echt werkzaam, omdat het niet waarschijnlijk is dat fraudeurs 
hun echte naam zullen opgeven.  
 Aangezien OSV-rechtsvormen een geschikt werktuig voor fraude en andere financi-
ele wetsschendingen zijn, is het zonder meer verdedigbaar om voor deze groep aanvul-
lende anti-misbruikmaatregelen in te voeren. 
 Ook andere kenmerken van OSV’s dienen te worden vastgelegd, vooral die betref-
fende grensoverschrijdende handelingen. Immers, vastgesteld is dat in vrijwel alle on-
derzoeken meerdere internationale dimensies zijn bij transacties met offshore vennoot-
schappen. Zo is er een geografische scheiding tussen het land waar de offshore vennoot-
schap is gevestigd, het land waar de offshore vennootschap zijn bankrekening aanhoudt, 
en het land waar de activiteiten plaatsvinden of de uiteindelijk belanghebbende zijn 
woonplaats heeft. De medewerking van al deze buitenlandse autoriteiten is noodzakelijk 
om de gewenste informatie te verkrijgen. Werkzame internationale gegevensuitwisse-
ling is dan ook van wezensbelang voor het bestrijden van misbruik van offshore ven-
nootschappen. Uiteraard moet dan wel gewaarborgd zijn dat er voldoende concrete en 
actuele informatie beschikbaar is in de deelnemende landen.  
 Verder is het wenselijk dat er een actieve informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen 
het land van oprichting en het land waar de ub woonachtig is. Hierdoor krijgt het land 

                                                        
1265  FATF 1998-1999, p. 19; FSF 2000, p. 2/18 en aanbevelingen 4 en 9; OECD 2001, p. 13/14; FATF 

2006, p.11; OECD 2009, p. 24. Opvallend is dat al deze internationale rapporten zich feitelijk op 
elkaar baseren en dat de methodologische aanpak veelal niet duidelijk is. 
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waar de ub woonachtig is, kennis van deze relatie. De internationale gegevensuitwisse-
ling staat momenteel hoog op de politieke agenda van de EU. Dit brengt mij bij de vol-
gende aanbeveling: 
 
Aanbeveling 7: Bevorder de internationale samenwerking 
 
Het oprichten van een OSV is een eenvoudige en goedkope administratieve procedure 
die niet vereist dat de klant ook daadwerkelijk aanwezig is (zie oprichting Wemax). Het 
kan allemaal vanuit je eigen huis met behulp van je eigen computer. Na de oprichting 
vindt er niet of nauwelijks toezicht plaats op zowel de OSV, de organen (bestuurders en 
aandeelhouders) als op de activiteiten. En als er al toezicht is, dan is dat niet structureel 
en beperkt werkzaam. Ten slotte is vastgesteld dat een (groot) deel van de wetschendin-
gen, die met gebruik van offshore vennootschappen of constructies worden verhuld, 
mede in de eigen invloedssfeer van onshore overheden plaatsvinden. Immers de grond-
delicten zoals corruptie, oplichting en belastingontduiking vinden vaak juist niet in 
kleine offshore belastingparadijzen plaats, maar in de onshore wereld. Het is dan ook 
sterk aan te bevelen dat overheden, zoals belastingautoriteiten, een grotere inspanning 
leveren in de bewustwording en het onderzoeken van offshore transacties en daarmee 
meer doen dan alleen de grondfeiten ophelderen. 
 
Aanbeveling 8: De uiteindelijke grondslag: kennisbeheer 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat op een aantal gebieden de registratie tekort schiet 
en moet worden verbeterd.1266 Deze tekortkoming heeft praktische gevolgen, want zon-
der voldoende actuele en doelmatige informatie is het lastig, zo niet onmogelijk, om een 
doelmatig en passend beleid te voeren. Aan de ene kant steekt de overheid veel geld en 
energie in de opsporing van allerlei vormen van financieel-economische misdaad, terwijl 
deze kennis aan de andere kant niet behoorlijk wordt opgeslagen in de vorm van pas-
sende gegevensbestanden over de aard en omvang van misbruik. Hierdoor is er nog 
steeds weinig zicht op het aantal buitenlandse rechtspersonen dat misbruik pleegt, en 
welke misbruikvormen en structuren er het meest worden gebruikt. Ook de onderlinge 
verbanden zijn hierdoor niet goed zichtbaar. De kwaliteit van de invoer van gegevens en 
de opbouw en het duurzaam beheer van gegevensbestanden is dan ook voor verbetering 
vatbaar. Er is onvoldoende gedisciplineerde invoer van kerngegevens die tot bestands-
vervuiling kunnen leiden: de namen van betrokkenen zijn vaak verkeerd gespeld dan wel 
ingevoerd. Bijvoorbeeld de NV kan zowel duiden op de Nederlandse rechtsvorm als op 
een naar Antilliaans recht opgerichte NV. De laatste wordt in de praktijk vaak geboekt 

                                                        
1266  Al eerder opgemerkt door Van Duyne in: P.C. van Duyne e.a., 2007 (p. 69-98). 
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als NL rechtspersoon. Ook zijn er vaak dubbeltellingen of zijn essentiële gegevens niet 
ingevuld. Een ander voorbeeld zijn de cijfers van het BIS (zie paragraaf 6.4.3.).  
Deze cijfers worden door vrijwel alle onderzoekers gebruikt om zicht te krijgen op de 
omvang van de banktegoeden die offshore worden aangehouden. Echter, de BIS regi-
streert de gegevens op naam van het land waar de OSV is gevestigd en niet op het land 
waar de uiteindelijke gerechtigde van de OSV woonachtig is. De banken moeten de uit-
eindelijke belanghebbende van een OSV toch al identificeren en verifiëren, dus het zou 
mogelijk moeten zijn. Hierdoor kan wel enig zicht worden gekregen op het ‘zwerfkapi-
taal’, maar niet op het vluchtkapitaal. 
 Dit soort vervuiling belemmert het doelmatig zoeken en het maken van de juiste ge-
volgtrekkingen. Thans is het nog steeds bijzonder moeilijk om op grond van officiële 
registraties/cijfers niet alleen wetenschappelijke, maar ook beleidsmatige gevolgtrekkin-
gen te maken. Als de overheden misbruikbestrijding ernstig nemen, moet dit als eerste 
worden aangepakt: de meest eenvoudige, aardse maar meest wezenlijke grondslag. 
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8  Summary 
 
 
This study concerned the extent and nature of criminal abuse offshore companies (pri-
vate limited companies by shares) in which (legal) persons in the Netherlands are in-
volved. Within this framework the following six research questions are deduced: 
 
1. How us the concept of OSC (Offshore Company) commonly defined? (Chapter 2) 
2. What are the legal similarities and differences four OSC’s selected for this research? 

(Chapter 3) 
3. How are offshore companies abused and which surrounding circumstances can be 

identified (Chapter 5) 
4. How many OSC’s were registered worldwide at the end of 2013, how are they spread 

geographically and what is the estimate of their financial interest? (Chapter 6) 
5. How many OSC’s were registered in the Netherlands at the end of 2013? (Chapter 6) 
6. What is the known scope of abuse of OSC’s in The Netherlands? (Chapter 6) 

In addition, chapter 7 summarises of the main findings reflects, critically on the problem 
and provides conclusions and recommendations. The data were collected stretched from 
2004 until May 2015. The research is limited to foreign private limited companies (see 
hereafter). Other forms of offshore legal persons, such as foundations and trust have been 
left out of the question.  
  
Short historic consideration of the development of offshore companies 
 
A first step in the development towards abuse of offshore companies followed the con-
viction of Al Capone in 1931 because of tax fraud. This was an important ‘wake up call’ 
for the organised crime in the USA. Organised crime unexpectedly had a new and dan-
gerous enemy: the IRS, the American tax authority. From that time onwards criminals 
had to look for solutions for this problem. 
 The next important step took place during and after the Second World War with the 
emergence of multinationals and the increasing need for tax planning to pay as little tax 
as possible.  
 A third important development was the de-colonisation of British overseas territories 
in the 1960’s of the previous century. Territories that became independent countries, but 
given the meagre economic opportunities entered the financial services market. The in-
corporation and the management of offshore companies are of major economic im-
portance for both the offshore-countries as for the economic class of service providers 
and institutions such as: trust offices, banking institutions, accountants, tax advisors and 
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lawyers. These service providers can operate cross-border with a multitude of licenses 
of offshore and onshore countries, such as the United Kingdom or the Netherlands. 
 A fourth step is the development of the international anti-money laundering policy 
from 1989 onwards with the establishment of the FATF. This policy ‘compelled’ money 
launderers to make even more use of ‘veiling instruments’ to cover their financial trace. 
This furthered the demand for the provision of offshore products and services in general 
and in offshore companies in particular.  
 
What is being understood under an offshore company? 
There is no objective uniform international legal definition of the concept of ‘offshore 
company’: it is not clear which distinctive features are applied. Also comparable terms 
are often meaningless and suggestive, such as: legal entities, corporate vehicles, cover-
up organisations, post box companies and shell and shelf companies. The lack of a uni-
form definition and commensurate framework of definitions makes it difficult to deter-
mine to the nature and extent of abuse. Also characteristics, comparisons, trends and 
developments are hard to assess because of these definitional defects. Delineation of the 
concept remains arbitrary and politically based. To limit the research from 15 existing 
descriptions a the following working definition has been deduced: 
 
A private limited company incorporated under the laws of a foreign country that in the 
jurisdiction of incorporation and/or statutory seat may not (or does not) deploy eco-
nomic activities and of which the actual beneficiary resides (or has his eat) in another 
country than where the offshore company has its legal seat.  
 
In the application of this definition five limiting condition have been applied, not always 
applicable at the same time, (1) the government in the country of incorporation does not 
levy direct tax on the OSC (however the OSC must pay an annual fee to the government); 
(2) separate laws and regulations apply; (3) the OSC does not have its own physical 
office (address), personnel, means of communication, online presence etc. This means 
that the OSC must have a representative (registered agent) and office address (registered 
office) in the country of incorporation; (4) the OSC muse be managed and governed by 
(an employee of) a local trust or law office and finally (5) there is an instance of elements 
that benefit anonymity such as: bearer shares and no or limited filing obligations. 
 The incorporation and the sale of offshore companies are to be regarded as the result 
of the market principle whereby demand and supply are matched. At the demand side 
there are multinational enterprises, SME enterprises, affluent private wealthy per-
sons/High Net Worth Individuals (HNWI) and fraudsters/criminals. At the supply side 
there are mostly governments (tax havens/offshore financial centres) and banks, account-
ants, lawyers and trust offices. Often demand and supply are connected by (international) 
tax advisors or banks. 
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 To experience the establishment of an off-shore corporation the author created a UK 
based firm. This process could be done very easily, cheaply, quickly and fairly anony-
mously, remarkable for a country that has one of the most severe anti-Money Laundering 
legislations. A copy of my passport was in this case a sufficient identification for the 
provider. Furthermore, it was remarkable that Companies House or the British tax au-
thority exercised almost no supervision.  
 
Which types of offshore companies can be distinguished? 
 
In expert literature four different types of offshore companies are distinguished. 
Thereby it does not concern the legal form, but it concerns a fiscal oriented indication of 
certain types of offshore companies. In the order of development over time, these are: 
1. Non-Resident Companies 
2. Exempt Companies 
3. International Business Companies  
4. Zero Tax Companies  
These different types often exist in addition to each other in the company legislation of 
countries. In this research countries have been distinguished on the basis of these four 
types into two groups, to be named Category A: the pure offshore companies and Cate-
gory B: the mixed offshore companies. 
   
Category A: pure offshore companies 
These are exclusively companies from former British colonies that use the same legal 
form, being the ‘private limited company by shares’. Furthermore this group has in com-
mon that these companies have been specially designed and regulated for provision of 
services to non-residents. To this offshore-status also the fiscal exemption preference is 
linked.  
 In 23 countries there is an International Business Company or zero-tax regime (see 
table 6.1). They are called IBC-countries where end 2013, together more than 1.5 million 
offshore companies are registered at the local Registers of Companies. In particular 
OECD, FATF and the EU have exerted international pressure on these IBC-countries to 
modify their (fiscal) legislation and therewith terminate the difference in fiscal treatment 
between onshore and offshore. A number of these countries have subsequently chosen 
to discontinue the offshore regime and to introduce instead a general profit tax rate of 
0%. Therewith the zero-tax company was born which in fact did not change matters in 
the least. 
 
Category B: mixed offshore companies 
The second group comprises the remaining types of offshore companies. This second list 
does not concern IBC’s, but comparable legal forms. The most important differences are 
that these legal forms do not have a separate designated legislation, have another tax levy 
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and that they are also not all private law Limited’s. This group is identified as the B-
group. At the end of 2013 in total a number of 560,000 of offshore companies were 
registered in 17 countries (Table 6.2).  
 End 2013, these two groups comprised over 2 million registered offshore companies, 
spread over 40 countries in 5 continents. (Table 6.5). This number is still increasing. Per 
year about 100,000 new offshore companies are ‘born’. Although not all of these off-
shore companies have become or still are active. 
  These numbers have to be regarded as rough estimates since national registrations 
are hard to compare. The Netherlands are a good example thereof: in the Netherlands in 
2013 in total a number of 40.044 enterprises were registered as a foreign legal person in 
the trade register of the Chamber of Commerce. That is much more than assumed to date 
in literature. That is because only the foreign legal persons that are registered as an en-
terprise will be counted and not those acting in another capacity, such as (sole) share-
holder (51%), managing partner of a limited partnership (7%) or as director (18%). 
 
After the OSC has been delineated, a look has been taken in the legal comparison 
at the features of an OSC that most importantly promote abuses? 
 
Distinction distinctive characteristic concerns the relatively high degree of anonymity 
promoting elements such as: tax freedom, nominee services, a minimum of filing obli-
gations in public registers and the absence of actual supervision and enforcement. By 
consequence there is ever increasing international pressure (OECD, IMF, FATF) on the 
countries concerned to modify their company legislation towards internationally desired 
requirements of transparency and information exchange, as discussed in chapter 3. 
 On the basis of this research a number of features of OSC’s have come to the fore 
that can be an indication of abuse. The first characteristic concerns management of 
abused OSC’s that are almost all so-called one-person OSC’s. Hereby a natural person 
has the actual say over and control of the entire structure of the used OSC’s. Within these 
OSC’s there is no ‘checks and balances’ which increases the possibilities for abuse. This 
given by itself does not identify abuse yet.  
However, this research has demonstrated that it is an indication that is of importance for 
the assessment of the possibility of abuse.  
 A second characteristic is that offshore companies almost always make use of a bank 
account in another onshore-banking institution. This boils down to the fact that the fi-
nancial institutions of the industrialized countries process the largest part of the (dis-
guised) money flows, while the small tax havens, such as the British Virgin Islands, only 
collect the management costs. Indeed there are a number of banks in the offshore juris-
dictions, but maybe there is also more confidence in the professionalism of established 
banks in financial hubs in industrialized countries. Little is known about that. However 
it remains a fact that banks outside the offshore countries are preferred.  
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 In chapter 5 it is described which forms of abuse can be distinguished and which role 
the OSC plays in certain forms of crime. Thereby it mostly concerns invisible roles, such 
as concealing the names of the actual economic beneficiaries and/or actual directors and 
hidden financial information. 
 Except for the owner himself for third parties it is hard to learn what the activities of 
OSCs are; where these take place; where the bank accounts are kept; and by whom the 
legal acts are actually executed; and the real ultimate beneficial owner. 
 International constructions with offshore companies can be set up easily and afford-
able and they can be very efficient in fending off taxation, supervision and detection. 
The complexity of these structures mostly has to do with the use of various legal forms 
in various jurisdictions, the use of non-transparent management and ownership relations, 
the various legislation, the (im) possibilities for legal aid, as well as the absence of fi-
nancial information. In addition, each country/ service provider only sees a small part of 
the puzzle and not the whole picture. For detection and investigation the cooperation of 
the foreign authorities is required because various interconnected criminal acts may be 
committed in a chain of jurisdictions.  
 
What can be said about the number and scope (of abuse) of OSC? 
 
For decades it is known that offshore companies play an important role in financial eco-
nomical crime, especially in tax fraud, corruption and the laundering of monies obtained 
there from. However too little is done to build up knowledge in this area. 
 Chapter 5 contains an analysis of both the scope of the number of registered offshore 
companies worldwide as well as the scope of the offshore-wealth. Empirical, reliable 
data on this point are scarce and, if available, outdated and sometimes hard to interpret. 
It is noted for instance that the manner of registration in a number of countries has 
changed. In the British Virgin Islands for instance in 2013 in total 1,130,190 IBC’s have 
been registered, while according to the official numbers only 459,882 (active) IBC’s are 
registered. Because of this changed method of registration in some jurisdictions it seems 
as if fewer companies are registered. 
 No sources are known that directly register instances of abuse of offshore companies 
that have become known. If there is an instance of criminal money obtained through this 
abuse, then there is an extra delay, because the scope of it can only be established (much) 
later. Because of this the question regarding the scope of abuse had to be answered in a 
different, more deductive manner. To this end research has been done at a number of 
government services that have numbers concerning OSC’s. In this way it was at first 
tried to approach the total scope of use and abuse of OSC’s.   
 One of these entities concerns the FIU (Financial Intelligence Unit) for the Nether-
lands and an analysis was made of the OSC’s that are registered at the FIU in relation to 
suspect transactions. The obliged institutions reported between 2010 and including 2013 
a total of 922 transactions as unusual to the FIU. From this the FIU qualified 266 as 
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suspect transactions. In these suspicious offshore transactions 480 OSC’s were involved 
with over € 700,000,000 in financial activities. By far the most frequent actions, over 
46%, concern suspicious financial bank transfers.  
 A prominent industry mentioned in literature as vulnerable to abuse by OSC’s is the 
real estate trade. At the land register’s office file analysis has been carried out concerning 
the number of OSC’s that is in relation with real estate. It appeared that at the end of 
2013 OSC’s owned property in the Netherlands of over € 1.6 billion. In addition to direct 
ownership, OSCs from 18 countries also provide (mortgage backed) loans to Dutch en-
terprises for real estate acquisition in the Netherlands: in 2013 for over € 3.6 billion. This 
is a considerable drop of over 43% compared with 2008, when a total amount of € 12.7 
billion was financed. OSC’s from four countries (USA, Netherlands Antilles, Cayman 
Islands and Luxemburg) are jointly responsible for 82% of all mortgage-backed financ-
ing in the Netherlands in 2013. The comparison between the amount of financing from 
a certain country and the legal ownership from the same country reveals a discrepancy: 
a high amount of financing is not translated in an equivalent total value of property. (See 
table 6.18) 
 The amount of investment of OSCs in Dutch real estate is by the end of 2013 over € 
5.3 billion. This amount consists of € 3.6 billion in mortgage backed financings and € 
1.6 billion in direct property. In view of the cases actually discovered and the literature 
it is clear that this concerns a group with a higher risk profile. Such is also established 
by some international studies inti investments by anonymous (offshore) companies (see 
paragraph 6.5.2.3).  
 About two groups of users of offshore companies in the Netherlands more concrete 
information has been obtained. In the first the group we mostly find persons (suspected 
of and/or convicted for) participation in a criminal organisation whereby the abuse of 
offshore companies relates to the purchase or financing of real estate. This part of the 
research was aimed at all cases become known in the period from 1990 to 2010. The 
conclusion is that in all cases in which a criminal investigation was started, use has been 
made of offshore companies to acquire real estate direct in ownership or to finance real 
estate. It is remarkable that the used methods and instruments do not differ: only the used 
legal form(s) and the country differ. 
 The second group of users concerns the affluent private persons (the so-called High 
Net Worth Individuals: HNWI’s). About this matter reports have been issued by various 
research bureaus, whereby it should be noted that the methodology of the estimates is 
not always understandable and in accordance with that of each other. We limit ourselves 
to clear indications. According to the World Wealth Report 2014 there were worldwide 
in 2013 around 13.7 million HNWI’s that jointly owned over € 52,620 billion. In the 
Netherlands the number of HNWI’s in 2013 increased to 173,000, an increase of 16.5% 
compared with 2012. The total wealth of these millionaires increased towards over 437 
billion US dollar. Of this there is no concrete indication how much have been placed 
offshore. According to another report, namely by James Henry over $ 21,000 billion is 
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held offshore by HNWI’s. That is about 45% of the total held wealth that has been cal-
culated by the World Wealth report. Furthermore from the research of the data of the 
Boston Consulting Group it can be deducted that in 2010 for in total over € 2.411 billion 
has been put into management by Netherlands households.  Of this amount about € 143 
billion (that is 6%) has been placed offshore. 
 Hereby it is noted that to the extent that the wealth increases, proportionally more of 
it is placed offshore. From a wealth of € 5 million that percentage increases up to around 
35%. That is roughly 1/3 of the wealth of HNWI’s being placed offshore. According to 
Tax Justice Network (TJN) a (large) part hereof is not reported to the tax authority of the 
country of residence of the HNWI. OECD and the G20 also share this assessment. The 
G20 state that: “Vast amounts of money are kept offshore and go untaxed to the extent 
that taxpayers fail to comply with tax obligations in their home jurisdiction”. The OECD 
and the G20 want to address this problem by the introduction of automatic data exchange 
between countries.   
 An important indication for the assessment of the scope of the abuse of foreign (off-
shore) companies in practice, are the surveys executed by the National Investigation 
Squad of the police and the FIOD (Dutch Fiscal Information and Detection Service): in 
more than half of all researched criminal cases a foreign (offshore) company was in-
volved. 
 About the scope of the wealth that is kept offshore with banks a number of research 
projects have been executed which all mention different figure due to differences of 
methodology. Therefore the range is enormous: from 1,040 billion (IMF 2005) to 21,000 
billion (Henry/TJN 2012). In any case it is clear that it concerns considerable amounts.  
 It seems likely that a (large) part of this money originates from legal activities of 
multinational companies and not as much from criminal money that is being laundered. 
There is no methodology to calculate how much capital actually is managed by or flows 
as a transaction volume through the 4.2 million offshore companies worldwide. The sec-
ond best approach is to assess the bank balances kept by the 40 offshore countries at the 
banking institutions in other countries.  
 The financial analysis in this investigation of the statistical data from the Bank of 
Central Banks, the Bank for International Settlements BIS), shows that per December 
2013, 39 offshore-countries have in total over $ 5,565 billion in claims on the reporting 
other countries. However, that concerns only bank balances as other assets are not in-
cluded. The amount of these claims shows a decrease of $1,323 billion compared with 
2008, particularly in the Cayman Islands and Switzerland. It is possible that the money 
has been moved or converted into other assets. (See table 6.12). 
 According to Tax Justice Network it is likely that this offshore capital has not been 
reported in whole or in part in the country of residence of the owner. The consequence 
thereof is that the tax authorities in these countries miss income and it therefore has a 
detrimental effect unless this capital returns at a later stage or there are other unknown 
positive effects. The conclusion is that the extent of the OSC-abuse cannot be assessed 
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precisely and that little change therein can be expected. However, it is generally assumed 
that the abuse increases, especially in the financial-economical sector. An empirical 
number-based foundation, however, is absent. In view of the outcome of the executed 
surveys, it is likely that offshore companies play an important role in financial-economic 
crime in the Netherlands. Furthermore it can be concluded that the use of offshore com-
panies has entered into the real estate sector, especially in relation with organised (drugs) 
criminality and economical crime.   
 
What are the functions of OSC’s in cases of abuse? 
 
The founder or buyer of the shares of an offshore company determines for which purpose 
he wishes to use the company. Depending on this objective he shall use a singular com-
pany or set up a structure consisting of a network of various offshore companies that 
play various roles. 
 In Chapter 5 the methods and forms of abuse of offshore companies is elaborated. 
Altogether eleven different functions have been identified linked to four different forms 
of abuse (see table 5.1). The intention hereof is to research whether certain functions of 
offshore companies can be linked to the four selected areas of abuse: tax fraud, fraud, 
bribery and money laundering. 
 Before the Second World War the most important function a fiscal one, namely being 
a “tax resident” in the concerned foreign country so that a claim could be made to local 
taxfacilities, such as low rates, exemptions or tax reduction. Hereby it concerns in prin-
ciple legitimate purposes of use. However, after the Second World War the same instru-
ment proved to be, with the rise of multinational enterprises, well usable for non-fiscal 
purposes. (See further chapter 4) From the nineties of the 20th century the use of offshore 
companies increased furthermore by the introduction of a worldwide check on the anti-
money laundering legislation. In the early nineties the money laundering was rather sim-
ple and easy to understand. It concerned cash money originating from the drugs trade 
that was deposited in banks, whether or not in the name of offshore companies. In some 
cases offshore companies were used as a financing company to lend to this money back 
(on paper) to the (drugs) criminal, the by now well known ‘loan back’ construction (see 
FATF 1990). Later with more complex and more international laundering the offshore 
companies started to play a more important role. These actions take place in the second 
phase of the money-laundering model. From a criminological perspective, pretending a 
legitimate origin to objects originally by crime is the essence. For these ‘paper’ justifi-
cation activities also often offshore companies are being used. In case of tax evasion the 
offshore company plays an important role to reduce the taxation foundation of the en-
visaged tax instrument (Income tax/corporate tax or VAT). Also the offshore company 
is being used to give income or capital another, pretended owner. For instance in case of 
high earning professional sports people, that abuse offshore companies to avoid or evade 
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levy of taxes. See recently the case of the Argentinean soccer player Messi at FC Barce-
lona. 
 From the analysed files concerning fraud or fraud in general and investment fraud in 
particular it can be seen that almost always use is made of an international company 
structure consisting of both Netherlands (onshore) companies as of offshore companies. 
The role of the Dutch companies (BV’s in combination with foundations) in such a struc-
ture is mostly intended to create an appearance of normal business and to create trust in 
the targeted victims, for example investors.  
 The role of the offshore companies in this form of fraud concerns the channelling 
away the invested mony into an offshore bank account out of the reach of the Dutch 
authorities and creditors. In some cases offshore companies were also used to invest the 
money directly into real estate in the Netherlands. 
 In corruption investigations offshore companies are often used at the side of the brib-
ing and that of the recipient, bribed party. The transactions between the companies of 
both parties are in principle never transparent because both parties aim to secure ano-
nymity of their activities. In addition to the general function of the disguising the identity 
of both the corrupt payer and payee, the offshore company is mostly used in corruption 
cases to channel through the money from provider to recipient. 
 Inseparably connected to the use of offshore companies is the fulfilment of the func-
tions of (nominee) director and (nominee) shareholder. Other offshore companies often 
fulfil these more general functions; in part because of this the anonymity of the ultimate 
beneficiary owner (ubo) is increased. 
 A general given in these cases is that the offshore companies almost always maintain 
a bank account in countries with a strong banking secrecy such as Switzerland, the 
United States and Luxembourg. The offshore company can be seen as a modern variation 
on the Swiss army knife that has many use functions. These functions do not only exit 
separately in addition to each other but also in combination within a structure. The in-
vestigated files show that OSC’s have provided a material contribution to committing 
frauds and therefore can be qualified as an ‘instrument delicti’. The various functions 
that OSC’s play in the modus operandi give more insight into the fraud policy, which is 
necessary to determine an efficient and focused approach. 
 In general, the image of the working method and use of abuse of offshore companies 
has not undergone major changes in the latest decennia. The basic functions of the off-
shore market have not or hardly changed since the 70’s of the 20th century. Still use is 
made of offshore companies with trust or law offices that act as nominee-directors, pro-
vision of powers of attorney to the ultimate beneficial owners to keep a grip on the money 
flows; and still the offshore companies are located at addresses of the same trust offices 
without some real presence and they maintain bank accounts in (European) countries. 
More or less innovative is the use of several layers within the company structures in 
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combination with various sorts of offshore entities originating from various countries.1267 
The consequence hereof is that everyone only sees a part of the entire picture, because 
of which it becomes harder for the supervisory authorities to recognize the fraud or an-
other form of abuse in an early stage. Furthermore it is harder and more time consuming 
from a law enforcement perspective to acquire the required criminal evidence. In the last 
chapter recommendations for further improvement in policy making and law enforce-
ment are given and can be summarized as follows: 
• The introduction of an international definition of OSC. The first point of importance 

is the unification of definitions. At this moment there is no uniform international def-
inition of the concept of offshore company. This designation is not only semantics, 
but also a requirement with very practical consequences. After all, the present confu-
sion makes it hard to determine the nature and scope of abuse: moving the borders of 
definitions also means moving the scope; 

• To boost recognition of OSC’s. Offshore companies are not always known as such 
in business and trade for third parties. That unfamiliarity makes it harder for parties 
to assess the risks properly. That problem could be solved by giving offshore com-
panies a certain characteristic, for instance the code OSC near the name in the trade 
register or at the Registrar of Companies; 

• Promote consciousness off and insight into the offshore world. There is no doubt that 
development of knowledge leads to the prevention of and battle against abuse of for-
eign (offshore) companies. From the research and the interviews it becomes evident 
that there is a serious shortfall of up-to-date knowledge in this area, and as well in 
the entire chain of law enforcement; 

• It is recommended to establish a (n inter) national ‘Knowledge bank’ to increase the 
knowledge and transparency of OSC’s and their structures. If each country (or group 
of cooperating countries) establishes such a knowledge centre, then this knowledge 
and experience can also be exchanged internationally.  It should be prevented that 
time after time the wheel should be reinvented. Governments should be self-critical, 
invest in knowledge development and actually start cooperating: not only mutually, 
but also with the private sector.  

  

                                                        
1267  The World Bank in a research draws a similar conclusion into 150 large corruption investigations. 

From this research it shows that on average 5.4 offshore entities (offshore companies, trusts or 
foundations) have been used per case (World bank 2011, p. 121). 
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Bijlage 1. Vragenlijst interviews 
 
Vragenlijst behorend bij het wetenschappelijk onderzoek  
 
 

‘Misbruik van buitenlandse offshore rechtspersonen’. 
 
 
Onderzoeker: Mr. T.J. van Koningsveld/Universiteit van Tilburg 
 
 
 
 
 
 
Goedemorgen/goedemiddag, 
 
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u tijd heeft willen maken om mee te doen aan 
dit onderzoek.  
 
Zoals U wellicht al weet, ben ik bezig met een promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Tilburg. Het betreft een onderzoek naar aard, ernst en omvang van misbruik van 
buitenlandse (offshore) rechtspersonen door Nederlandse ingezetenen.  
 
Mijn promotoren zijn de hoogleraren Prof. Mr. P.C. van Duijne en Prof. Mr. M.S. 
Groenhuijsen. 
In het kader van dit onderzoek wil ik een aantal deskundigen raadplegen. Een van deze 
deskundigen bent u. Graag zou ik u willen interviewen over dit onderwerp. Ter voorbe-
reiding van dit gesprek stuur ik u alvast de vragenlijst. 
 
Door mee te werken aan dit interview draagt u bij aan het verkrijgen van meer inzicht in 
aard, ernst en omvang van misbruik van buitenlandse rechtspersonen. 
 
Sommige vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te plaatsen in het daarvoor be-
stemde vak. Andere vragen behoeven een nader toelichting. 
 
Uiteraard kunt u altijd aanvullende ideeën en op- en aanmerkingen toevoegen als u dit 
wenst. 
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Deel 1: Algemene gegevens 
1.1 Naam:…………………………………..… 
1.2 Organisatie:………………………………. 
1.3 Functie:…………………………………... 
1.4 Emailadres:………………………………. 
1.5 Nummer:…………………………………. 
1.6 Datum:……………………………………. 
1.7 Tijd:………………………………............ 
1.8 Locatie:………………………………..…. 
1.9 Bijzonderheden………………………..… 

 
Deel 2: Informatie over de respondent 
1. Functiebeschrijving, deskundigheid en ervaring met buitenlandse rechtspersonen/ 

Tijd dienstverband 
2. Hoeveel andere personen zijn er binnen dit bedrijf met dezelfde of soortgelijke 

werkzaamheden bezig? 
3. Specifieke interesses/ expertise? Hoe kijkt U aan tegen de problematiek van aard, 

ernst en omvang van misbruik van buitenlandse rechtspersonen?  

 
Deel 3: Buitenlandse (offshore) rechtspersonen 
1. Wat verstaat U onder het begrip ‘buitenlandse rechtspersoon’? 
2. Wat verstaat U onder het begrip offshore vennootschap? 
3. Op welke manier komt U buitenlandse rechtspersonen tegen bij Uw werkzaamhe-

den? 
4. Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een offshore vennootschap? 

� Belastingvrijstelling of vermindering? 
� Aparte wetgeving 
� Geen of weinig gestort kapitaal 
� Speciaal opgericht ten behoeve van niet-ingezetenen 
� In het land van oprichting geen commerciële activiteiten verrichten 
� Aandeelhouders mogen geen ingezetenen zijn 
� Bestuurders moeten wel ingezetenen zijn 
� Ingebrachte vermogen afkomstig van externe aandeelhouders 
� Beschikken in het land van vestiging niet over daadwerkelijke fysieke aanwe-

zigheid van een eigen kantoor met personeel, telefoon, fax etc. 
� Standaard ruime doelomschrijving 
� Beheer en bestuur bij een (lokaal) trust- of advocatenkantoor 
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� Trustkantoor verleent tevens domicilie aan cliëntvennootschappen 
� Geen of minimale publicatie van financiële gegevens 
� Anders, namelijk…………………………………………………………. 

5. Zijn er bepaalde trends in het gebruik van verschillende soorten buitenlandse rechts-
personen? 

 
Deel 4: Misbruik van buitenlandse rechtspersonen 
1. Wat verstaat U onder misbruik van buitenlandse rechtspersonen? 
2. Kunt U aangeven wat volgens U de beoogde doelen zijn van misbruik van buiten-

landse rechtspersonen? 
3. Kunt u aangeven, in procenten, in hoeveel van de door uw behandelde zaken u mis-

bruik van buitenlandse rechtspersonen bent tegengekomen? 

……% 
4. Hoe ernstig vindt u misbruik van offshore vennootschappen? 

§ Wat zijn de maatschappelijke gevolgen hiervan? 
§ Wat zijn de economische gevolgen? 
§ Kunt u andere gevolgen noemen? 

5. Bent u van mening dat het misbruik van buitenlandse rechtspersonen een groot pro-
bleem is? En zo ja waar is dit op gebaseerd? 

6. Kunt U een aantal voorbeelden geven van misbruik van buitenlandse rechtspersonen 
waar U mee te maken heeft gehad? 
§ Zijn dit unieke voorbeelden of komt dit vaker voor? 
§ Zijn er trends in het soort misbruik of de constructies die daarbij gebruikt wor-

den? 

 
Deel 5: Knelpunten bij toezicht, controle en opsporing van buitenlandse rechtspersonen 
1. Wat is nu eigenlijk het probleem, wanneer er buitenlandse rechtspersonen in het 

geding zijn? 
Voorbeelden van problemen, concrete casus 

2. Is dit specifiek voor het gebruik van buitenlandse rechtspersonen? Zou men het-
zelfde kunnen bereiken door gebruik te maken van een binnenlandse rechtspersoon? 

3. Maakt het nog veel uit of men gebruik maakt van verschillende soorten buitenlandse 
rechtspersonen?  

4. Hoe gaat U nu te werk wanneer U een buitenlandse rechstpersoon tegen komt? Wat 
betekent het voor U wanneer U een buitenlandse rechtspersoon tegen komt?  

5. Is het nu de geraffineerdheid van bepaalde constructies, die voor problemen zorgt 
of ligt het aan problemen,die eigen zijn aan internationale samenwerking? 
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6. Op welke wijze kunnen volgens U de knelpunten met betrekking tot de toezicht, 
controle en opsporing worden weggenomen? 
§ Hoe voorkomt men misbruik van offshore vennootschappen? 
§ Hoe effectief is de overheid in het voorkomen van misbruik van offshore ven-

nootschappen? 
§ Zijn er knelpunten bij het voorkomen van misbruik van offshore vennootschap-

pen? Zo ja, welke? 
§ Hoe zou de overheid volgens u beter kunnen voorkomen dat men misbruik 

maakt van offshore vennootschappen? 

 
Deel 6: Strafrechtelijke aanpak 
1. Vormt de opsporing en strafrechtelijke vervolging een doeltreffende middel bij het 

bestrijden van misbruik van offshore vennootschappen? 
2. Welke belemmeringen en flessenhalzen zijn er bij de strafrechtelijke aanpak? Graag 

voorbeelden? 
3. Op welke wijze zou de doeltreffendheid van de opsporing en de strafrechtelijke ver-

volging bij de bestrijding van misbruik van offshore vennootschappen verbeterd 
kunnen worden? Graag voorbeelden. 

 
Deel 7: Fraudebevorderende factoren 
Welke factoren bevorderen volgens u het criminele gebruik van buitenlandse rechtsper-
sonen? 

� Aanwezigheid van reeds opgerichte shelf vennootschappen 
� Afwezigheid van een eigen kantooradres 
� Betrokkenheid van een trustkantoor (als bestuurder of beheerder) 
� Uitgifte van toonderaandelen 
� Anonimiteit van de beneficial owner 
� Geen verplichting tot opmaking jaarstukken 
� Geen openbare deponering van jaarstukken 
� Rol van adviseur 
� Anders, namelijk……………………………………………………….. 

 
Deel 8: Indicatoren 
Wat zijn belangrijke indicatoren, die kunnen wijzen op misbruik van een buitenlandse 
rechtspersoon?  
Deel 9: Aanbevelingen 
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1.  Kunt U een voorbeeld geven van een ‘successtory’. Een geval waarin de opsporing 
en vervolging geheel geslaagd was?   

2.  Welke concrete aanbevelingen zou U willen meegeven? 
 
 
Deel 10 : Slotopmerkingen respondent 
Zijn er nog zaken die U wilt opmerken, benadrukken, vragen? 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2. Enquêtes FIOD en Politie (Nationale Recherche) 
 
Enquête misbruik (offshore) rechtspersonen door Nederlandse ingezetenen 
 
 
Naam       
Unit       
Functie  Financieel rechercheur  Accountant  anders, nl       
Telefoon       
E-mail       
Dienstjaren bij 
NR Inclusief LRT/ 
DRO 

 < 1 jaar  1-2 jaar  3-5 jaar  6-10 jaar  > 10 jaar 

 
1.  Bij hoeveel financiële opsporingsonderzoeken die na 1 januari 2004 zijn afgerond 

bent u betrokken geweest? 
 Afgeronde onderzoeken met een startdatum voor 1 januari 2004 tellen ook mee. 

Aantal:       
 
2a.  In hoeveel van de in vraag 1 genoemde onderzoeken kwamen buitenlandse  rechts-

personen als betrokkene voor? 
 Aantal:       
 
2b.  Geef van de onderzoeken in vraag 2a het volgende aan: 

• naam en/of zaaksnummer 
• jaartal waarin het onderzoek is afgerond 

 
Nr. Naam Zaaksnummer Jaartal afronding 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   

 
2c. Klik in onderstaande balk van de onderzoeken in vraag 2b de nummers (Nr.) aan, 

waarin sprake was van misbruik van buitenlandse offshore rechtspersonen door Ne-
derlandse ingezetenen. 
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 Onder misbruik van buitenlandse rechtspersonen wordt verstaan: 
• Het gebruik van buitenlandse rechtspersonen bij het plegen van allerlei vormen 

van financieel economische strafbare feiten (bijvoorbeeld handel in verdovende 
middelen, oplichting, corruptie, belastingfraude alsmede het witwassen van het 
hieruit verkregen misdaadgeld). 

• Het gebruik van buitenlandse rechtspersonen als afschermingconstructie (om de 
herkomst van geld, eigendom, onroerend goed of de begunstigde te verhullen). 

Onder Nederlandse ingezetenen wordt verstaan: 
• Natuurlijke en rechtspersonen die in Nederland woonachtig c.q. gevestigd zijn. 

 
Concentreert u zich bij de beantwoording van onderstaande vragen op het laatste afge-
ronde onderzoek, waarbij u misbruik van buitenlandse offshore rechtspersonen door Ne-
derlandse ingezetenen bent tegengekomen. 

 
3.  Klik in onderstaande balk het nummer aan van het onderzoek uit vraag 2c, waarover 

u de rest van de vragenlijst invult. 
          

4.  Geef in onderstaand schema aan: 
• In welke landen van vestiging de buitenlandse rechtsperso(o)n(en) door Neder-

landse ingezetenen werden misbruikt; 
• Om hoeveel misbruikte rechtspersonen (rp) het in elk van deze landen ging; 
• Welke rechtsvorm de misbruikte buitenlandse rechtspersonen hadden. 

 Meerdere antwoorden mogelijk 
  

Land Aantal rp Rechtsvorm 
Verenigd Koninkrijk             

  
Nederlandse Antillen              
Verenigde Staten              
Anders, nl:    
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5.  Geef voor elke misbruikte buitenlandse rechtspersoon (maximaal 5) uit vraag 4 aan 
of onderstaande kenmerken van offshore vennootschappen hierop van toepassing 
zijn. 

 Meerdere antwoorden mogelijk 
 

1. Land       Rechtsvorm       
  

Kenmerk Ja Nee Weet niet 
In het land van oprichting  
geen commerciële activiteiten 
verrichten 

   

Speciaal opgericht ten behoeve van niet in-
gezetenen 

   

Aandeelhouder geen ingezetene van het 
land van oprichting 

   

Bestuurders ingezetenen van het land van 
oprichting 

   

Ingebracht vermogen afkomstig van bui-
tenlandse aandeelhouders 

   

Eén persoon aandeelhouder    
Directiefunctie door trustkantoor    
Beheer door trustkantoor    
Domicilieverlening door trust-kantoor 
(geen zelfstandige  
kantoorruimte) 

   

Anders, namelijk          
 

Uit praktische overwegingen zijn de hierna volgende dubbele tabellen eruit gehaald 
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6. Geef voor elke misbruikte rechtspersoon (maximaal 5) uit vraag 5 aan bij welke 
strafbare feiten deze betrokken was. 
Meerdere antwoorden mogelijk 

 
1. Land       Rechtsvorm       

  
Strafbaar feit Ja Nee Weet niet 
Witwassen    
Deelname aan georganiseerde criminaliteit    
Belastingfraude    
Oplichting    
Valsheid in geschrifte    
Drugshandel    
Mensenhandel/mensensmokkel    
Terrorisme    
Vuurwapens & Explosieven    
Anders, namelijk    

 
7.   Geef voor elke misbruikte buitenlandse rechtspersoon (maximaal 5) uit vraag 5 aan 

welke functie deze vervulde in het fraudepatroon. 
  Meerdere antwoorden mogelijk 
 

1. Land       Rechtsvorm       
  

Hoedanigheid Ja Nee Weet niet 
Oprichter van Nederlandse rechtspersoon    
Bestuurder van andere rechtspersoon    
Aandeelhouder/eigenaar van andere rechts-
persoon 

   

Verstrekker van lening aan natuurlijke of 
rechtspersoon 

   

Investeerder    
Onafhankelijke opererende juridische enti-
teit 

   

Eigenaar van onroerend goed in Nederland    
Trust/trustee    
Anders, namelijk    
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8.  Geef voor elke misbruikte buitenlandse rechtspersoon (maximaal 5) uit vraag 5 aan 
met welk oogmerk deze volgens u werd misbruikt. 

 Meerdere antwoorden mogelijk 
 

1. Land       Rechtsvorm       
  

Oogmerk Ja Nee Weet niet 
Creëren van fictieve (inkoop)kosten    
Creëren van fictieve inkomsten of vermo-
genswinsten 

   

Opmaken van valse documenten (facturen, 
contracten, bank-afschriften etc.) 

   

Opwerpen van een scherm/ rookgordijn 
voor de rechtshandhaving 

   

Verhullen van de identiteit van de uiteinde-
lijke begunstigde (ultimate benificial 
owner) 

   

Verhullen van de herkomst en/ of bestem-
ming van eigendom of vermogen 

   

Middel om anoniem geld weg-, door- en 
terug te sluizen 

   

Verstrekken of ontvangen van een geldle-
ning 

   

Verrichten van schijnhandelingen waarbij 
eigendomsconstructies worden gefingeerd 

   

Plegen van delicten/ onderdeel van modus 
operandi 

   

Anders, namelijk    
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9. Geef voor elke misbruikte buitenlandse rechtspersoon (maximaal 5) uit vraag 5 aan 
in welke mate onderstaande factoren het onderzoek naar misbruik van de buiten-
landse rechtspersoon hebben bemoeilijkt? 

 
1. Land       Rechtsvorm       

  
Factor 
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Geen inschrijving bij handelsregister in 
Nederland 

      

Opgericht en statutair gevestigd in be-
lastingparadijs 

      

Afwezigheid eigen kantooradres       
Geen bankrekening in Nederland       
Betrokkenheid van trustkantoor (als be-
heerder of verlener van domicilie) 

      

Uitgifte van toonderaandelen       
Afscherming uiteindelijke begunstigde 
(ultimate beneficial owner) 

      

Geen verplichting tot opmaken jaar-
stukken 

      

Geen verplichting tot deponering jaar-
stukken bij KvK 

      

Ruime doelomschrijving       
Onderdeel van ondoorzichtige internati-
onale structuur, welke geen logisch mo-
tief lijkt te hebben 

      

Aanwezigheid van nominee director       
Aanwezigheid van nominee sharehol-
der 

      

Anders, namelijk       
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10.  In welke mate kwam u onderstaande problemen tegen tijdens dit onderzoek? 
 

1. Land       Rechtsvorm       
  

Probleem 
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Achterhalen identiteit uiteindelijke  
begunstigde (ultimate beneficial owner) 

      

Onvoldoende inzicht in herkomst en 
bestemming geldstromen 

      

Te weinig tijd voor onderzoek       
Onvoldoende medewerking van Neder-
landse autoriteiten 

      

Onvoldoende medewerking van eigen 
dienstleiding 

      

Onvoldoende medewerking van buiten-
landse autoriteiten 

      

Onvoldoende kennis van buitenlandse 
rechtssystemen 

      

Onvoldoende kennis over buitenlandse 
rechtspersonen 

      

Anders, namelijk       
 
 
11.  Tot welke van onderstaande gevolgen hebben de problemen uit vraag 10 geleid? 
 

   Niet van toepassing, ik ben geen problemen tegengekomen 
   Niet (geheel) rond krijgen van het bewijs 
   Redelijke termijn van vervolging verlopen 
   Anders, namelijk       
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12.  Heeft dit onderzoek tot een strafrechtelijke vervolging geleid? 
 

   Ja, het jurisprudentienummer is       
   Nee, op andere wijze afgedaan, namelijk       
   Nee 
   Onbekend 

 
 
13. Wat zijn volgens uw ervaring indicaties van mogelijk misbruik van buitenlandse 

rechtspersonen? 
 
 1:       
 2:       
 3:       
 
 
14. Heeft u suggesties voor mogelijke oplossingen van de problemen die u ondervindt 

met onderzoek naar buitenlandse rechtspersonen? 
 
       
15. Heeft u nog aanvullingen, opmerkingen of tips? 
 
       
 
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 
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Bijlage 3. Overzicht geografische verdeling landen in 2013 
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 Regio Land Lijst 
A/B 

Aantal 
2007 

Aantal 
2013 

1. Europa     
  Cyprus B 184.133 272.157 
  Gibraltar B 25.000 30.017 
  Guernsey A 18.800 18.707 
  Eiland of Man A 30.934 20.072 
  Ierland B n.b. n.b. 
  Jersey A 32.155 32.479 
  Liechtenstein B n.b. 5.997 
  Luxemburg B n.b. n.b. 
  Madeira B 3.871 1.640 
  Malta B 40.000 39.858 
  Zwitserland B n.b. n.b. 
 Subtotaal  11  334.893 420.927 
      
2. Caribische  

gebied  
Antigua & Barbuda A 3.255 n.b. 

  Anguilla A 12.000 13.236 
  Aruba B 2.763 282 
  Bahamas A 45.728 35.544 
  Barbados A 30.075 n.b. 
  Belize A 69.304 140.747 
  Bermuda A 13.850 13.297 
  Britse Maagdeneilanden A 840.932 1.130.190 
  Kaaimaneilanden B 78.500 78.070 
  Dominica A 12.787 n.b. 
  Grenada A 1.580 n.b. 
  Nederlandse Antillen B 14.776 15.202 
  Panama B 87.136 88.775 
  St. Kitts & Nevis A 44.854 n.b. 
  St Vincent & Grenedines A 14.571 21.888 
  St Lucia A 2.851 2.935 
  Turks & Caicoseilanden A 18.809 14.548 
 Subtotaal 17  1.293.771 1.554.714 
      
3. Azië/Oceanië Brunei A 4.000 n.b. 
  Cook eilanden A 880 n.b. 
  Hong Kong B n.b. n.b. 
  Maleisië/Labuan B 5.678 9.487 
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  Marshalleilanden B 30.294 n.b. 
  Nauru A 100 59 
  Niue A 5.500 n.b. 
  Samoa A 26.621 n.b. 
  Vanuatu A 5.880 n.b. 
 subtotaal 9  78.953 9.546 
      
4. Afrika Mauritius B 29.871 20.493 
  Seychellen A 43.456 140.000 
 Subtotaal 2  73.327 160.493 
      
5. N-Z Amerika USA/Delaware B n.b. n.b. 
  1    
      
 Totaal 1-5 40  1.780.944 2.145.680 
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