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Aanwezig Commissie 
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belastingadviseur), Anja de Haan (Belastingdienst), Pieter Moore 
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Francis Weyzig (CPB)  

Het secretariaat 

Actiepunten 
26-02-2021 Secretariaat Concepttekst voor definitie 

‘doorstroomvennootschappen’ opstellen. 
In bewerking 

26-02-2021 Moore/Weyzig Nadenken of masterstudenten 
ondersteuning kunnen bieden, en dit 
aangeven bij prof. Unger.  

Open 

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

Open 

26-02-2021 Bergwerff Nagaan of multinational bereid is inbreng te 
leveren als stakeholder in de commissie. 

In bewerking 

26-02-2021 Verschillende 
commissieleden 

Definitieve versie position paper uiterlijk 
31 maart aanleveren. 

Open 

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

Open 

09-03-2021 Commissieleden Concrete suggesties aanleveren bij 
secretariaat voor landenvergelijking. 

Gedaan 

09-03-2021 Commissieleden Concrete suggesties aanleveren bij 
secretariaat voor betrekken stakeholders. 

Gedaan 

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

In bewerking 

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 In bewerking 
23-03-2021 Secretariaat Constructies beschrijven In bewerking 

1. Verslagen van de vorige vergaderingen
Naar aanleiding van enkele opmerkingen vanuit de commissie zal het secretariaat de verslagen nog
op een paar kleine punten aanpassen.

2. Tussenhoudster en vervreemdingswinsten
Met een tussenhoudster wordt hier bedoeld een Nederlandse vennootschap waarvan de aandelen
worden gehouden door een buitenlandse (top)houdster en die (op haar beurt) deelnemingen houdt
in buitenlandse dochtermaatschappijen. De vrijstelling van belasting op vervreemdingswinsten
onder de deelnemingsvrijstelling is een basisvoorwaarde voor het oprichten van een tussenhoudster
in NL maar levert op zichzelf geen voordeel op. (Als de vervreemdingwinst in het land van de
aandeelhouder belast is, geldt dat ook voor de vervreemding van de Nederlandse tussenhoudster
en als de vervreemdingswinst in het land van de aandeelhouder is vrijgesteld, heb je daarvoor de
tussenhoudster in NL niet nodig.) Anderzijds worden in bijvoorbeeld de telecom- en mijnbouwsector
(tussenhoudster)vennootschappen opgericht om belastingvrij activa te vervreemden. Ook kunnen



vervreemdingswinsten door een tussenhoudster door middel van een dividenduitkering worden 
doorgesluisd. De zogenoemde houdsterpraktijk is ontstaan toen het belastingregime in NL nog 
redelijk uniek was. Het totale balanstotaal in NL van S.127 maatschappijen waarvan de activa 
bestaan uit deelnemingen en vorderingen, is aanzienlijk (voorlopige geschat op ongeveer € 1.000 
miljard).  

3. Voorstel uitvraag cijfer IMF/OESO/Eurostat
In de bijlage staat welke gegevens mogelijk bij het IMF, de OESO en Eurostat kunnen worden 
opgevraagd.

4. Rondetafel stakeholders
Gesuggereerd wordt om hier ook de FIOD bij te betrekken. Het gesprek met een vertegenwoordiger 
van een Europese multinational over de niet-fiscale redenen om in NL een houdster- 
en financieringsmaatschappij op te zetten zou ook apart plaats kunnen vinden. Voor de rondetafel 
met de fiscale spelers zal (o.a.) de Nederlandse afdeling van Tax Justice worden benaderd. Bij 
voorkeur vindt het rondetafelgesprek met partijen van de witwasketen als eerste plaats.

5. Landenvergelijking belastingregimes/uitvoeringspraktijk en niet-fiscale aspecten De 
vraag is welke nieuwe inzichten een dergelijk onderzoek oplevert. De belastingwetgeving in 
andere landen lijkt niet zo veel meer te verschillen van die in NL. Dat ligt (of lag) misschien anders 
voor de uitvoeringspraktijk en de juridische dienstverlening. NL is van oudsher een fiscaal 
aantrekkelijk land met een uitstekende juridische dienstverlening en als gevolg van dit ‘first mover 
advantage’ is in NL een grote doorstroompraktijk ontstaan. De reputatie van belastingparadijs zou 
dit zelfs kunnen versterken. De commissie is benieuwd naar de vraag wat de rol van dienstverlening 
door bijvoorbeeld trustkantoren in andere landen is. Verder vraagt de commissie zich af hoe de 
grootte van die sector in Nederland zich verhoudt tot andere landen en of er een verschil is in het 
aantal bonafide/malafide dienstverleners.

Met betrekking tot het ondernemingsrecht is de vraag of NL aantrekkelijker is dan andere landen 
voor wat betreft: 

- Overnamebescherming
- Rechten van aandeelhouders
- Flexibiliteit in de bestuursstructuur (one-tier en two-tier)
- Geschilbeslechting
- (Bestuurders)aansprakelijkheid
- Flexibiliteit ten aanzien van aandeelhouders-en bestuursvergaderingen

Voor de toegang tot IBO’s streeft NL er sinds een paar jaar naar om substance-criteria op te nemen. 
De commissie zou graag weten of andere landen dat ook doen. Voor een onderzoek naar de niet-
fiscale aspecten zal het secretariaat een advocatenkantoor benaderen. 

6. Longlist
Het idee is om te komen tot een longlist van mogelijke maatregelen die recht zouden doen aan de
wens van de politiek om doorstroom en brievenbusfirma’s tegen te gaan. Die mogelijke maatregelen
zouden dan aan een nadere beschouwing moeten worden onderworpen. De commissie is er echter
nog niet uit wat nu vooral bijdraagt aan de doorstroompraktijk en wat nu onwenselijk is. Met name
op het terrein van witwassen heeft zij nog onvoldoende idee van wat er zich nu precies voordoet,
hoe dit zich verhoudt tot doorstroming, en welke rol NL speelt. Het offshore kenniscentrum zou een
goede bron van informatie kunnen zijn. Voor het overige zal het secretariaat alvast beginnen met
het beschrijven van constructies.


