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Op verzoek van de KNB gaan de notarissen op persoonlijke titel met de commissie in gesprek. De 
aanwezigen stellen zich voor.  

De vraag wordt gesteld of de notarissen een beeld hebben van wat Nederland aantrekkelijk maakt 
voor doorstroomvennootschappen. De notarissen zien, buiten eventuele fiscale redenen, dat 
Nederland vaak gekozen wordt omdat een aantal rechtsvormen flexibeler zijn dan in het 
buitenland. Er zijn bijvoorbeeld weinig buitenlandse rechtsvormen vergelijkbaar met een 
coöperatie wat een erg flexibele rechtsvorm is. Met de komst van de flex BV is de kloof met de BV 
wel kleiner geworden. Het flexibele Nederlandse vennootschapsrecht is aantrekkelijk voor 
buitenlandse partijen. Dit is heel sterk ontwikkeld. Er zijn voorbeelden van bijvoorbeeld Duitse 
bedrijven die in de Verenigde Staten naar de beurs willen gaan met een Nederlandse entiteit. Er 
zijn veel voorbeelden van entiteiten die in Nederland enkel voor de rechtsvorm zitten. Deze 
entiteiten zijn dan feitelijk ingezeten in een ander land en weer in nog een ander land 
beursgenoteerd. De flexibiliteit speelt daar de hoofdrol. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van 
bedrijven die in politiek instabiele landen zitten die de voorkeur hebben gebruik te maken van een 
Nederlandse entiteit.  

Nederlands recht kent in dat kader een veel flexibeler systeem ten aanzien van aandelen, met 
mogelijkheden zoals stemrechtsloze en winstloze aandelen, en een lage nominale waarde. Het 
gebruikmaken van een certificeringsstructuur met stichting aandelenkantoor (STAK) is in Europa 
een bekend middel, en wordt gezien als een geaccepteerde en flexibele ondernemingsvorm. 
Verder is het mogelijk verschillende klassen van aandelen te hanteren en maatwerk toe te passen 
op de stemrechten. Agiostortingen zijn in Nederland ook eenvoudig. Wat ook een rol hierin speelt 
is dat het Nederlandse ondernemingsrecht voornamelijk regelend van aard is, waar dit in het 
buitenland vaak dwingend recht is. In Nederland wordt meer uitgegaan van de werking van de 
redelijkheid en billijkheid en eventuele toetsing achteraf. Nederland is gewoon op alle onderdelen 
net iets flexibeler. Daarnaast speelt ook de snelheid en gemak van oprichten van vennootschappen 
een rol. Fiscaliteit lijkt in dat kader niet een hoofdrol te spelen, maar vooral iets te zijn wat geen 
belemmering moet opwerpen.  

Daarnaast worden vanuit de praktijk ook verschillende andere redenen genoemd. Zoals het feit dat 
Nederland wordt gezien als een neutrale jurisdictie. Bijvoorbeeld bij joint ventures tussen partijen 
gevestigd in twee andere landen speelt dit een rol. Verder wordt Nederland gezien als een politiek 
en cultureel acceptabel land, wat de voorkeur heeft boven een land dat bijvoorbeeld bekend staat 
als belastingparadijs. Ook speelt de goede infrastructuur en bereikbaarheid een rol. Zoals 
Schiphol. Daarnaast wordt ook het rechtssysteem genoemd als goed ontwikkeld en snel, waarbij 
specifiek de Ondernemingskamer als positief wordt genoemd. Procedures in het buitenland kunnen 
veel langer duren. Ook is hun ervaring dat de Nederlandse cultuur als positief wordt ervaren. Deze 



is heel dienstverlenend; de Nederlandse maatschappij is gericht op zaken doen en diensten 
verlenen.  

Gevraagd wordt naar het belang van transparantie, of het eventuele gebrek daaraan, voor de 
aantrekkelijkheid van Nederland. Het beeld is dat transparantie van structuren bij de cliënten niet 
een belangrijke rol lijkt te spelen in de keuze voor Nederland. Veelgebruikte structuren zoals een 
STAK hebben beperkt invloed op transparantie, omdat gebruikmaking van een STAK juist ook 
vragen oproept bij ondernemers. Een partij die bewust niet transparant wilt zijn zou eerder voor 
een truststructuur kiezen. Het lijkt in dat kader logischer, voor een partij op bewust transparantie 
wil voorkomen, om voor een ander land te kiezen.   

Gevraagd wordt of de notarissen zicht hebben op ontwikkelingen in de markt vanwege fiscale 
wijzigingen de afgelopen jaren, met name waar het gaat om doorstroomvennootschappen. Er is 
niet direct een trend waar te nemen. Dit hangt er ook mee samen dat 
doorstroomvennootschappen of dergelijke structuren geen groot onderdeel van hun praktijk zijn. 
Dit zal wellicht meer spelen bij andere type kantoren. De eisen zijn de afgelopen jaren ook 
strenger geworden, bijvoorbeeld door de Wwft, hierdoor is het lastiger voor doorstroompartijen om 
in Nederland te vestigen. Het werk wordt daarbij steeds specialistischer van aard, met minder 
bulkwerk. Fiscalisten worden ook niet betrokken in het opzetten van de entiteiten. Het klopt dat 
rechtspersonen opgericht moeten worden door een notaris. Een notaris heeft in dat kader ook een 
plicht om diensten te verlenen, maar voor bulkwerk is het tarief vaak een belemmering, en wordt 
voor een ander type kantoor gekozen.   

Als het gaat om het type partijen dat zich in Nederland vestigt, en waar zij vandaan komen, is het 
beeld dat dit divers is. Er is bijvoorbeeld een tijd geweest dat veel Russische partijen in Nederland 
vestigden vanwege de betrouwbaarheid en om eventuele beslagen te voorkomen. Er was ook een 
tijd dat veel partijen vanuit VS naar Europa kwamen om fiscale redenen, maar dat lijkt nu ook niet 
meer het geval. Het beeld is verder dat partijen die naar Nederland komen hier vaak voor langere 
duur vestigen. Vertrekken is namelijk niet eenvoudig, en er komt veel bij kijken. Het onderbrengen 
van de entiteit in een buitenlandse holding is niet voldoende om een vertrek te bewerkstelligen, 
want de entiteit blijft gewoon bestaan.  

Het komt voor dat partijen met veel BV’s in Nederland zitten. De veelvoorkomende redenen 
daarvoor zijn risicospreiding, soms met een aanvullende administratieve of fiscale reden, en fusies 
of overnames. Herstructureren is veel werk, dus een partij die veel aankopen doet zal op den duur 
vele entiteiten eronder hebben hangen. Daarnaast zijn groepen vaak decentraal gestructureerd. In 
het verleden, voor de komst van de flex BV, verkochten partijen zoals trustkantoren BV’s die ze 
‘op de plank’ hadden liggen. Met de komst van de flex BV worden ze vaak niet meer verkocht 
maar gewoon opgericht, maar ze worden nog wel vaak bediend door trustkantoren. De 
trustkantoren hebben meer zicht op doorstroomvennootschappen.  

Afsluitend wordt opgemerkt dat beursgenoteerde topholdings ook in de definitie 
doorstroomvennootschap kunnen vallen. In dat kader is het wellicht interessant om te kijken in 
hoeverre een onderscheid gemaakt kan worden tussen topholdings die daadwerkelijke een groep 
aansturen en zuivere doorstroom.  

 


