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0.
Nieuw evenwicht

De trustsector is mede door een veranderde maat-
schappij in een identiteitscrisis geraakt. Wat is haar 
bestaansrecht als dit veel minder in het fiscale gezocht 
mag worden? In de maatschappelijke opinie en daar-
uit voortvloeiend de politiek heeft zich een kentering 
voorgedaan. Vroeger waren fiscale argumenten een 
legitieme grond om je in Nederland te vestigen, dat 
is steeds minder het geval. Wetgeving is in gang gezet 
om dergelijke louter fiscaal gedreven structuren te 
voorkomen.

Holland Quaestor en haar leden weten dat zij hierop 
dienen te handelen. De sector ziet dat zij aan de 
vooravond staat van een veel meer geharmoniseerde 
fiscale wereld waarbij nog sterker wordt gekeken naar 
reële economische activiteiten. Welke functies en risi-
co’s in de toekomst moeten worden geschaard onder 
dergelijke reële economische activiteiten kan op dit 
moment voor Nederland nog niet met zekerheid wor-
den gezegd. 

Aan de hand van mogelijk aanpassingen van het 
Model-Verdrag van de OESO zullen landen zijn 
genoodzaakt opnieuw belastingverdragen uit te 
onderhandelen en nationale wetgeving aan te passen. 
Deze nieuwe fiscale (internationale) wetgeving zal 
er mogelijk toe leiden dat trustkantoren inkrimpen, 
omdat een deel van hun bestaansrecht kan komen 
te vervallen. Bovendien is een andere positionering 
van trustkantoren in de markt noodzakelijk. Niemand 
weet welk tempo hierin zal worden gehanteerd en 
juist in deze periode kan de trustsector zich goed 
voorbereiden op haar toekomst.

Begeleiden van startups en andere bedrijven, alsmede 
dochterbedrijven van multinationals in Nederland 
is de missie, mede bezien en ondersteund door de 
bestaande, beschikbare en door te ontwikkelen fiscale 
kroonjuwelen. 

Begeleiding die bijvoorbeeld bestaat uit juridische, 
administratieve en accounting expertise. Een multidis-
ciplinaire aanpak die de trust bij uitstek als onestop 
dienstverlener kan aanbieden aan deze bedrijven. 
De trustsector wil dat het vestigingsklimaat van 
Nederland de komende jaren op de agenda staat.  
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Dit kan zij niet alleen, het is een boodschap over ons 
vestigingsklimaat die door alle belanghebbenden 
gezamenlijk dient te worden uitgedragen in Nederland 
en in het buitenland.  

Nederland is wereldwijd een aantrekkelijk land om 
je als onderneming te vestigen, vanwege een uitste-
kende infrastructuur, grote internetknooppunten, de 
Rotterdams haven, etc. Synoniem laten zijn van deze 
boodschap met het woordje ‘trust’ is de gezamenlijke 
opdracht. Dit is een duidelijke trend wijziging, één 
die essentieel is voor herpositionering van de sector. 
Holland Quaestor wil vanuit deze hernieuwde visie 
over het trustwezen haar leden ondersteunen, zodat 
samen kan worden opgetrokken in een belangrijk 
transitieproces. 

Naast deze transitie is er bovendien sprake van een 
tweede transitie die volgt uit de eis van DNB dat de 
sector over vier jaar beschikt over een geïnternaliseer-
de integere cultuur. De invoering van de compliance 
functie, de RIB-Audit en ons eigen keurmerk zijn hier-
voor belangrijke instrumenten die bijdragen aan een 

trustsector die ook in de basis (vastlegging) op orde 
is. Dit kunnen aantonen is essentieel voor het voortbe-
staan van de sector en vormt het fundament van een 
veranderde en vernieuwde sector. 

Het keurmerk is ondertussen operationeel en dient in 
de komende jaren in de praktijk haar nut en waarde 
te bewijzen. Met de, voor het keurmerk, opgerichte 
Stichting AQTO heeft Holland Quaestor een instru-
ment in handen waarmee de sector vanuit verschil-
lende vlakken kan worden ondersteund op het gebied 
van de gewenste en geëiste geïnternaliseerde integere 
cultuur. 

Economisch belang en een geïnternaliseerde integere 
cultuur dienen hand in hand te gaan, zowel op korte 
als op langere termijn. Kortom twee transities die 
elkaar prima kunnen ondersteunen. Holland Quaestor 
is van mening dat, mede voor een sterke (internatio-
nale) positionering van de Nederlandse trustsector, op 
beide onderwerpen gezamenlijk moet worden opge-
trokken met alle belanghebbenden en juist ook met 
de trustkantoren onderling. 

Maar er zijn nog andere belangen te onderkennen 
die trustkantoren, groot of klein, kunnen hebben om 
een zekere mate van verbinding met elkaar aan te 
gaan. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld de sector 
aantrekkelijk maken voor potentiële en talentvolle 
werknemers. De vraag dient zich dus aan waar deze 
verbinding uit kan bestaan, maar ook welke belem-
meringen daarbij moeten worden onderkend en 
tenslotte met welke instrumenten Holland Quaestor 
deze verbinding kan faciliteren. Dit beleidsplan formu-
leert voorstellen voor een nieuw evenwicht door het 
maken van verstandige beleidsmatige keuzes. Het is 
aan de leden van Holland Quaestor om aan dit nieuwe 
beleid gestalte te geven.
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1.
Kern van de zaak 

Holland Quaestor is een vereniging van, voor en door 
leden in de trustsector. In de statuten is vastgelegd 
dat de vereniging zich het volgende ten doel stelt: 

het behartigen van de belangen van de leden; en •	
het bevorderen van de verdere ontwikkeling en •	
de kwaliteit van de trustsector in Nederland en in 
internationaal perspectief.

Het behartigen van de belangen van de leden van 
Holland Quaestor is gericht op de economische conti-
nuïteit van de trustsector in zijn geheel. De trustsector 
is daarvoor op zoek naar een nieuw evenwicht. Een 
evenwicht dat gericht is op het behalen van resultaten 
zowel op de kortere termijn als op de langere termijn. 
Ook met een passende balans voor de trustkantoren 
zelf en voor de belanghebbenden die daarbij zijn 
betrokken en natuurlijk met oog voor grotere en  
kleinere trustkantoren. 

Voor dit nieuwe evenwicht zijn investeringen nood-
zakelijk die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
kwaliteit en professionaliteit van de trustsector.  



6
Beleidsplan 2015-2020 Holland Quaestor 
managementsamenvatting

De focus hierbij is primair gericht op de trustkantoren 
in Nederland, subsidiair kunnen bijdragen worden 
geleverd in internationaal perspectief. 

De hoofddoelstelling is Nederland ondersteunen als 
economisch aantrekkelijk 3.0 vestigingsland1. De trust-
sector is daarvoor de betrouwbare partner in business. 
Voor realisatie van deze ambitieuze hoofddoelstelling 
staan de komende vijf jaar twee punten op de agenda. 
Dit betreft de ontwikkeling van nieuwe businessmodel-
len die rekening houden met de veranderingen rond-
om fiscale ethiek en dit betreft parallelle ontwikkeling 
van een geïnternaliseerde integere cultuur binnen de 
trustsector als impuls voor de kwaliteit en professiona-
liteit van de trustsector.

Holland Quaestor wil daarbij een platform zijn waar 
alle trustkantoren in Nederland zich bij kunnen aan-
sluiten. Een platform waar de leden discussies open-
lijk met elkaar voeren over doelstellingen, strategie, 
structuur en cultuur. Op deze wijze kunnen verschil-
lende afwegingen worden vertaald naar goed onder-
bouwde keuzes die ook prima intern en extern kunnen 
worden uitgelegd.

In dit beleidsplan van Holland Quaestor zijn vier 
hoofdthema’s benoemd die stap voor stap zijn  
uitgewerkt. Deze thema’s zijn:

Regisseren eigen maatschappelijk handelen1. 
Bruggen bouwen met belanghebbenden2. 
Organiseren bedrijfsvoering Holland Quaestor3. 
Participeren in onderlinge relaties4. 

Verder heeft Holland Quaestor met de oprichting 
van Stichting AQTO een nieuw instrument in handen 
om de transitie van de sector te helpen vorm geven. 
Kortom een wenkend perspectief in een tijd dat alles 
aan het veranderen is. De verandering staat dan ook 
voorop bij dit beleidsplan.

1 Netwerkeconomie waarin connectiviteit en adaptiviteit 
 centraal staat.
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2.
Stap voor stap
De implementatie van dit meerjaren beleidsplan 
vraagt een stap voor stap strategie. Behulpzaam daar-
bij is jaarlijks concrete doelstellingen te formuleren 
en te evalueren welke resultaten in het voorgaande 
jaar zijn behaald. Een aantal thema’s is onderkend 
in dit beleidsplan die soms abstract zijn en dan weer 
meer concreet. De opdracht is met elkaar invulling te 
geven aan de uitdagingen waar de leden van Holland 
Quaestor voor staan.

Hier volgend zijn de hoofdlijnen van de vier thema’s 
en het wenkend perspectief samengevat:

Regisseren eigen maatschappelijk handelen 1. 
 
Internaliseren van de opgestelde gedragscode is 
daarbij het instrument om regie te pakken op dit 
dossier. Daarnaast wordt overwogen een deug-
delijk ethisch statuut te ontwikkelen dat ook tot 
uiting kan worden gebracht in een ‘trusteed’. 
Invullen en uitdragen van identiteit, positionering 
en waarden is randvoorwaardelijk. De commis-
sie Gedrag & Cultuur vervult voortrekkersrol, 
waarbij zij wordt ondersteund door de commissie 
Communicatie | Marketing | Acquisitie.

Bruggen bouwen met belanghebbenden 2. 
 
Investeren, onderhouden en intensiveren van het 
netwerk waarin connectiviteit en adaptiviteit  
centraal staat, is de belangrijkste opdracht  
binnen dit domein. Vanuit de goede intentie en 
met de juiste motivatie invullen van verbeelding, 
verbinding en samenwerking met belanghebben-
den is cruciaal voor blijvend succes. De commis-
sie Public Affairs heeft hierin een voortrekkersrol, 
waarin zij wordt ondersteund door de commissie 
Communicatie | Marketing | Acquisitie.
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Organiseren bedrijfsvoering Holland Quaestor 3. 
 
De inrichting van een (kosten) effectieve planning 
& control is een factor van formaat. Goed weten 
waarom een keuze wordt gemaakt, wat wordt 
gedaan en hoe de activiteiten worden uitgevoerd, 
is de opdracht. Adequaat invullen van transparan-
tie, openheid en toegankelijkheid is daarbij lei-
dend. Bestuur, verenigingsmanager en secretariaat 
hebben hierin een voortrekkersrol, met als doel 
een sterke speler van Holland Quaestor te maken 
die zowel nationaal als internationaal wordt gezien 
als krachtig ambassadeur van de sector en voor 
Nederland als 3.0 vestigingsland.

Wenkend perspectief 5. 
 
De voor het keurmerk opgerichte Stichting AQTO 
biedt vanuit haar onafhankelijke positie en met 
haar register(s) nieuwe mogelijkheden om Holland 
Quaestor te ondersteunen bij het realiseren van 
haar doelstellingen in het kader van professio-
naliteit, kwaliteit, geloofwaardigheid en bewust-
wording. En tot slot en zeker niet als laatste 
dient bezien te worden hoe gestalte kan worden 
gegeven aan een beroepsgroep van trustofficers. 
Dit alles gericht op herstel van reputatie in de bui-
tenwereld. De leden en het bestuur, ondersteund 
door de raad van advies en de leerstoel Nyenrode, 
maken hierin strategische keuzes.

Participeren in onderlinge relaties 4. 
 
Ontwikkeling van belangenorganisatie naar  
brancheorganisatie staat voor nieuwe dynamiek in 
de vereniging. Successen worden alleen behaald 
door te inspireren, door oog te hebben voor 
elkaars rollen en door zien van het grotere geheel. 
Met elkaar de handen uit de mouwen steken om 
een succes te maken van de vereniging  is de uit-
daging. Ontwikkeling van daadkracht, uitstraling 
en zelfbewustzijn staat voorop. Alle leden, bestuur, 
raad van advies, leerstoel Nyenrode, verenigings-
manager, commissies en dedicated task forces 
geven hieraan prioriteit.
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Bijlage
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Bijlage - Externe analyse 

De trustsector heeft veel te maken met wet- en regel-
geving die in de eerste plaats de inhoud van de  
activiteiten van de trustsector bepalen en die in de 
tweede plaats gericht zijn op het in control zijn van de 
activiteiten die worden uitgevoerd. Beide aspecten 
kunnen grote gevolgen hebben voor de wijze waarop 
de trustsector zich in de komende jaren ontwikkelt.

Zoals bekend worden in OESO verband (BEPS) als in 
EU verband (aanpassing moeder-dochter-richtlijn 
ECOFIN) stappen genomen die er toe leiden dat het 
primair de economische realiteit of functie van een  
vennootschap is, die bepaalt of deze gebruik kan 
maken van de Nederlandse fiscale positie in relatie tot 
haar internationale partners in EU, OESO en andere 
verbanden.

De huidige sterke positie van Nederland is het resul-
taat van een zeer lange traditie en gebaseerd op 
een combinatie van een gunstig fiscaal klimaat, een 
goed verdragen netwerk en een goed ontwikkelde 

infrastructuur. De nieuwe situatie zal vereisen dat 
Nederland niet primair wordt gekozen als hoofdvesti-
ging om haar fiscale vestigingsklimaat maar om haar 
economisch vestigingsklimaat.

Dat economische vestigingsklimaat zal zich moeten 
onderscheiden door een sterke internationaal geori-
ënteerde infrastructuur, een zeer sterk aanpassings-
vermogen van regelgeving en lokale structuren die 
voldoen aan internationale eisen en ontwikkelingen, 
een zeer sterke neutraliteit en de hoogste mate van 
zekerheid en stabiliteit.

Willen bedrijven gebruik kunnen blijven maken van 
het gunstige Nederlandse fiscale vestigingsklimaat dan 
zullen deze bedrijven daar substantiële economische 
activiteiten in Nederland  tegenover moeten stellen. 
Daarbij is het niet langer voldoende om enkel hoofd-
kantoorfuncties naar Nederland te verplaatsen maar 
moeten ook andere commerciële en operationele 
activiteiten in Nederland worden geconcentreerd.

De ontwikkeling van Nederland als moderne markt-
plaats is essentieel. Om deze ‘Agora’ aantrekkelijk te 
maken voor buitenlandse bedrijven dient Nederland 
de volgende kwaliteiten uit te venten:

De sterke positie als logistiek specialist (Rotterdam, •	
Schiphol en wegtransport);
Haar positie als veiligste cyber knooppunt in de •	
digitale wereld;
Haar positie als innovator en kraamkamer van •	
nieuwe op de digitale economie gebaseerde  
onder nemingsvormen;
Haar positie als innovator van hoogwaardige  •	
technologie;
Haar internationaal  georiënteerde beroeps-•	
bevolking en de grote diversiteit, vele nationa-
liteiten en achtergronden daarvan;
Haar verdragennetwerk in combinatie met fiscale •	
kroonjuwelen;
Haar lange traditie op het gebied van beheersing, •	
vastlegging van en rapportage over financiële en  
administratieve processen in zowel ondernemin-
gen als instituties;
Haar juridische systeem dat synoniem staat aan •	
rechtszekerheid.
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De leden van Holland Quaestor zijn experts in het 
betrouwbaar vastleggen en neutraal vastleggen van 
administratieve processen in een internationale con-
text. Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel van 
het financieel administratieve complex in Nederland. 
Daarnaast investeren de leden van Holland Quaestor 
de komende jaren in het verhogen van kwaliteit en 
professionaliteit van de dienstverlening. Een traject is  
ontwikkeld om te komen tot een geïnternaliseerde 
integere cultuur, waarbij de invoering van het keur-
merk een belangrijk instrument is. Ook de leerstoel en 
(de vereiste permanente) educatie geven een impuls 
aan de verdere ontwikkeling van de trustsector.

Door deze externe ontwikkelingen is het heel goed 
mogelijk dat de trustsector er over vijf tot tien jaar 
radicaal anders uitziet. Het lijkt erop dat door  

toenemende wet- en regelgeving een consolidatieslag 
aan het ontstaan is doordat de kosten van het toezicht 
exponentieel toenemen en daardoor voor kleinere  
trustkantoren lastiger zijn te absorberen. 

Holland Quaestor wil graag een bijdrage leveren aan 
de herontwikkeling en realisatie van Nederland als 
3.0 vestigingsland. Op deze wijze kan de reputatie 
van Nederland een positieve impuls krijgen en kan 
een andere en nieuwe positie worden opgebouwd die 
zowel voor grotere als voor kleinere trustkantoren van 
betekenis is.


