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Het secretariaat 

Actiepunten 

26-02-2021 Secretariaat Concepttekst voor definitie 
‘doorstroomvennootschappen’ opstellen. 

In bewerking 

26-02-2021 Moore Nagaan bij CBS in hoeverre relevante 
data over s11 beschikbaar is.  

Niet 
beschikbaar 

09-03-2021 Moore DNB probeert geografische uitsplitsing te 
maken van geldstromen 

Open 

23-03-2021 Secretariaat Gegevens uitvragen bij 
IMF/OESO/Eurostat 

Gedaan 

23-03-2021 Secretariaat Landenvergelijking fiscaal uitzetten bij 
PwC 

In bewerking 

23-03-2021 Secretariaat Landenvergelijking niet-fiscaal bij 
advocatenkantoor 

In bewerking 

23-03-2021 Secretariaat Rondetafels plannen Gedaan 
23-03-2021 Secretariaat Constructies beschrijven In bewerking 
20-04-2021 Secretariaat/ 

Moore 
Centrale bank Curaçao vragen om data 
voor landenvergelijking 

In bewerking 

20-04-2021 Secretariaat Navragen onderzoek OM en mogelijkheid 
tot delen 

Gedaan 

20-04-2021 Commissieleden 
/ secretariaat 

Nadenken over wat objectieve criteria 
voor beoordeling (wenselijkheid) 
doorstroom kunnen zijn. 

In bewerking 

1. Verslagen van de vorige vergadering
Verslagen van 23-3 en 6-4 worden vastgesteld.

2. Statusupdate betrekken stakeholder en landenvergelijking
Het secretariaat licht toe hoe het staat met de organisatie van de ronde tafels en de 
landenvergelijking. De ronde tafel fiscaliteit is reeds ingepland. De data voor de ronde tafel niet-
fiscaliteit en witwassen worden deze week gepland. De deelnemers krijgen een infosheet ter 
voorbereiding op het gesprek en worden aangemoedigd een position paper aan te leveren. Er wordt 
nog gekeken wie precies namens het Tax Justice Network aanschuift. Het gesprek met de 
vertegenwoordiger van een multinational over de niet-fiscale redenen om in NL een houdster- en 
financieringsmaatschappij op te zetten wordt apart ingepland omdat de vertegenwoordiger geen 
Nederlands spreekt.

Voor de landenvergelijking op fiscaal gebied is het secretariaat nog in overleg met PwC. Een second 
opinion van het IBFD zoals bij ter Haar I wordt hierbij niet nodig geacht. Er wordt besloten om de 
onderzoeksopzet aan te scherpen en Curaçao en Mauritius in de vergelijking te laten vervallen om 



het onderzoek behapbaar te houden. De commissie vraagt het onderzoek voor de niet fiscale 
landenvergelijking (w.o. ondernemingsrecht) uit te zetten bij een universiteit. Het IMF, de OESO en 
Eurostat hebben gereageerd op het dataverzoek. De openbare data voor OECD-landen lijkt het 
meest specifiek. De data voor Mauritius en Curaçao is het meest beperkt. Er wordt besloten om – 
via DNB - de centrale bank van Curaçao om additionele data te vragen.  
 
3. Update witwassen 
De ronde tafel witwassen wordt deze week gepland. Verschillende partijen nemen deel, waaronder 
uit de anti-witwasketen en vanuit het toezicht op trustkantoren.   
 
Het secretariaat heeft daarnaast geïnventariseerd bij verschillende publieke partijen wat er aan 
onderzoek gedaan is omtrent de link tussen belastingontwijking en witwassen in Nederland. In dat 
kader is gebleken dat het OM recentelijk een analyse heeft gedaan dat raakvlakken heeft met het 
werk van de commissie. De commissie is hierin geïnteresseerd. Het secretariaat vraagt na of de 
samenvatting van het onderzoek kan worden gedeeld en of het OM een presentatie kan geven aan 
de commissie over de (voorlopige) bevindingen. 
 
Daarnaast is verder nagedacht over onderzoeksmogelijkheden met de publieke partners op dit 
gebied. Een spoor is om met het Anti-Money Laundering Centre (een samenwerkingsverband waarin 
onder meer de FIOD, Politie en het OM in deel nemen) te kijken naar de mate waarin, en op welke 
wijze, categorie S.127 entiteiten zijn vertegenwoordigd in witwasdata (Panama papers, etc.). DNB 
heeft aangegeven dat het CBS mogelijk data omtrent S.127 entiteiten kan leveren. Het CBS is 
gevraagd of zij een overzicht van deze entiteiten kan leveren (namen of fiscale nummers) onder 
meer met oog op bovenstaande analyse.    
 
Voorts wordt vanuit de commissie een analyse gedaan over de betrokkenheid van trustkantoren in 
de ICIJ database. Dit heeft geleid tot een lijst van mogelijk relevante entiteiten, welke nader worden 
geanalyseerd. Daarnaast wordt bezien of een check kan worden gedaan bij de publieke partners in 
hoeverre de entiteiten betrokken zijn bij witwassen of onderdeel zijn (geweest) van een 
strafrechtelijk onderzoek. Kanttekening hierbij is wel dat deze informatie vermoedelijk maar in 
beperkte mate gedeeld kan worden. Tot slot wordt voorgesteld om conform het eerdere Profundo-
onderzoek te kijken naar red flags voor belastingontwijking en deze toe te passen op de casus van 
de olie-industrie in Afrika.  
 
4. Discussie over doorstroomstructuren 
De lijst met mogelijke structuren lijkt volledig. Tegelijkertijd is er discussie of alles wel echt 
doorstroom is. Er wordt geconcludeerd dat de discussie of een bepaalde structuur moet worden 
gezien als doorstroom moet worden losgetrokken van de beoordeling van de wenselijk van de 
betreffende structuur. Om zowel de (mate van) doorstroom als wenselijk te beoordelen zijn 
objectieve criteria nodig, waarbij ruimte is voor gradaties.  
 
Als mogelijke criteria voor doorstroom worden de mate van economische aanwezigheid en de 
aanwezigheid in Nederland (substance) in verhouding tot de waargenomen in- en uitgaande stromen 
genoemd. Ook het gebruik van belasting- en investeringsverdragen kan op doorstroom wijzen. Bij 
de beschreven structuren is steeds de vraag wat is de rol van de Nederlandse entiteit en wat gebeurt 
er als je deze wegdenkt. 
 
Daarbij wordt opgemerkt dat financieringsmaatschappijen een interessante casus zijn. Deze 
maatschappijen opereren als een soort interne bank. Dit betreft geen klassieke brievenbus; het gaat 
niet om één stroom in en één stroom uit, maar om een veelheid van inkomende stromen van diverse 
dochters of zusters, die vervolgens aan een veelheid van andere dochter- of zusterbedrijven worden 
doorgeleend. De individuele stromen en de stromen per partnerland kunnen hierdoor beperkt zijn, 
terwijl de totale stroom aanzienlijk is. Er zijn grote verschillen in de economische aanwezigheid 
(werkgelegenheid) van deze financieringsmaatschappijen in Nederland. 
 
Of een bepaalde structuur of activiteit onwenselijk is hangt vooral af van hoe veel (belaste) 
activiteiten in Nederland  plaatsvinden ten opzichte van wat andere landen derven aan mogelijke 
belastingopbrengsten. Net als bij de misbruiktoets in de huidige bronheffingen dient hierbij te 
worden gekeken naar het effect van de gehele structuur waar Nederland deel vanuit maakt, en dus 
niet alleen het directe belastingvoordeel dat Nederland binnen de structuur oplevert. Daarnaast dient 
niet alleen te worden gekeken naar verschillen in (effectieve) tarieven, maar ook naar 
grondslaguitholling middels bijvoorbeeld transfer pricing. Tevens wordt opgemerkt dat het niet 
alleen gaat om het directe belastingvoordeel dat bedrijven via vestiging in Nederland behalen, maar 



dat Nederland vaak ook wordt gebruikt als sluier of rookgordijn in grotere structuren. Ook dit is 
onwenselijk.  
 
Het secretariaat gaat het document aanvullen en doet een voorzet voor objectieve criteria voor 
doorstroom en wenselijkheid. De commissieleden wordt gevraagd om ook actief na te denken over 
mogelijke criteria. 


