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11 De trust versus de stichting / asset protection
Mr. ER Roe/ofs561

11.1 Inleiding

'The nature of a trust is of too anomalous a character to admit a definition', schreef Hunter
in 1895. Een uitspraak die ruim 115 jaar later nog steeds betekenis heeft, met name in
civillaw-jurisdicties, waarin de trust, in tegenstelling tot common law jurisdicties, niet als
zodanig is geïncorporeerd. Een trust kan worden omschreven als 'de rechtsbetrekking
die in het leven wordt geroepen door de insteller van een trust, settlor of trustor genaamd,
die vermogen overdraagt aan een beheerder, de trustee, ten behoeve van begunstigden,
de beneficiaries,.562 De trust is qua aard en inrichting niet vergelijkbaar met de stichting
als bedoeld in Titel 2.6 BW.

Het is niet mogelijk een trust 'naar Nederlands recht' in te stellen. Bij de instelling van een
trust zal altijd moeten worden gekeken naar rechtsstelsels die de figuur van de trust kennen,
zoals het recht van het Verenigd Koninkrijk, één van de staten van de Verenigde Staten
van Amerika, de Kanaaleilanden of Zuid-Afrika. Ondanks dat het Nederlandse recht de
trust niet kent, wordt de trust wel - zij het onder bepaalde voorwaarden - in Nederland
erkend.

In dit hoofdstuk staat centraal hoe de trust kan worden gebruikt als alternatief voor de
stichting, met name wat betreft bescherming van vermogen. Daartoe zal in par. 11.2 een
aantal kenmerken van de trust besproken worden, gevolgd door de erkenning van trusts
in par. 11.3. In par. 11.4 zal de trust worden vergeleken met de stichting. In par. 11.5 zal
worden belicht hoe de trust kan worden gebruikt bij bescherming van vermogen. Omdat
de fiscale behandeling van de trust anders is dan die van de stichting, wordt aandacht
besteed aan de fiscale aspecten van de trust in par. 11.6. In par. 11.7 zal worden afgeslo-
ten met enkele conclusies en aanbevelingen voor de Nederlandse wetgever.

11.2 Kenmerken van trusts

11.2.1 Instelling van een trust

De instelling van een trust is eerst perfect wanneer een settlor goederen onder trustverband
heeft geplaatst door overdracht van goederen aan de trustee en verklaart wie de benefi-

561 Mr. E.R. Roelofs, Promovendus en docent Universiteit Utrecht.
562 Zie voor deze en meerdere mogelijke definities van de trust: D.W. Aertsen, De trust, beschouwingen

over invoering van de trust in het Nederlandse recht, Diss. Nijmegen, Deventer: Kluwer 2004, p. 1,
M.E. Koppenol-Laforce, Het Haagse trustverdrag, Diss. Rotterdam, Deventer: Kluwer 1997, p. 1,
F. Sonneveldt, De Anglo-Amerikaanse trust en de Successiewet 1956, Diss. Utrecht, Amersfoort:
SDU Fiscale en Financiële uitgevers 2000, p. 20 en E.R. Roelofs, De private express trust en de
legitieme portie, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Ars Notariatus 146, Deventer: Kluwer
2011, p. 1.
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11.2.2 Mr. ER. Roe/ols

ciaries zullen zijn of kunnen worden.563 Bij de instelling kunnen goederen met een geringe

waarde onder trustverband worden geplaatst, in een later stadium kunnen nog andere

goederen onder trustverband worden geplaatst. De settlor kan ook zelf gaan fungeren als

trustee. Er vindt dan geen overdracht van goederen plaats aan een trustee, maar de

settlor verklaart dan in een dec/aration of trust dat hij na de instelling van de trust de

goederen als trustee zal gaan houden voor de beneficiaries. De settlor zelf kan ook tot de
kring van beneficiaries behoren.

De instelling van een trust is wezenlijk anders dan de oprichting van een privaatrechtelijke

rechtspersoon naar Nederlands recht. Voor de oprichting van een privaatrechtelijke

rechtspersoon naar Nederlands recht is een notariële akte vereist, hetgeen bij de instelling

van een trust niet het geval is.564 De instelling van een trust kan in beginsel geschieden

zonder enige vorm in acht te nemen. De instelling kan zelfs mondeling geschieden en
gebruik van het woord 'trust' is niet noodzakelijk. Een trust kan niet vormvrij worden inge-

steld indien de trust onroerende zaken of rechten hierop omvat565 of wanneer een trust

wordt ingesteld bij testament. Het testament dient in dat geval te voldoen aan de vormver-

eisten die gelden met betrekking tot het opstellen van testamenten.566

11.2.2 Splitsing legal en beneficial ownership

De inbreng van vermogen in een trust geschiedt in beginsel door overdracht van vermo-

gensbestanddelen aan de trustee. De ingebrachte vermogensbestanddelen vormen een

afgescheiden vermogen: er vindt geen vermenging plaats van de trustgoederen met het

eigen vermogen of andere trustvermogens van de trustee. De trustee verkrijgt slechts de

!ega! interest van de trustgoederen: hij is weliswaar rechthebbende van de trustgoederen,

maar hij heeft niet het genot ervan, het enige dat hij moet doen, is de trustgoederen voor
de beneficiaries beheren. De beneficiaries hebben de beneficia! interests, ook wel equitab!e
interests genoemd, van de trustgoederen. De 'juridische' en de 'economische' eigendom

- hoewel deze begrippen niet dezelfde betekenis hebben als in het Nederlandse recht -

van de trustgoederen berusten niet bij dezelfde persoon of personen. De splitsing van

legal en beneficial interests is een eigenschap van common-Iaw rechtsstelsels.567

Hoewel de legal interest van de trustgoederen berust bij de trustee, kunnen schuldeisers

van de trustee geen verhaal zoeken op de trustgoederen. Het trustvermogen valt vanwege
de afgescheidenheid niet in een failliete boedel van de trustee en, indien de trustee een

natuurlijk persoon is, maakt het geen deel uit van zijn nalatenschap.

563 Aertsen (2004), p. 20 en Roelofs (2011), p. 13.
564 Koppenol-Laforce (1997), p. 15 en Roelofs (2011), p. 14.
565 Zie bijvoorbeeld Section 53 (1) (b) van de Law of Property Act 1925, s. 53 (1) (b) en Smith v. Matthews

(1861) 3, De G. F. & J. 139.
566 Voor een in Engeland ingestelde trust wordt verwezen naar section 17 van de Administration of Justice

Act 1982.
567 Aertsen (2004), p. 17-19.
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De trust versus de stichting / asset protection 11.3.1

11.2.3 Verschillende soorten trusts

Het aantal soorten trusts dat voorkomt in common law jurisdicties is groot: het is onmo-
gelijk een limitatieve opsomming te geven van alle soorten trusts. Een onderscheid naar
verschillende soorten trusts is echter wel mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een onderscheid
gemaakt worden naar de wijze van ontstaan. Indien een rechtshandeling aan de instelling
ten grondslag ligt, is er sprake van een express trust. Indien een trust ontstaat op basis
van een wettelijke bepaling, is er sprake van een constructive trust. Ook kan een onder-
scheid gemaakt worden naar de doelen die met een trust worden nagestreefd: men spreekt
van een private trust indien particuliere belangen worden nagestreefd en van een public
of charitabie trust indien een publiek of charitatief doel centraal staat.568

Trusts kunnen herroepelijk - revocable - of onherroepelijk - irrevocable - zijn.569 Bij een
revocable trust kan de settlor de instelling van de trust ongedaan maken. De settlor verkrijgt
dan weer de legal interest van de trustgoederen. De instelling van een irrevocable trust
- in de meest zuivere vorm - heeft een onomkeerbare vermogensovergang van de settlor
aan de trustee tot gevolg. De legal interest van de trustgoederen kunnen dan niet door
vervulling van een casuele of potestatieve voorwaarde terugkeren naar het vermogen van
de settlor. Dat kan in principe alleen wanneer de settlor zelf tevens beneficiary is en de
trustee een uitkering doet aan de settlor in zijn hoedanigheid van beneficiary.

Afgezien van de mogelijke herroepelijkheid van een trust, kunnen aan de trustee minder
of meer bevoegdheden worden gegeven ten aanzien van het uitkeringsbeleid ten gunste
van de beneficiaries. Wanneer de trustee geen bevoegdheden heeft ten aanzien van het
uitkeringsbeleid - zoals ten aanzien van de hoogte van de uitkering aan de beneficiaries,
welke beneficiaries een uitkering zullen krijgen en het moment waarop de uitkering
plaatsvindt - is er sprake van een fixed trust. De trustee is dan gehouden aan hetgeen
de settlor ten aanzien van het uitkeringsbeleid bepaald heeft. Heeft de trustee deze
bevoegdheden wel, dan is er sprake van een discretionary trust.

11.3 Erkenning van trusts

11.3.1 Algemeen

Hoewel de trust met de daarbij horende splitsing van legal en beneficial interests in civil
law jurisdicties niet is geïncorporeerd, kunnen trusts in die jurisdicties wel erkend worden.
Vanwege het speciale karakter van de trust en het goederenrechtelijke systeem daarom-
trent, heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht in 1980 zich gericht
op de trust en is het Haags Trustverdrag 1985570 (hierna tevens afgekort als: Htv) tot
stand gekomen. Het verdrag richt zich enerzijds op het aanwijzen van het toepasselijke
recht op een trust door middel van conflictregels en anderzijds op de erkenning van trusts

568 Zie: Aertsen (2004), p. 11, 20, 21 en Sonneveldt (2000), p. 22 - 26.
569 Sonneveldt (2000), p. 24.
570 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts; 's-Gravenhage,

1 juli 1985, Trb.syst. 27(1985) nrs. 1-2; Trb. 1985 141 en Trb. 1996 9, inwerkingtreding: 1 januari

1992.
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11.3.2 Mr. ER. Roe/ols

die beheerst worden door het recht van een andere staat. Invoering van de trust in landen
waarvan het recht de trust niet kent - zoals Nederland - via het internationaal privaatrecht
is nadrukkelijk geen doel geweest van het Haags Trustverdrag.571 Australië, Canada,
China (in de plaats tredend van Hongkong), Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Monaco, Nederland, San Marino, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zijn partij bij het
Haags Trustverdrag.572

Het Haags Trustverdrag 1985 is alleen van toepassing op express trusts waarvan het
trustvermogen afgescheiden is van het eigen vermogen van de trustee en waarbij de
rechtstitel van de trustgoederen van de trust ten name staat van de trustee of ten name
van een ander voor rekening van de trustee en waarbij de trustee de bevoegdheid en
plicht heeft de trustgoederen te besturen en te beheren of erover te beschikken (art. 2
Htv). Van de instelling van een trust moet een schriftelijk document worden opgemaakt
(art. 3 Htv). Het Haags Trustverdrag ziet alleen op de geldigheid van de trust en niet op
de voorafgaande vragen betreffende de geldigheid van een testament (indien de trust
wordt ingesteld bij testament) of andere rechtshandelingen die de overdracht van goederen
aan de trustee inhouden (art. 4 Htv).

Het Haags Trustverdrag ziet niet alleen op trusts die als zodanig de naam 'trust' dragen.
Ook andere rechtsfiguren, zoals de Liechtensteinse Treuhänderschaft, kunnen onder de
reikwijdte van het Haags Trustverdrag vallen.573 Het verdrag is echter niet van toepassing
indien het krachtens het verdrag toepasselijke recht de rechtsfiguur trust of de betrokken
vorm van trust niet kent (art. 5 Htv). Dit betekent dat, indien het krachtens een rechtskeuze
of op basis van de objectieve conflictregels van het Haags Trustverdrag (zie verder par.
11.3.2) toepasselijke recht op een trust de rechtsfiguur van de trust niet kent, zoals het
Nederlandse recht, het verdrag buiten toepassing blijft.

11.3.2 Toepasselijk recht

Het op een trust toepasselijke recht wordt bepaald aan de hand van de regels van
hoofdstuk II Htv. Het verdrag kent de mogelijkheid tot het doen van een rechtskeuze voor
het op een trust toepasselijke recht (art. 6 Htv). De settlor kan dat recht zelf kiezen, mits
de rechtskeuze blijkt uit de akte of het geschrift waarmee de trust is ingesteld. Indien de
settlor een rechtskeuze heeft uitgebracht voor het recht van een staat dat de rechtsfiguur
van de trust niet kent, heeft de rechtskeuze geen effect en wordt het op de trust toepas-
selijke recht bepaald aan de hand van de objectieve conflictregels van het Haags Trust-
verdrag. Een rechtskeuze voor Nederlands recht blijft derhalve buiten toepassing, omdai
het Nederlandse recht de trust niet kent.

Indien geen rechtskeuze is uitgebracht, of een gedane rechtskeuze buiten toepassin ..
blijft, wordt het toepasselijke recht aangewezen door de objectieve conflictregels van ar..
6 tot en met art. 10 Htv. Het is echter mogelijk dat een bepaald (afsplitsbaar) onderdee
van de trust wordt beheerst door een ander recht, zoals het bestuur van de trust, hetgee-

571 Koppenol-Laforce (1997), p. 54.
572 Bron: www.hcch.net.
573 Koppenol-Laforce (1997), p. 77 - 82.
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De trust versus de stichting / asset protection 11.3.3

wordt aangeduid met de term dépeçage (art. 9 Htv).574Een voorbeeld van dépeçage is
wanneer het bestuur van een trust door een ander recht wordt beheerst dan het recht
dat voor het overige van toepassing is op de trust. Het is op die manier bijvoorbeeld
mogelijk dat het bestuur wordt beheerst door het recht van één van de Kanaaleilanden,
terwijl de trust verder wordt beheerst door Engels recht.

De objectieve conflictregel van art. 7 Htv wijst het toepasselijke recht aan door aan te
knopen bij het recht van de staat waarmee de trust het nauwst verbonden is. Om te
bepalen met welk recht een trust het nauwst verbonden is, wordt in het bijzonder rekening
gehouden met (i) de door de settlor aangewezen plaats waar de trust wordt bestuurd, (ii)
de plaats waar de goederen van de trust zijn gelegen, (iii) de plaats waar de trustee zijn
verblijf of kantoor heeft en (iv) de doeleinden van de trust en de plaatsen waar zij moeten
worden verwezenlijkt. Het toepasselijke recht - aangewezen krachtens rechtskeuze of
objectieve aanknoping - beheerst de geldigheid, de uitlegging en rechtsgevolgen van de
trust en het bestuur over de trust, alsmede het bestaan van de trust en de verhouding
tussen de trustee en de beneficiaries (art. 8 Htv).

Het op een trust toepasselijke recht kan gedurende het bestaan van de trust wijzigen,
hetzij door wijziging van de aanknopingspunten aan de hand waarvan volgens de objectieve
verwijzingsregels het toepasselijke recht wordt bepaald, hetzij door het uitbrengen van
een rechtskeuze voor een ander recht. In beide gevallen moet het recht dat van toepassing
is op de geldigheid van de trust de wijziging van het toepasselijke recht niet in de weg
staan (art. 10 Htv). Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de wijziging van het toepasselijk
recht op een onderdeel van de trust in geval van dépeçage.

11.3.3 Erkenning

De regels omtrent erkenning van trusts zijn opgenomen in Hoofdstuk 111 Haags trustverdrag.
Als een trust is ingesteld overeenkomstig het recht dat is aangewezen krachtens een
geldige rechtskeuze of krachtens het objectief toepasselijke recht - en art. 5 Htv vindt
geen toepassing -, wordt de trust erkend als trust (art. 11 Htv). Die erkenning omvat ook
de goederenrechtelijke verhoudingen die met de instelling van een trust in het leven zijn
geroepen, namelijk dat het trustvermogen is afgescheiden van het vermogen van de
trustee en dat de trustgoederen geen deel uitmaken van zijn vermogen in geval van
insolventie of faillissement van de trustee. Dat een faillissement van de settlor de trustgoe-
deren eveneens niet raakt, volgt uit het principe dat de legal interest van de trustgoederen
bij de trustee berust en niet meer bij de settlor.

De erkenning van trusts is niet onbeperkt en onvoorwaardelijk. Een staat is niet gehouden
een trust te erkennen waarvan de kenmerkende elementen - afgezien van de keuze van
het toepasselijke recht, de plaats van bestuur van de trust en de gewone verblijfplaats
van de trustee - nauwer verbonden zijn met staten die de rechtsfiguur van de trust niet
kennen (art. 13 Htv). Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bij de trust betrokkenen,
de settlor, de trustee en de beneficiaries, hun gewone verblijfplaats hebben in een land

574 Koppenol-Laforce (1997), p. 122 en L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Pri-
vaatrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 155.
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11.3.4 Mr. ER. Roe/als

waarvan het recht de trust niet kent - of van zo een land de nationaliteit hebben - en de
trustgoederen ook zijn gelegen in een land waarvan het recht de trust niet kent. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat wanneer die kenmerkende elementen nauwer verbonden zijn met bij-
voorbeeld Nederland, de trust niet erkend wordt. Verdragsluitende staten kunnen er
echter voor kiezen een ruimer erkenningsbeleid te hanteren (art. 14 Htv).

De erkenning van trusts kan niet in de weg staan aan toepassing van dwingende bepalingen
van het recht dat is aangewezen door het land van de rechter, de lex fori (art. 15 Htv).
Het gaat hierbij om regels met een beschermend karakter, zoals regels die zien op de
bescherming van minderjarigen en handelingsonbekwamen, de gevolgen van het huwelijk,
de erfopvolging krachtens testament of wet, in het bijzonder het wettelijk erfdeel,575 de
eigendomsoverdracht en de zekerheidsrechten, de bescherming van schuldeisers in geval
van insolventie en de bescherming van derden te goeder trouw in andere opzichten.
Daarnaast wordt van de toepassing van het Haags trustverdrag afgezien indien de toepas-
sing van het verdrag onverenigbaar zou zijn met de openbare orde (art. 18 Htv).

11.3.4 Nederlandse wetgeving omtrent trusts

Naast het Haags Trustverdrag is op 1 februari 1996 ook de uitvoeringswet bij het Haags
Trustverdrag, de Wet conflictenrecht trusts (afgekort: WCT), in werking getreden.576 Met
de inwerkingtreding van Boek 10 BW inzake internationaal privaatrecht577 zal de Wet
conflicten recht trusts komen te vervallen en worden de bepalingen overgenomen in Titel
10.11 BW, getiteld: 'Trustrecht'. Deze titel omvat art. 10:142 tot en met art. 10:144 BW.
De bepalingen hebben geen ruimere erkenning van trusts tot gevolg dan de regels van
het Haags Trustverdrag, maar bevat louter een uitwerking van het Haags Trustverdrag.

Krachtens art. 3 WCT / art. 10:143 BW kan de trustee met betrekking tot Irustgoederen
ter zake waarvan inschrijvingen kunnen plaatsvinden in een ingevolge de wet gehouden
register inschrijving verlangen op zijn naam en in zijn hoedanigheid van trustee. Register-
goederen kunnen derhalve op naam staan van de trustee in zijn functie van trustee. Het-
zelfde geldt ten aanzien van aandelen op naam in een vennootschap.

Het Haags trustverdrag laat dwingende bepalingen van de lex fori onverlet (art. 15 Htv).
In art. 4 WCT / art. 10:144 BW is een aanvulling op deze bepaling opgenomen. Bepalingen
van Nederlands recht inzake eigendomsoverdracht, zekerheidsrecht of de bescherming
van schuldeisers in geval van insolventie laten de in art. 11 Htv omschreven rechtsgevolgen
van de erkenning van trusts onverlet. Dit betekent dat bepalingen die in de weg zouden
kunnen staan aan de overdracht van goederen aan een trustee, geen afbreuk doen aan
de erkenning van de trust en dat de titel die aan de overdracht ten grondslag ligt, niet

575 Zie hierover: Roelofs (2011), p. 75-110.
576 Wet van 4 oktober 1995, houdende wettelijke bepalingen in verband met de aanvaarding van het op

1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts
en op de erkenning van trusts (Wet conflictenrecht trusts), Stb. 1995, 508, inwerkingtreding 1
februari 1996, Stb. 1996, 18.

577 Kamerstukken I en 11, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 32 137. Boek 10 BW treedt 1 januari 2012 in
werking.
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ongeldig is. Voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn art. 3:84 lid 3 BW en art. 3:276
BW.

Krachtens art. 3:84 lid 3 BW is de rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te
dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen
van de verkrijger te doen vallen, geen geldige titel voor de overdracht van dat goed. De
inbreng en overdracht van goederen aan een trustee zou onder bepaalde omstandigheden
kunnen vallen onder de reikwijdte van art. 3:84 lid 3 BW. Niettemin ligt er aan de overdracht
aan de trustee een geldige titel ten grondslag, omdat krachtens art. 4 WCT / art. 10: 144
BW de bepalingen van Nederlands recht inzake eigendomsoverdracht (en dus ook art.
3:84 lid 3 BW) de rechtsgevolgen van de erkenning van een trust onverlet laten. Met
andere woorden: art. 4 WeT / art. 10:144 BW staat in de weg aan (volledige) toepassing
van art. 3:84 lid 3 BW. De titel die ten grondslag ligt aan een overdracht van goederen
aan een trustee waarbij art. 3:84 lid 3 BW toepassing zou kunnen vinden, is geldig.

Krachtens art. 3:276 BW kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van de
schuldenaar verhalen, tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt. De inhoud van
dit artikel zou afbreuk kunnen doen aan de erkenning van een trust, met name wat betreft
de erkenning van de afgescheidenheid van het trustvermogen. Art. 4 WeT / art. 10:144
BW derogeert echter aan art. 3:276 BW, omdat daarin is bepaald dat een bepaling van
het Nederlandse recht inzake bescherming van schuldeisers de rechtsgevolgen van de
erkenning van een trust onverlet laat.578

11.4 De trust versus de stichting

11.4.1 Gelijkenissen tussen trust en stichting

Organen

De trust en de stichting verschillen wezenlijk van elkaar, maar kunnen wel voor dezelfde
doeleinden gebruikt worden. Een stichting wordt bestuurd door het bestuur, de goederen
van het trustvermogen worden bestuurd door de trustee. Een stichting heeft geen wettelijke
verplichting tot het instellen van een raad van commissarissen of een andersoortig toe-
zichthoudend orgaan, maar kan dat wel vrijwillig doen. De wet bevat geen wettelijk raam-
werk voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij een stichting. Indien een
stichting een toezichthoudend orgaan instelt, wordt de instelling van dat orgaan, de
benoeming en ontslag van leden van dat orgaan en het functioneren van dat orgaan
beheerst door de bepalingen van de statuten van de stichting.579 Bij de instelling van een
trust kan als extra orgaan - in zoverre er al gesproken kan worden van 'organen' bij een
trust - een protector benoemd worden die toezicht houdt op het uitkeringsbeleid van de
trustee.

578 M.E. Koppenol-Laforce en F.H. Aaiderink, 'Art. 126-144 Boek 10 BW: goederenrecht en trusts',
WPNR 2010/6849, p. 535 - 544.

579 PL. Dijk en T.J. van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij , Deventer: Kluwer 2007, p. 96.
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Mobiliteit

De stichting als bedoeld in art. 2:285 BW - mits deze een winstoogmerk heeft - geniet
binnen de lidstaten van de Europese Unie een hoge mate van mobiliteit. Een winst beo-
gende stichting valt onder de definitie van 'vennootschappen' zoals opgenomen in art.
54 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna afgekort: VwEU),
krachtens welke bepaling vennootschappen gelijk worden gesteld met natuurlijke personen.
Natuurlijke personen en vennootschappen in de zin van art. 54 VwEU kunnen gebruik
maken van de vrijheid van vestiging (art. 49 VwEU), krachtens welke bepaling beperkingen
op de vrijheid van vestiging verboden zijn. Dit houdt onder meer in dat een stichting filialen
of agentschappen in andere lidstaten van de EU kan openen. Ook een grensoverschrij-
dende omzetting van een Nederlandse stichting in een vergelijkbare stichtingsvorm naar
het recht van een andere lidstaat van de EU, waarbij de stichting haar rechtspersoonlijkheid
behoudt en na de omzetting wordt beheerst door het recht van een andere lidstaat, behoort
op grond van het eartesio-arrest tot de mogelijkheden.58o

De trust valt niet onder de definitie van 'vennootschap' in de zin van art. 54 VwEU en kan
om die reden geen gebruik maken van de vrijheid van vestiging als neergelegd in het
Verdrag betreffende de werking van de EU. De 'mobiliteit' van een trust bestaat uit de
mogelijkheid tot wijziging van het op een trust toepasselijke recht. Het toepasselijke recht
op een trust kan wijzigen door het uitbrengen van een rechts keuze als bedoeld in art. 6
Htv voor het recht van een andere staat of door wijziging van de aanknopingsfactoren als
bedoeld in art. 7 Htv. Het recht dat van toepassing is op de geldigheid van de trust bepaalt
of het toepasselijk recht kan worden vervangen door een ander recht (art. 10 Htv). Hierbij
moet wel aangetekend worden dat de 'mobiliteit' is beperkt tot de rechtsstelsels van staten
die de rechtsfiguur van de trust kennen (art. 5 Htv).

earitas

Een trust kan worden gebruikt ter behartiging of voor ondersteuning van een charitatief
doel. De trust wordt dan ingesteld als charitable trust. Het doel dat kan worden nagestreefd
of behartigd, is echter beperkt. Het doel moet liggen in het verlengde van het algemeen
belang.581

Een stichting kan eveneens gebruikt worden voor een charitatief doel, dat uit de statuten
moet blijken (art. 2:285 lid 1 BW). Het (charitatieve) doel van de stichting hoeft niet, zoals
bij de charitable trust, te liggen in het verlengde van het algemeen belang. De stichting
biedt daardoor in vergelijking met de charitable trust meer mogelijkheden wat betreft de
doelen die kunnen worden nagestreefd of behartigd. Bij een charitable trust kunnen uitke-
ringen worden gedaan aan de settlor, mits die uitkering deel uitmaakt van het doel dat
met de trust wordt nagestreefd, een stichting kan eveneens uitkeringen doen aan de

580 Zie over grensoverschrijdende omzetting op basis van het Cartesio-arrest in het algemeen: G.C. van
Eek en I.C.P. Groenland, 'Cartesio: een nieuwe stap op het gebied van grensoverschrijdende herstruc-
tureringen', JBN 2010, nr. 3, p. 9-13 en de daar geciteerde literatuur.

581 Sonneveldt (2000), p. 25.
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oprichter indien de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben (art. 2:285 lid 3
BW).

11.4.2 Verschillen tussen de trust en de stichting

Naast gelijkenissen zijn er ook verschillen tussen de trust en de stichting. Een stichting
heeft in tegenstelling tot een trust rechtspersoonlijkheid. Een stichting moet worden
opgericht bij notariële akte (art. 2:286 lid 1 BW) en kan worden opgericht voor onbepaalde
tijd, een trust kan vormvrij worden ingesteld, maar het bestaan van een trust is gebonden
aan een perpetuity period. In het Engelse recht is de perpetuity period gesteld op 125
jaar.582

Een stichting moet zijn ingeschreven in het Nederlandse handelsregister op basis van art.
5 sub a Handelsregisterwet 2007, een trust niet, tenzij tot het trustvermogen een in
Nederland gevestigde onderneming toebehoort (art. 5 sub e Handelsregisterwet 2007).
In dat geval moet de onderneming zijn ingeschreven. Een stichting kan verplicht zijn tot
het opmaken van een jaarrekening en een exploitatierekening op basis van Titel 2.9 BW,
op een trust rust die verplichting niet. Een stichting kan worden omgezet in een andere
rechtsvorm op basis van art. 2:18 BW, een trust kan niet worden omgezet in een andere
rechtsvorm. Indien de omzetting van een trust wenselijk is, dient die andere rechtsvorm
eerst te worden opgericht en vervolgens kunnen de activa en passiva van het trustvermogen
worden ingebracht. Een stichting kan partij zijn bij een juridische fusie of splitsing (art.
2:308 BW), een trust niet. Indien een fusie van een trust met een andere rechtsvorm
gewenst is, zullen eerst de activa en passiva van het trustvermogen moeten worden
ingebracht in een rechtsvorm die wel partij kan zijn bij een fusie of splitsing.

Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken
van organen, noch aan anderen, tenzij de uitkering aan die and.eren een ideële of sociale
strekking heeft (art. 2:285 lid 3 BW) of voortvloeit uit een recht op een pensioen (art.
2:304 BW).583 Een uitkering aan een bestuurder, anders dan als vergoeding voor verrichte
werkzaamheden, kan echter wel plaatsvinden zonder dat het uitkeringsverbod wordt
overtreden, indien de groep van personen aan wie uitkeringen kunnen worden gedaan
een ruime kring betreft waar de bestuurder deel van uitmaakt en de bestuurder geen
machthebber is.584Wordt het uitkeringsverbod overtreden, dan kan de stichting door de
rechtbank ontbonden worden (art. 2:21 lid 3 BW). De gedane uitkeringen kunnen dan
aangemerkt worden als onverschuldigd betaald. De trust kent in het geheel geen uitke-
ringsverbod. De settlor in zijn hoedanigheid kan geen uitkeringen ontvangen uit de trust,
maar hij kan wel beneficiary zijn. Evenmin moet de uitkering een ideëel of sociaal karakter
hebben.

582 Perpetuities and Accumulations Act 2009, section 5.
583 Zie hierover uitgebreid de bijdrage van Schwarz in dit boek.
584 Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (11), nr. 472.
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11.5 De trust en asset protection

11.5.1 De asset protection trust

De trust kan gebruikt worden ter bescherming van vermogen van de settlor tegen uitwinning
door schuldeisers. Er wordt om die reden ook wel gesproken van een 'creditor protection
trusf in plaats van een 'asset protection trust,.585De gedachte achter de instelling van
een dergelijke trust is dat de legal interest van de trustgoederen bij de trustee berust en
niet (meer) bij de settlor. De legal interest kan niet worden uitgewonnen bij de settlor,
omdat hij die niet meer heeft, hij is niet meer de 'owner at common law'. De legal interest
kan evenmin worden uitgewonnen bij de trustee, omdat het trustvermogen afgescheiden
is van het privévermogen en andere (trust)vermogens van de trustee, hij heeft slechts de
taak het trustvermogen te beheren. De settlor kan in hoedanigheid van beneficiary uitke-
ringen krijgen uit of op andere wijze gerechtigd zijn tot het trustvermogen.

In Nederland wordt een asset/creditor protection trust erkend, mits deze onder de definitie
van het Haags Trustverdrag valt. De vraag is echter welke rol aan art. 15 sub d en e Htv
toekomt. Krachtens die bepalingen staat de erkenning van de trust niet in de weg aan
dwingende bepalingen betreffende de eigendomsoverdracht en de zekerheidsrechten en
de bescherming van schuldeisers in geval van insolventie van het recht dat is aangewezen
door de lex fori.

De Nederlandse bepalingen inzake eigendomsoverdracht laten de rechtsgevolgen van
de erkenning van de trust onverlet (art. 4 WeT / art. 10:144 BW). Dit neemt echter niet
weg dat de d.oor het Nederlandse recht gestelde eisen ten aanzien van overdracht, zoals
een notariële akte en inschrijving bij de overdracht van registergoederen, gerespecteerd
moeten worden. In de visie van de minister van Justitie raken die bepalingen niet aan de
essentie van de trustfiguur en betreffen die slechts de modaliteiten van de overdracht van
registergoederen.586

Wat betreft de bescherming van schuldeisers in geval van insolventie bepaalt art. 4 WCT /
art. 10:144 BW dat de bepalingen van Nederlands recht in geval insolventie de rechtsge-
volgen van de erkenning van een trust onverlet laten. Deze bepaling ziet vooral op de
erkenning van het afgescheiden vermogen van een trust. Met toepassing van art. 3:276
BW kan de afgescheidenheid van het trustvermogen niet opzij gezet worden. Een even-
tueel faillissement van de trustee heeft geen consequenties voor het trustvermogen. De
afgescheidenheid van het trustvermogen wordt erkend en kan niet worden doorkruist
door art. 15 sub d Htv en art. 3:276 BW, art. 4 WCT /10:144 BW verhindert dat. Art. 4
WeT / art. 10:144 BW verhindert echter niet de toepassing van de actio pauliana (art.
3:45-48 BW) of de faillissementspauliana (art. 42-45 Faillissementswet).587 Dat betekent
dat bij benadeling van een schuldeiser de rechtshandeling strekkende tot inbreng van

585 H.L. Thompson, 'Aspects of Asset Protection Trust Planning from the Viewpoint of a Practitioner', in:
Trusts & Trustees (1996) 2(10): 5-7.

586 Kamerstukken 11,1992-1993, nr. 3. Memorie van Toelichting, p. 18, 19.
587 Kamerstukken 11, 1992-1993, nr. 3. Memorie van Toelichting, p. 19, zoals nog eens bevestigd bij de

parlementaire stukken bij de invoering van Boek 10 BW in Kamerstukken 11,2009 - 2010, nr. 3,
Memorie van Toelichting, p. 76.
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vermogensbestanddelen in een trust vernietigd kan worden op basis van art. 3:45 lid 1
BW.

Bij een faillissement heeft de curator de bevoegdheid tot vernietiging van de rechtshan-

deling die strekt tot inbreng van vermogensbestanddelen in een trust. De vernietiging van

deze rechtshandeling staat niet aan de erkenning van de trust in de weg, slechts de

rechtshandeling tot inbreng wordt vernietigd. Art. 42 tot en met art. 45 Faillissementswet

zijn echter alleen van toepassing als de Nederlandse rechter bevoegd was de insolventie-

procedure te openen. Dat is het geval indien de schuldenaar (in dit geval zou dat de
settlor zijn) zijn centrum van voornaamste belangen in Nederland had (art. 3 lid 1 EG-

Insolventieverordening). Indien het faillissement door de Nederlandse rechter is uitgespro-

ken, is de Nederlandse rechter krachtens art. 6 sub i Rv bevoegd in zaken die insolventie-
procedures betreffen, inclusief de faillissementspauliana.588

De mate van bescherming die een creditor protection trust en een stichting bieden, zijn
nagenoeg gelijk. Zowel de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan de inbreng van

vermogen in een trust als die in een stichting, kunnen vernietigd worden met een beroep
op de actio pauliana of de faillissementspauliana. Die vernietiging doet niet af aan de

erkenning van de trust. Bij een faillissement van de trustee vallen de trustgoederen niet

in het faillissement van de trustee. Indien de stichting failleert, vallen de ingebrachte goe-
deren wel in het faillissement.

11.5.2 Unit trust en de stichting administratiekantoor

In de negentiende eeuw vervulde in de Verenigde Staten van Amerika de trust de rol van
holding in concerns, toen public companies nog niet gebruikt konden worden voor het

houden van aandelen in andere public companies.589 Heden ten dage kan de unit trust
worden gebruikt voor certificering van aandelen en andere vermogensbestanddelen. Bij

een unit trust worden aandelen ingebracht in een trust en geeft de trustee trust certificates
uit die een beneficial interest vertegenwoordigen betreffende de door de settlor ingebrachte
vermogensbestanddelen.59o

De unit trust kan op deze manier niet alleen gebruikt worden als middel om de vennoot-

schap of beursvennootschap te beschermen tegen een (vijandige) overname, maar ook

om andersoortige vermogensbestanddelen 'bij elkaar te houden' en versnippering - bij-

voorbeeld door vererving - te voorkomen. Een voorbeeld in de familiesfeer van de toepas-

sing van een unit trust is de inbreng van een kunstcollectie. De kunstcollectie kan worden

ingebracht in de trust en blijft één collectie, de trustee beheert de collectie en de revenuen
die voortvloeien uit het beheer kunnen worden uitgekeerd aan de beneficiaries.

588 Strikwerda (2008), p. 221.
589 e.k. Uniken Venema, Law en equity in het Anglo-Amerikaans privaatrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk

Willink 1990, p. 159. Het begrip 'anti trust law' verwijst nog steeds naar de rol die de trust in dat
kader speelde, als middel om vergaande monopolistische tendensen tegen te gaan. Zie hierover:
Sonneveldt (2000), p. 27.

590 Aertsen (2004), p. 55 en 118-120.
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De unit trust kan als alternatief gebruikt worden voor de stichting bij certificering van
Nederlands vermogen, zoals aandelen, maar in het oog gehouden dient te worden dat
voor erkenning in Nederland, deze trust onder het toepassingsgebied van het Haags
Trustverdrag moet vallen.

11.5.3 Trust en bewind

Een protective of spendthrift trust kan worden gebruikt als alternatief voor bewind dat bij
een rechtshandeling kan worden ingesteld.591 Bewind - als meerderjarigen bewind - kan
bij testament worden ingesteld op basis van art. 4:153 BW of bij een schenking op basis
van art. 7:182 BW. In de uiterste wil kan de erflater bepalen dat een stichting het bewind
voert over nagelaten of vermaakte goederen (art. 4:157 lid 1 BW). Hetzelfde kan bepaald
worden voor geschonken goederen (art. 7:182 lid 2 jo. 4:157 lid 1 BW). Zowel bij
nagelaten of vermaakte goederen als bij geschonken goederen heeft de bewindvoerder
de bevoegdheid het beheer over de goederen uit te oefenen, de rechthebbende is naast
de bewindvoerder alleen bevoegd tot gewoon onderhoud van de goederen de hij in
gebruik heeft en tot handelingen die geen uitstel kunnen leiden (art. 4:166 en 7:182 lid
2 jo. 4:166 BW). Het bewind kan in duur beperkt zijn. Het bewind eindigt door het ver-
strijken van de termijn waarvoor het bewind werd ingesteld (art. 4:177 lid 1 BW en art.
7:182 lid 2 jo. 4:177 lid 1 BW) of door opheffing door de rechtbank op verzoek van de
bewindvoerder indien aannemelijk is dat de rechthebbende de onder bewind staande
goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Op dezelfde grond kan de
rechthebbende na verloop van vijf jaren na het overlijden van de erflater of na de schenking
de opheffing van het bewind verzoeken.

Bij gebruik van de trust als alternatief voor het bewind is de trustee rechthebbende van
de goederen die anders onder bewind nagelaten, vermaakt of geschonken zouden zijn.
De trustee verkeert daarmee in dit geval in een totaal andere positie dan de bewindvoe-
rende stichting, die geen rechthebbende is. Bij een trust kan de trustee uitkeringen doen
aan de beneficiaries wanneer hij dat wil (in geval van een discretionary trust) of wanneer
de trustakte zulks bepaalt, bij bewindvoering door een stichting is dat in het geheel niet
aan de orde. Het voordeel van een trust in dezen is dat (i) de trustee een grote discretio-
naire bevoegdheid heeft ten aanzien van het uitkeringsbeleid, terwijl dat bij bewind niet
zo is en (ii) dat het beheer door de trustee in beginsel zo lang kan duren als het bestaan
van de trust, terwijl het bewind - al dan niet na verloop van tijd - kan worden opgeheven.

11.5.4 Trust account en beheer derdengelden

Een trust account of c/ient account kan worden gebruikt op dezelfde wijze als zakelijke
dienstverleners een stichting beheer derdengelden gebruiken. Bij een stichting beheer
derdengelden treedt een stichting op als houder van een bankrekening, waarop cliënten
geld storten. Bij een trust account staat een bankrekening op naam van de zakelijk
dienstverlener en deze beheert als trustee het saldo van de bankrekening voor zijn cliënten.

591 De wetgever had oorspronkelijk het plan een aparte titel in het Burgerlijk Wetboek in te voeren (Titel
3.6 BW), maar heeft daar uiteindelijk toch van af gezien, zie Kamerstukken 11,1991 - 1992, nr. 17
779, nr. 13, p. 2.
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11.6 Fiscale aspecten van de trust

Hoewel de trust niet in het Nederlandse recht is geïncorporeerd, wordt de Nederlandse
fiscus geconfronteerd met de fiscale gevolgen van de instelling van en uitkeringen uit een
trust, bijvoorbeeld omdat personen die in Nederland wonen beneficiary zijn of een settlor
na de instelling van een trust naar Nederland ge(re)migreerd is. De vragen die in dit verband
rijzen betreffen met name of de inbreng van vermogensbestanddelen in een trust kwalifi-
ceren als een schenking in de zin van de Successiewet 1956 en hoe uitkeringen uit een
trust gekwalificeerd en in de heffing kunnen worden betrokken en aan wie het - fiscaal
gezien zwevende - trustvermogen kan worden toegerekend: aan de settlor, aan de trustee
of aan de beneficiary of beneficiaries. Bij een - met de trust vergelijkbare - stichting
spelen vergelijkbare vragen een minder grote rol, omdat de vermogensbestanddelen
toebehoren aan de stichting zelf en vanwege de rechtspersoonlijkheid van de stichting
van een zwevend vermogen en bijkomende vragen aan wie het trustvermogen wordt toe-
gerekend geen sprake is.

Tot 1 januari 2010 bevatte de Nederlandse fiscale regelgeving geen specifiek voor de
trust ontworpen regelingen of bepalingen waarvan duidelijk was dat daaronder de trust
en de daarbij ontstane rechtsverhoudingen konden worden begrepen.592 Een wijziging
in de Successiewet 1956 en de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2010 bracht
verandering in deze situatie. Eén van de speerpunten bij de wijziging van de Successiewet
1956 en de Wet inkomstenbelasting 2001 was het voorkomen van 'zwevend vermogen'
dat op één of andere manier buiten de heffing van schenk- of erfbelasting - de nieuwe
benamingen voor schenkingsrecht respectievelijk successierecht - of inkomstenbelasting
bleef.

Om dit doel na te streven, is het begrip 'afgezonderd particulier vermogen' (afgekort: APV)
geïntroduceerd. De regeling heeft vorm gekregen in een aantal fictiebepalingen en is
opgenomen in art. 2.14a Wet IB 2001 en art. 16, art. 17 en art. 17a SW 1956. De
regelingen zien met name op rechtsfiguren met een discretionair karakter, zoals een dis-
cretionary trust. Met de regeling omtrent APV's hoopt de staatssecretaris van Financiën
een ongewenst heffingsvacuüm te voorkomen. Dit heffingsvacuüm treedt op indien ver-
mogensbestanddelen zijn afgezonderd in een entiteit en de vermogensbestanddelen
vanwege de afzondering het vermogen van de inbrenger (settlor) hebben verlaten en de
vermogensbestanddelen nog niet toebehoren aan begunstigden (beneficiaries) van de
betreffende entiteit.593 Dit door de staatssecretaris bedoelde heffingsvacuüm kan met
name optreden bij discretionary trusts.

De regeling omtrent APV's houdt - kort weergegeven - in dat wanneer vermogensbe-
standdelen worden ingebracht in een entiteit die kwalificeert als een APV, deze vermo-
gensbestanddelen voor wat betreft de heffing van inkomstenbelasting worden toegerekend

592 Zie hierover uitgebreid: F. Sonneveldt (2000), p. 54-144, M.E. Koppenol-Laforce en F. Sonneveldt,
'De inpassing van een family trust in het Nederlandse civiele en fiscale recht, Tekst en bespreking van
het Preadvies voor de Vereniging voor Belastingwetenschap, Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, nr. 210, Deventer: Kluwer 1999 en Roelofs (2011), p. 111 -1 50.

593 Zie hierover uitgebreid: Sonneveldt (2000), p. 24,45 - 54 en 82 - 115 en Aertsen (2004), p. 168
e.v.
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aan de inbrenger en na het overlijden van de inbrenger aan zijn erfgenamen (art. 2.14a,
eerste lid, Wet IB 2001 ).594 Bij het overlijden van de inbrenger worden de erfgenamen
van de inbrenger geacht de vermogensbestanddelen van het APV krachtens erfrecht van
de inbrenger te verkrijgen (art. 16 SW 1956). Eventuele uitkeringen afkomstig van het
APV worden geacht te zijn verkregen door middel van schenking van de persoon aan wie
de vermogensbestanddelen tot het moment van de uitkering werden toegerekend (art.
17 SW 1956). Opgemerkt dient te worden dat er slechts sprake is van een verkrijging in
vorenbedoelde zin indien de persoon aan wie de vermogensbestanddelen van het APV
werden toegerekend wat betreft de Successiewet 1956 feitelijk dan wel fictief in Nederland
woonde tijdens het overlijden respectievelijk tijdens de uitkering uit het APV.595 De inbreng
van vermogensbestanddelen in een APV wordt niet als een verkrijging in de zin van de
Successiewet 1956 aangemerkt (art. 17a SW 1956).

De discretionary trust kan onder de definitie van het begrip APV vallen. De inbreng door
de settlor in een dergelijke trust vormt geen belastbaar feit voor de heffing van schenk-
of erfbelasting, de vermogensbestanddelen van de trust worden wat betreft de heffing
van inkomstenbelasting toegerekend aan de settlor. Bij het overlijden van de settlor worden
de erfgenamen van de settlor - die niet noodzakelijkerwijs ook beneficiary zijn - geacht
de vermogensbestanddelen van de trust te verkrijgen en worden daarna voor wat betreft
de heffing van inkomstenbelasting toegerekend aan hen. Omdat ook de schulden van een
APV worden toegerekend aan de settlor en na diens overlijden aan zijn erfgenaam, kan
met behulp van een als APV kwalificerende entiteit, zoals een trust, de rendementsgrond-
slag van Box 3 in de Inkomstenbelasting verlaagd worden.596 Een uitkering uit de trust
aan een beneficiary wordt geacht een schenking te zijn van degene aan wie de vermo-
gensbestanddelen werden toegerekend.

Met het van kracht worden van de regeling omtrent APV's is meer rechtszekerheid ontstaan
ten aanzien van de fiscale behandeling van discretionary trusts. Dat is echter niet het geval
bij fixed trusts.597 Op basis van art. 2.14a, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 kwalifi-
ceert een entiteit niet als APV indien tegenover de afzondering een economische deelge-
rechtigdheid is ontstaan. Bij een fixed trust is er sprake van een economische deelgerech-
tigdheid van de beneficiaries ten aanzien van het trustvermogen.598 Deze economische
deelgerechtigdheid houdt echter geen gemeenschap in de zin van Titel 3.7 BW. Omdat
de fixed trust niet valt onder de definitie van het begrip 'APV' betekent dat voor de fiscale
behandeling daarvan teruggevallen kan worden op de behandeling van de fixed trust van
vóór 1 januari 2010.

In de memorie van toelichting merkt de staatssecretaris over de fixed trust op:

594 Zie voor een kritische kanttekening bij deze regeling: ER. Roelofs, 'Vervreemding van vermogensbe-
standdelen aan een APV', FB N augustus 2010, nr. 43, p. 8-11.

595 E.R Roelofs, 'De fictiebepalingen van art. 16 en 17 Successiewet 1956 en het woonplaatsbegrip',
FTV december 2010, nr. 55, p. 14-17.

596 RP.C. Cornelisse, 'Trust me', WFR 2009/6834, p. 1392.
597 E.R.Roelofs, 'Niets is zeker, ook de fiscale behandeling van de fixed. trust niet', WFR 2011/6887, p.

1632-1636.
598 T.N. Peters van Neijenhof, 'De voorgestelde nieuwe regeling voor trusts en aanverwante rechtsfiguren,

Forfaitair 2009/198, p. 7.
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'Het niet-discretionaire deel, het 'fixed' deel, wordt op grond van artikel 5.3
tweede lid, onderdeel f, van de Wet inkomstenbelasting 2001, rechtstreeks
toegerekend aan de gerechtigde tot dit niet-discretionaire deel' en 'Als het
afgezonderd particulier vermogen non-discretionair is, wordt toegerekend aan
de gerechtigden in plaats van aan de inbrenger of diens erfgenamen:599

Uit deze opmerkingen blijkt dat uitgegaan wordt van toerekening van het vermogen van
de fixed trust aan de beneficiaries. Hiermee zou ten aanzien van de fixed trust de - tot
1 januari 2010 in de rechtspraak gehanteerde - entiteitgedachte, waarbij het trustvermogen
wordt toegerekend aan de trust als doelvermogen,600 gedeeltelijk worden losgelaten en
de transparantiegedachte worden omarmd, op basis waarvan de trust fiscaal transparant

wordt behandeld.

De - weinig consistente - benadering van de staatssecretaris ten aanzien van de fixed
trust roept de vraag op wat nu rechtens is en waaraan het grootste gewicht moet worden
toegekend: (i) aan de wettelijke bepaling van art. 2.14a, tweede lid, onderdeel b, Wet IB
2001 - en daarmee impliciete toepassing van de fiscale behandeling van vóór 1 januari
2010 - omdat de fixed trust niet binnen de definitie van het begrip APV is te vatten, het-
geen resulteert in toepassing van de entiteitgedachte wat betreft de heffing van inkom-
stenbelasting, of (ii) aan de opvattingen in de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 31
930, inhoudende dat de fixed interests van de beneficiaries rechtstreeks in de heffing van
inkomstenbelasting worden betrokken.

De in de vorige alinea opgeworpen vraag is eigenlijk de vraag wat van hogere orde is: de
memorie van toelichting van een wettelijke bepaling die niet ziet op de fixed trust, of de
voor 1 januari 2010 gebruikelijke behandeling van de fixed trust. De memorie van toelichting
heeft niet de kracht van een wet en kan slechts gebruikt worden bij teleologische interpre-
tatie van wettelijke bepalingen. Een wettelijke bepaling omtrent directe toerekening van
het trustvermogen aan de beneficiaries bestaat niet voor fixed trusts. De voor 1 januari
2010 gebruikelijke behandeling van de fixed trust gebaseerd op rechtspraak van de Hoge
Raad is van hogere orde dan de memorie van toelichting en om die reden kan voor de
fiscale behandeling van de fixed trust op die benadering worden teruggevallen.

11.7 Conclusie en aanbevelingen

De trust kan in sommige gevallen gebruikt worden als alternatief voor de stichting. Een
trust kan, ook in Nederlandse situaties, worden gebruikt voor bescherming van vermogen
tegen schuldeisers, voor de certificering van vermogen, voor bewind en voor beheer van
derdengelden. De trust in kwestie moet echter wel onder het toepassingsgebied van het
Haags trustverdrag 1985 vallen. Is dat niet het geval, dan kan de trust niet erkend worden
in Nederland. Om onder de reikwijdte van het Haags trustverdrag 1985 te vallen, moet
de trust aan verschillende voorwaarden voldoen en worden beheerst door het recht van
een staat dat de rechtsfiguur van de trust kent.

599 Kamerstukken 11,2008-2009, 31 930, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 51, 52.
600 HR 18 november 1998, BNB 1999/35/36/37.
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11.7 Mr. ER. Roe/als

In bepaalde omstandigheden kan een trust worden gebruikt als alternatief voor de stichting
in het kader van vermogensbescherming of financiële of estate planning, ook door personen
die in Nederland wonen of personen met de Nederlandse nationaliteit. Of een trust
daadwerkelijk een alternatief is voor de stichting, dient van geval tot geval te worden
beoordeeld. Wel moet in het oog worden gehouden dat er op één of andere wijze een
band moet bestaan met een rechtsstelsel dat de rechtsfiguur van de trust kent, om zo de
erkenning van de trust in Nederland te waarborgen.

Voor een naadloze inpassing van de trust in het Nederlandse recht zou de Nederlandse
wetgever kunnen overgaan tot invoering van de figuur van de trust. Gezien de goederen-
rechtelijke splitsing in legal en beneficial interests die de instelling van een trust met zich
brengt en de onbekendheid van deze goederenrechtelijke splitsing in het Nederlandse
recht, lijkt invoering van de figuur van de trust in het Nederlandse recht vooralsnog een
utopie. Wel zou de Nederlandse wetgever een ruimhartiger erkenningsbeleid kunnen
voeren ten aanzien van soorten trusts die erkend worden. Nu worden in beginsel alleen
express trusts erkend, maar die erkenning zou kunnen worden uitgebreid tot andere
soorten trusts, zoals constructive trusts. Het Haags trustverdrag biedt daartoe de moge-
lijkheid.

De aanpassing van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 per
1 januari 2010 heeft op verschillende punten duidelijkheid gebracht wat betreft de fiscale
behandeling van discretionary trusts. Die duidelijkheid ten aanzien van de fiscale behan-
deling van fixed trusts is echter ten gevolge van de aanpassing van deze fiscale wetten
niet verbeterd. Het zou wenselijk zijn indien de wetgever ook voor de fiscale behandeling
van de fixed trust en de daarbij betrokkenen duidelijkheid zou scheppen.
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