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De voorzitter dankt de heer X voor het delen van zijn inzichten en zegt dat de commissie vooral 
geïnteresseerd is in de redenen waarom Y in NL een vennootschap heeft opgericht. De heer X 
werkt als fiscalist bij een multinationaal bedrijf uit een andere EU-lidstaat (Y). Y is actief zowel 
binnen als buiten de EU. De houdster- en financieringsmaatschappij van Y zit in NL. Y publiceert 
sinds 2012 zijn belastingvoetafdruk, ook per land. Niet alleen voor de winstbelasting, maar ook 
voor andere belastingen. Het aandeel Y is een ‘lange-termijn’ aandeel. Aandeelhouders hechten 
veel waarde aan een stabiel dividendbeleid. Het dividendbeleid is dat tussen 50 en 80% van de 
winst wordt uitgekeerd. Het aandeel in de winst van de activiteiten in het thuisland is sinds 2005 
afgenomen. De winstuitdeling/dividenduitkering bestaat voor een groot deel uit de winst uit 
wereldwijde activiteiten, maar de winstuitdeling/dividenduitkering wordt bepaald door het geld dat 
in het moederbedrijf aanwezig is. Daarom maakt Y gebruik van holdings. De Nederlandse holding 
bezit verschillende dochterondernemingen. In sommige landen kan er een valuta- of politiek risico 
zijn. De waarde van de aandelen in de dochterondernemingen die landen kan volatiel zijn. Als Y 
acquisities daar heeft gedaan, moet het mogelijk op de waarde van de aandelen afschrijven. Als de 
aandelen direct gehouden zouden zijn door het moederbedrijf, zou dit gevolgen hebben voor de uit 
te delen winst van het moederbedrijf. Door een (tussen)houdstermaatschappij te gebruiken moet 
er wel een afschrijving worden gedaan, maar niet op het niveau van de moedermaatschappij. Een 
houdstermaatschappij moet een bepaald doel hebben, maar hoeft niet per se in NL te zitten. De 
tweede reden waarom Y gebruik maakt van holdings is voor de mogelijke herstructurering van 
bedrijven. Bij nieuwe operaties zoekt Y mede-investeerders. Y zet een holding op die verscheidene 
operaties in afzonderlijke entiteiten houdt. Soms met een meerderheidsbelang, soms met een 
minderheidsbelang. Het is makkelijker om een sub-holding te hebben die dergelijke deelnemingen 
houdt in plaats van één holding die alles bezit. De derde reden is consolidatie. Y is terughoudend in 
het onderbrengen van (alle) operatieve ondernemingen op één geconsolideerd niveau. Bepaalde 
activiteiten zijn zwaar gereguleerd. Het is logischer om deze in een aparte entiteit te hebben. De 
risico's en regelgeving met betrekking tot die activiteiten zouden anders de rest van de activiteiten 
in de groep kunnen beïnvloeden. 
 
Voor de locatie van de holding zijn de volgende factoren van belang: 

- Voorspelbaarheid: Y investeert op de lange termijn in een kapitaalintensieve industrie. 
Zekerheid en consistentie zijn doorslaggevend. Y zit als bedrijf uit een EU-lidstaat bij 
voorkeur in een andere EU-lidstaat en euroland. 

- Locatie van de activiteit: in geval van een lokale joint venture zit de (tussen)houdster niet 
in NL, maar in de desbetreffende landen. 



- Belasting speelt een rol, maar is geen reden om ergens zaken te doen. 
Belastingverplichtingen volgen (op) de ondernemingsactiviteiten. Y betaalt in elk land 
belasting, afhankelijk van de voetafdruk. Bij sommige activiteiten zal de voetafdruk 
zwaarder zijn. Vanuit fiscaal oogpunt is voorspelbaarheid doorslaggevend, complexiteit van 
regelgeving is minder van belang. Het netwerk van belastingverdragen is ook belangrijk, 
met name de toepassing van het arm’s length principe. Bronbelastingen zijn minder 
belangrijk. Y heeft geen complexe structuren. Die creëren alleen maar moeilijk te 
beheersen risico's en complexiteit. In NL werken 7 tot 8 mensen in de holding. Soms is dat 
te veel, maar soms ook te weinig voor de hoeveelheid werk. Dat hangt ervan af wat er op 
een bepaald moment gebeurt, bijvoorbeeld een overname. Y maakt geen gebruik van een 
dienstverlener (zoals een trustkantoor) omdat Y dan geen controle meer heeft. 

 
Y ligt toe dat het op grond van het vennootschapsrecht in he thuisland niet is toegestaan dividend 
uit te keren als de winst naar beneden moet worden bijgesteld als gevolg van een afschrijving. Als 
de afschrijving wordt geboekt op het niveau van de NL houdster, heeft dat geen invloed op het 
resultaat van de moeder in het thuisland. Het is ook een kwestie van timing. Hoe voordeel van 
sub-consolidatie in één land is dat winsten en verliezen bij de dochterondernemingen in dat land 
kunnen worden verdeeld. Bovendien kan zo ook van hogerhand worden bepaald van welke 
dochteronderneming de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad zitten. 
 
LU is voor Y niet aantrekkelijker dan NL. De ervaring is dat de fiscale behandeling in LU vooral 
afhangt van rulings. Voor Y zou de wet zelf duidelijk genoeg moeten zijn. Zekerheid vooraf is 
belangrijk, maar de regels moeten ook transparant zijn. Het NL fiscale regime is voor Y beter 
vanwege de voorspelbaarheid en de zekerheid. Het Nederlandse belastingtarief ligt iets hoger dan 
dat in het thuisland (20% versus 25%), maar dat is een minder belangrijke factor. 
 
De houdster van Y zou ook in het thuisland gevestigd kunnen zijn, maar NL scoort iets beter qua 
flexibiliteit. NL heeft betere belastingverdragen en een soepelere deelnemingsvrijstelling voor 
vermogenswinsten. .Het Nederlandse vennootschapsrecht is verder ontwikkeld dan dat van het 
thuisland. Het thuisland kent pas sinds een paar jaar de mogelijkheid van interim-dividend. In 
Zweden kan dat misschien ook, maar dat is weer vrij complex. In Nederland is het echter vrij 
eenvoudig om in de loop van het jaar interim-dividend uit te keren.  
 
Over de recente ontwikkelingen (maatregelen tegen belastingontwijking) merkt X op dat het voor 
hem moeilijk te begrijpen is waarom er zoveel antimisbruikmaatregelen zijn. Anti-
misbruikmaatregelen nemen de voorspelbaarheid weg en dat heeft gevolgen voor Y. Y’s fiscaal 
beleid is volledig gebaseerd op zakelijke belangen en strategie. De grootste zorg voor Y is dat 
hetzelfde inkomen tweemaal wordt belast. Het belangrijkste doel is dat Y maar één keer wordt 
belast. Het volgen van het arm's length-principe is cruciaal. Ten aanzien van substance merkt X op 
dat het soms moeilijk kan zijn om uit te leggen waarom soms zo weinig mensen nodig zijn. 
Bijvoorbeeld: voor het beheer van cashpools zijn geen tientallen mensen nodig, omdat dat sterk is 
geautomatiseerd. 
 
X zegt dat Y zich niet zo druk maakt om de gemiddelde effectieve belastingdruk. Die is ook vrij 
moeilijk vast te stellen. De onroerendezaakbelasting kan bijvoorbeeld hoog zijn wat weer van 
invloed is op de totale belastingdruk in een land. Bepalend voor de effectieve belastingdruk is min 
of meer waar de winsten zijn. 
 
In NL werkt nu één persoon in een aparte houdstermaatschappij, aangezien die een joint venture 
is. Y laat verder geen personeel werken voor andere ondernemingen. De 7 tot 8 personen 
werkzaam in Nederland houden zich bezig met hetzij de financiering, hetzij met het beheer van de 
deelnemingen, maar niet met joint ventures.  

Tot slot benadrukt X nog eens dat voorspelbaarheid het allerbelangrijkste is. Het belastingtarief 
speelt een ondergeschikte rol. 



Belangrijkste punten: 

- Het gebruik van houdstermaatschappijen is niet fiscaal gedreven. 
- De voorspelbaarheid van het Nederlandse stelsel is doorslaggevend. 
- Hoewel het niet gaat om belastingplanning, biedt NL in vergelijking met het thuisland meer 

fiscale en vennootschapsrechtelijke voordelen. 


