
Commissie doorstroomvennootschappen – Infosheet rondetafelgesprek 

fiscaliteit  

 

Algemeen 

Tijdens het plenaire debat over het - inmiddels tot wet verheven - wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 

2020 op 8 september 20201 verzochten de Tweede Kamerleden de heer Omtzigt (CDA) en de heer 

Van Weyenberg (D66) om als vervolg op de werkzaamheden van de Adviescommissie 

Belastingheffing van multinationals een commissie in te stellen die zich gaat buigen over zogeheten 

doorstroomvennootschappen. In dat debat heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst 

toegezegd deze commissie in het leven te roepen. Zie bijlage voor de brief d.d. 12 februari 2021, 

waarin de staatssecretaris de Tweede Kamer informeert over de samenstelling en taakopdracht van 

de commissie.  

 

Inmiddels is de commissie van start gegaan en probeert zij een goed beeld te krijgen van de 

doorstroomproblematiek. De commissie heeft aangegeven verschillende stakeholders te willen 

betrekken in haar werk.  Om tegemoet te komen aan dit verzoek worden de komende periode drie 

rondetafelgesprekken met meerdere stakeholders georganiseerd (de thema’s hiervan zijn fiscaliteit, 

niet-fiscaliteit respectievelijk witwassen).  

 

Rondetafelgesprek met als thema fiscaliteit  

 Aanwezige stakeholders:1 Martin de Graaf (Hoofd Behandelteam Internationale Fiscale 

Zaken), Arnold Merkies (Coördinator van Tax Justice Nederland) en Aart Nolten (Voorzitter 

Commissie Internationale Fiscale Zaken bij Nederlandse Orde van Belastingadviseurs).  

 Hoofdvragen/onderwerpen: Tijdens dit gesprek wordt met de commissieleden en 

verschillende stakeholders gediscussieerd over verschillende onderwerpen. De commissie 

heeft aangegeven in ieder geval de volgende vragen tijdens het gesprek de revue te willen 

laten passeren: 

o Er is geen definitie van de term ‘doorstroomvennootschap’ zoals deze wordt gebruikt 

in het politieke en maatschappelijke debat.2 Wat moet worden verstaan onder een 

doorstroomvennootschap?  

o Welke onderdelen van de  Nederlandse (fiscale) wet- en regelgeving en/of de 

uitvoeringspraktijk maken NL specifiek aantrekkelijk voor 

‘doorstroomvennootschappen’, ook in vergelijking met andere landen? 

o Is er in de praktijk een afname van het aantal doorstroomvennootschappen 

waarneembaar als gevolg van de maatregelen van de afgelopen jaren en de 

uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van 26 februari 

2019?3 

o Wat zijn de positieve en negatieve effecten van ‘doorstroomvennootschappen’, voor 

andere landen en voor Nederland zelf? 

o Uitgaande van het standpunt dat ‘doorstroomvennootschappen’ slecht zijn voor (het 

imago van) NL: welke maatregelen zou NL (nog) moeten nemen om het gebruik 

daarvan tegen te gaan? 

                                                            
1 I.v.m. de datumprikker horen we het graag als er andere personen moeten worden uitgenodigd.  
2 In deze context is de strekking veel breder dan in Artikel 8c van Wet Vpb 1969. 
3 C-115/16, C-116/16, C-117/17, C-118/16, C-119/16 en C-299/16. 



o Aannemende dat de door het HvJ EU in 2019 ingezette lijn voor de beoordeling van 

oneigenlijk gebruik van het Europese recht door verdragspartners wordt 

overgenomen, wat zouden relevante ‘substance’ en/of werkzaamheden kunnen zijn 

om in Nederland gevestigde vennootschappen die zich bezighouden met 

doorstroomactiviteiten te laten kwalificeren als ‘benificial owner’? 

o Zijn er u situaties bekend dat buitenlandse fiscale autoriteiten op de hoogte zijn van 

het gebruik van Nederland voor het doorgeleiden van dividenden, interest en 

royalty’s en daar welbewust geen bezwaar tegen hebben?  

   

 Tijd/datum: Het gesprek duurt 2 uur en vindt eind april plaats (exacte datum wordt bepaald 

via de datumprikker die vandaag wordt rondgestuurd).  

 Kort position paper: Voorafgaande aan het rondetafelgesprek kan eventueel een kort 

position paper worden ingediend. Bij voorkeur wordt hierin aandacht besteed aan de 

hiervoor opgesomde hoofdvragen/onderwerpen. Graag ontvangt het secretariaat dit korte 

position paper twee dagen voorafgaande aan het rondetafelgesprek, zodat deze ter 

voorbereiding aan de commissieleden en de overige stakeholders kan worden gestuurd.  


