
Titel   
Thema Fiscaal 
Doel Het tegengaan van belastingontwijking door rente- en 

royaltydoorstroomlichamen (die geen reëel risico lopen) via Nederland. 
Omschrijving van de maatregel 
• Het loslaten van de safe-harbour in artikel 8c (lid 2) Wet Vpb ter invulling van het “passend 

eigen vermogen” om de gelopen risico’s te dragen en vervangen door een open norm, 
waardoor het (door verminderde zekerheid) minder aantrekkelijk wordt voor 
doorstroomlichamen om zich in NL te vestigen.  

• Daarnaast moet de vennootschap ook de juiste functionaliteit hebben om de gelopen risico’s 
te beheersen. 

Achtergrond/rationale 
• In voorkomende gevallen wordt op rente- en royaltybetalingen vanuit een bronland aan 

Nederland bronheffing ingehouden. Op grond van veel bilaterale belastingverdragen 
verlagen bronlanden hun bronheffing indien de belastingplichtige inwoner is van Nederland 
en die belastingplichtige ook de uiteindelijk gerechtigde is tot de ontvangen rente/royalty 
(en voldaan wordt aan andere voorwaarden).  

• Omdat Nederland op uitgaande rente- en royaltybetalingen tot 2021 geen bronheffing had 
en na 2021 een conditionele bronheffing uitsluitend naar laagbelastende landen, kunnen de 
ontvangen betalingen binnen de groep doorgaans zonder bronheffing worden doorbetaald 
(waarbij in de regel slechts een beperkte marge in de Nederlandse 
vennootschapsbelastinggrondslag wordt betrokken). Hierdoor is het – ook na invoering van 
voorgenoemde conditionele bronheffing - in bepaalde gevallen aantrekkelijk om binnen 
groepsverhoudingen de rente- en royaltybetalingen via Nederland te leiden. 

• Artikel 8c Wet Vpb 1969 beoogt via de eis van het lopen van een reëel risico (in samenhang 
met het zogenoemde ‘DVL-besluit’) te ontmoedigen dat rente- en royaltydoorstromers het 
Nederlandse verdragennetwerk gebruiken zonder waarde toe te voegen aan de transacties. 
Door artikel 8c wordt enerzijds de buitenlandse bronbelasting die drukt op deze rente- en 
royaltyontvangsten van verrekening uitgesloten en anderzijds bestaat er de mogelijkheid 
dat het bronland de verdragsvoordelen onthoudt aan de doorstromer (bv. een vrijstelling of 
verlaagd tarief aan bronheffing).  

• Het lopen van een reëel risico wordt momenteel gekoppeld aan een minimum aan te houden 
eigen vermogen ter dekking van de risico’s. Art. 8c Wet Vpb 1969 gaat nu uit van een 
minimum eigen vermogen van het laagste bedrag van: 1) 1% van de uitstaande 
geldleningen of 50% van de jaarlijks te ontvangen royalty’s, of 2) € 2 miljoen. De eisen 
hebben in de loop van tijd in plaats van een anti-misbruik karakter, het karakter van een 
safe harbour maatregel gekregen.    

• Er is in artikel 8c geen aandacht voor de benodigde functionaliteit om de gelopen risico’s te 
beheersen.  

• De maatregel in dit fiche stelt voor de zekerheid die artikel 8c biedt op de vraag of er 
voldoende risico’s worden gelopen te laten vervallen. Daarnaast moet worden verduidelijkt 
dat het niet voldoende is om de reële risico’s te lopen door het aanhouden van voldoende 
eigen vermogen, maar dat ook de relevante functionaliteit om deze risico’s te beheersen 
aanwezig moet zijn.  

• Hierdoor wordt Nederland minder aantrekkelijk voor doorstroomlichamen. De maatregel 
leidt tot onzekerheid voor bedrijven die doorstroomactiviteiten in NL willen uitoefenen. Van 
geval tot geval zal moeten worden getoetst of een belastingplichtige reële risico’s loopt en 
er voldoende functionaliteit is om deze risico’s te beheersen. Het verrekenprijsbesluit zou 
hierbij een rol kunnen spelen.  

Internationale context 
BEPS-maatregelen - 
OESO Pijler 1 - 
OESO Pijler 2 - 
Staatssteun Verenigbaarheid onder staatssteunregels is afhankelijk van vormgeving 

en onderbouwing van de maatregel, maar problemen lijken niet te 
verwachten 

Discriminatie Verenigbaarheid is afhankelijk van vormgeving en onderbouwing van de 
maatregel, maar in beginsel is Unierechtelijkconforme maatregel 
mogelijk 

Afwijking peers? Voor zover ons bekend zijn er geen landen met een safe harbour. 
Effecten 
Economie A. Effect op (reële) investeringen in Nederland door MNE’s Nadelig 

effect op het vestigingsklimaat voor bedrijven met 



financieringsactiviteiten. Een omvangrijk negatief effect op reële 
investeringen of hoofdkantooractiviteiten ligt niet voor de hand. 
B.  

B. Effect op investeringen overige bedrijven Beperkt.  
C. C. Effect op locatiekeuze hoofdkantoren Geen, maar wel negatief 

voor de locatiekeuze van de financieringsfunctie. 
Begroting De maatregel heeft geen budgettair effect. 

 
Overig Een dergelijk wijzigingsvoorstel van art. 8c Vpb wordt reeds overwogen. 
Uitvoeringsaspecten 
Op basis van eerste weging. Voor een definitief oordeel over de haalbaarheid van voostellen is 
een uitvoeringstoets noodzakelijk. 
Automatisering PM 
Handhaving/toezicht PM 
Overig PM 

 


