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Bernard ter Haar opent de ronde tafel. Hij merkt op dat de definitie van doorstroomvennootschap 
nog ‘in de lucht hangt’ en dat de commissie in deze sessie vooral op zoek is naar de niet-fiscale 
redenen om een (doorstroom)vennootschap in NL op te zetten. 

Holland Questor 

HQ begint met te zeggen dat doorstroomvennootschappen in de zin van de Wtt bij de 
trustkantoren aangesloten bij HQ niet meer voorkomen en overigens ook wettelijk verboden zullen 
worden. Maar HQ begrijpt dat dat niet is waar de commissie naar op zoek is. Het gaat eerder om 
dienstverleningslichamen (DVL’s) en bijzondere financiële instellingen (BFI’s). BFI’s kunnen ook 
buiten een groepsstructuur voorkomen en dividenden uitkeren. Dat laatste is voor een DVL niet 
relevant. Het is lastig om met een werkbare definitie te komen. Er zijn veel verschijningsvormen. 
In de volksmond is het begrip vaak negatief geladen, maar dat is niet altijd terecht. NL kan baat 
hebben bij financiële stromen die niet ten koste hoeven te gaan van andere landen. HQ hanteert 
een zogeheten ‘tax integrity’ richtlijn ten aanzien van onwenselijke structuren aan de hand van 
zogeheten ‘red flags’. Die kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek. HQ zegt risico-avers te zijn 
ten opzichte van fiscaal gemotiveerde structuren. Een voorbeeld is het gebruik van nominee 
shareholders; doe ontnemen toezichthouders het zicht op de echte aandeelhouder. HQ zegt 
daarmee verder te gaan dan de Wtt. Volgens HQ worden er geen nieuwe fiscaal gedreven 
structuren meer opgezet. De bestaande structuren worden aan een periodieke beoordeling 
onderworpen. HQ waarschuwt voor een allesomvattende aanpak; die zou NL veel voordelen 
kunnen ontnemen. HQ pleit voor een fijnmazige aanpak en per categorie te kijken wat wenselijk is 
wat niet.  

HQ merkt, desgevraagd, op dat er nog steeds veel vergunninhoudende trustkantoren zijn, het 
merendeel is niet aangesloten bij HQ, hoewel HQ wel 75% van het marktvolume vertegenwoordigt. 
Veel trustkantoren hebben wel een vergunning maar kunnen of willen niet aan de eisen van de Wtt 
voldoen. (De wtt gaat op onderdelen zoals integere en beheerste bedrijfsvoering, governance en 
cliëntenonderzoek aanmerkelijk verder dan hetgeen ingevolge de Wwft is vereist). HQ vermoedt 



dat een aantal trustkantoren het probeert zo lang mogelijk uit te zingen totdat de toezichthouder 
zich meldt. Daarna verplaatsen de activiteiten zich nogal eens richting de illegaliteit. SEO doet 
onderzoek naar illegale trustdiensten. De resultaten zijn nog niet bekend, maar mogelijk bestaat er 
nog een hele (ongereguleerde) wereld naast de trustkantoren aangesloten bij HQ. Illegale 
trustdienstverlening is ook een speerpunt van het FEC. 

Bij de ‘red flags’ hanteert HQ twee lijsten: 

1. No-go’s (zoals nominee shareholders in de cliëntstructuur) 
2. Bepaalde indicatoren die duiden op agressieve belastingplanningen en die door 3, 

voor die specifieke indicator relevante, contra-indicatoren moeten worden 
ontkracht. 
 

Het is moeilijk te zeggen hoe vaak er ‘red flags’ worden aangetroffen. Ze worden vaker 
aangetroffen bij bestaande dan bij nieuwe structuren. Geschat wordt in 1 op de 5 gevallen.  
 
Nu HQ uiteen heeft gezet wat niet gewenst is, komt de vraag op waarom MNE een vennootschap in 
NL willen opzetten. HQ noemt de open economie, de rechtspraak en de infrastructuur als factoren 
die NL een interessant land maken om in te investeren. In het verleden speelden de 
belastingverdragen een rol, nu minder. De IBO’s kunnen ook gunstig zijn. In de bijlage bij het 
position paper van HQ staan drie voorbeelden waarin vanuit het buitenland via NL in het buitenland 
wordt geïnvesteerd: 1) bij joint ventures, 2) voor de rechtsbescherming en 3) de bidco1. Vraag is 
waarom dit via NL wordt gedaan. Volgens HQ is het bij een joint venture aantrekkelijk dat ingeval 
van een zakelijk conflict, dit conflict kan worden beslecht in een land met een goede 
rechtsbescherming als NL. Daarnaast is de adviserende infrastructuur (advocaten, notarissen, 
fiscalisten) van NL erg goed. Sven Dumoulin (SD) voegt daaraan toe dat NL voor buitenlandse 
MNE’s aantrekkelijk is omdat: 
 

- NL als neutraal, internationaal georiënteerd en niet te groot wordt gezien (overigens net als 
CH). 

- Het NLvennootschapsrecht flexibiliteit (open normen) combineert met een hoge mate van 
rechtsbescherming. SD noemt hier ook rol van de Ondernemingskamer als professionele 
rechter  

- NL een goede juridische en economische infrastructuur heeft. 
 

Volgens HQ verdwijnen de fiscale gedreven structuren door strengere regelgeving, intern beleid 
(o.a. tax integrity richtlijn) en de publieke opinie. Voor HQ-kantoren levert het weinig voordeel 
meer op. Dit betekent wel dat we als NL ons straatje schoonvegen, maar deze onwenselijke 
structuren weer opkomen in het buitenland. HQ zegt de ‘cowboyachtige’ kantoren te overtuigen 
van de voordelen van de (eigen) strengere richtlijnen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. HQ pleit 
voor extra toezichtcapaciteit bij DNB en voor een integrale heroverweging van de sector: DNB zou 
in een aantal gevallen bestaande vergunningen moeten heroverwegen. 
 
Het NLrechtstelsel is vooral principle based, het Angelsaksische meer rule based. Maar dat maakt 
volgens SD geen wezenlijk verschil voor de aantrekkelijkheid van NL voor Angelsaksische 
bedrijven. Het NL recht is anders, je ziet hier ook meer ‘corporate litigation’ (toegang tot de rechter 
is ook eenvoudiger). Belangrijk is dat MNE’s op zoek zijn naar een ander, neutraal land. NL biedt 
de mogelijkheid van meervoudig stemrecht, maar het is niet zo dat hier alles kan.  
 
Voor het eigenaarschap bij doorstroomvennootschappen gelden strenge eisen. Ten aanzien van de 
transacties (de waarde van de goederen) wordt volgens HQ gekeken naar de onderliggende 
stukken. De transactiemonitoring op grond van de Wtt is strenger dan op grond van de Wwft. Voor 
ongebruikelijke financiële transacties geldt een meldplicht bij de FIU. Er is continu aandacht voor 
het belang van een gezonde meldcultuur. Het aantal meldingen ligt de afgelopen jaren tussen de 
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250 en 300. Dat lijkt misschien niet veel, maar het aantal transacties per doelvennootschap kan op 
jaarbasis heel laag zijn en er is veel aandacht voor risk-appetite in de acceptatiefase. Aan de 
voorkant wordt al veel uitgefilterd. Zo is het systeem ook bedoeld. 

Transparency international Nederland (TI) 

TI heeft een ander perspectief dan HQ. TI’s bijdrage aan de discussie is breder (maatschappelijk 
gezien). De wereldwijde tolerantie ten aanzien van oneigenlijke geldstromen is afgenomen. De 
vraag is of NL wil meebewegen met die trend en initiatief zal nemen. De financiële sector en de 
dienstverlening daarom heen worden geassocieerd met doorstroom, liefst met weinig 
zichtbaarheid. Doorstroomvennootschappen hebben een twijfelmatig imago. Het is in het belang 
van NL dat dit imago verdwijnt. NL is dankzij het vestigingsklimaat op papier een heel grote 
investeerder in andere landen. Daar moet samen gaan met daarop afgestemde regels, kennis, 
rechtstelsel en maatschappelijk klimaat. Anders levert dit niet alleen activiteit en welvaartswinst 
op, maar ook misbruik en reputatieverlies. TI wijst in dit verband naar de (witwas)affaires bij ABN 
AMRO en ING, Vimpelcom en Isabel dos Santos. NL heeft nog steeds een bedenkelijke reputatie op 
fiscaal gebied. De tijd zal leren of de genomen maatregelen hier wat aan hebben veranderd. 
Hetzelfde geldt voor het nieuwe IBO-model. Doorstroomvennootschappen hebben alleen een 
bestaansrecht in een goede bedrijfscultuur, met zelfreinigend vermogen. Daarnaast moet er 
regelgeving van de overheid zijn. Aan die voorwaarden is onvoldoende voldaan. De vraag is of de 
voordelen van NL uitgedrukt in bijvoorbeeld werkgelegenheid opwegen tegen de nadelen voor 
ontwikkelingslanden en de eigen reputatie. NL heeft een grote trust- en adviessector. Er is veel 
activiteit aan de private kant. TI betwijfelt of het toezicht aan de publieke kant voldoende is. UBO-
wetgeving gaat niet ver genoeg. Maak het register openbaar voor journalisten en NGO’s. 
Toezichthouders hebben te weinig slagkracht en bijten niet. De zwakke schakel zit bij de 
handhaving (FIU en politie) wat leidt tot een lage pakkans. De strafmaat is ook te laag. 
Klokkenluiders zijn niet goed genoeg beschermd. Het voorstel hiertoe is onvoldoende. Het 
exporteren van corruptie is een probleem voor NL. NL moet niet stoppen met opletten bij de grens. 
TI plaatst NL in de op één na laagste categorie (drie van de vier) vooral vanwege de gebrekkige 
afdwingbaarheid van regelgeving, de beperkte capaciteit en het gebrek aan politieke wil. 
Samenvattend pleit TI voor: 

- Een betere afweging tussen de kosten van handhaving, de baten voor NL en de kosten 
voor andere landen. 

- Betere wetgeving. 
- Meer onderzoek. 
- Een kleiner speelveld, bijvoorbeeld door bronbelastingen. 
- Een integere cultuur. 
- Een betere bescherming van klokkenluiders. 

 
Een mogelijke verklaring voor de late invoering van het UBO-register in NL is dat de 4 en 5e 
richtlijn nogal dicht op elkaar zaten, en dat men wachtte op 5e richtlijn. HQ merkt op dat NL heel 
veel tijd kwijt is geweest met het parlementaire proces. Privacy was een issue. ICT-problemen bij 
de Kamer van Koophandel ook. Verder waren er politiek gemotiveerde uitzonderingen voor 
bijvoorbeeld kerkgenootschappen. De Stichting privacy first is juist tegen meer openheid wat 
betreft het UBO-register. TI is daar niet van onder de indruk. HQ merkt nog op dat bij een Stichting 
de UBO vaak niet bekend is. Over de rol van doorstromers bij corruptie zegt TI dat het vooral gaat 
om het verbergen van wat je door corruptie hebt verkregen. Dit doe je door meerdere stappen te 
zetten over de hele wereld.  Een doorstroomvennootschap is daarvoor een enorm handig middel. TI 
voegt daar aan toe dat corruptie een containerbegrip is. Volgens TI is meer onderzoek nodig naar 
de facilitering van corruptie. HQ ziet geen verband tussen bronheffingen en corruptie. Hoe kun je 
de slechte structuren aanpakken zonder de deur helemaal dicht te gooien? TI noemt 1) de 
aanpassing van de bedrijfscultuur en 2) duidelijke regelgeving hebben die goed uit te voeren valt 
met goede capaciteit. HQ meent dat de bedrijfscultuur in veel sectoren, waaronder de trustsector 
en bij andere poortwachters al enkele jaren  aan het veranderen is. HQ vermeldt dat de 
regelgeving van Euronext is aangepast om SPAC’s aan te trekken, waardoor we nu meer SPACS 



hebben. Dat vormt geen risico. SD merkt op dat bij het creëren van nieuwe regelgeving we ervan 
bewust moeten zijn dat die een generieke werking hebben. Dat kan een voor veel ondernemingen 
een onnodige belemmering vormen. Daarom: maak specifieke regels voor wat je specifiek wilt 
bestrijden om reguliere bedrijfsvoering zo min mogelijk te raken. TI pleit voor meer onderzoek 
naar motivatie voor verschillende structuren en waarom ze lopen zoals ze lopen. HQ merkt op dat 
slechts een beperkt deel van de doorstroomvennootschappen van een trustkantoor gebruik maken 
(BFI’s die 1/3 van het balanstotaal van alle BFI’s vertegenwoordigen maken gebruik van de 
diensten van trustkantoren). Veel blijft buiten het zicht. Alle diensten die een trustsector levert 
kunnen bedrijven in principe ook zelf doen of via een combinatie van andere dienstverleners laten 
regelen.  
 
In antwoord op de vraag of de deelnemers nog specifieke gedachten hebben over regelgeving 
m.b.t. doorstroomvennootschappen: 

- TI: geen concreet voorstel voor wetgeving, meer de vraag wat willen we (nog) tolereren?  
- HQ: we moeten het kind niet weggooien met het badwater. Doorstroomvennootschappen 

zijn er in alle soorten en maten. Behoud dat wat Nederland ten bate is en anderen niet 
schaadt. Dat vereist nader onderzoek en een zeer zorgvuldige aanpak. 

- Wat betreft witwassen merkt HQ nog op: Op dit moment is de overdracht van FIU naar 
Opsporingsdiensten de zwakke schakel in de meldketen. Poortwachters melden veel meer 
dan door FIU en vooral de opsporingsdiensten kan worden behandeld. 

Belangrijkste punten: 

- Volgens HQ zijn de meeste doelvennootschappen die eveneens kwalificeren als 
doorstroomstructuren 2 niet primair fiscaal gedreven. 

- NL is vooral aantrekkelijk vanwege de goede wetgeving en rechtspraak op het gebied van het 
ondernemingsrecht. Bijkomende factoren zijn de infrastructuur, het opleidingsniveau van de 
mensen, meertaligheid en een dienstensector met een lange historie en uitstekende reputatie 
n dienstverlening. 

- HQ constateert tekortkomingen op het gebied van wetgeving, handhaving en uitvoering bij de 
bestrijding van corruptie. 
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