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Aanwezig 
 

 

 

 

Afwezig 

Commissie 
Bernard ter Haar (voorzitter), Martin Bergwerff (onafhankelijk 
belastingadviseur), Anja de Haan (Belastingdienst), Pieter Moore 
(DNB), Brigitte Unger (UU), Francis Weyzig (CPB)  

Het secretariaat  
 
 
Henk Vording (UL) 

 
Actiepunten 
 
15-06-2021 Secretariaat AMLC benaderen met verzoek of meer 

informatie gedeeld kan worden omtrent 
de 33 entiteiten.  

afgerond 

15-06-2021 Secretariaat Vraag uitzetten bij FIU om meer duiding 
omtrent entiteiten betrokken bij de 15 
miljard aan ongebruikelijke transacties. 

afgerond 

09-03-2021 Moore Data-analyse sector S.127 algemeen 
(w.o. inkomensstromen) 

In bewerking 

23-03-2021 Secretariaat Landenvergelijking niet-fiscaal uitzetten Niet haalbaar 
04-05-2021 Commissieleden Delen beleidsopties (uit ronde tafels) voor 

longlist 
In bewerking 

25-05-2021 Secretariaat / 
Moore 

Onderzoeken mogelijkheden tot 
kwantitatieve analyse witwassen i.o.m. 
AMLC 

In bewerking 

25-05-2021 Moore Data-analyse S.127 belasting- en 
substance indicatoren i.o.m. CBS  

In bewerking 

 
 
1. Opening + vaststelling verslagen 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. 
 
2. Presentatie cijfers 
De presentatie is gebaseerd op cijfermateriaal van DNB. DNB verzamelt generieke gegevens voor 
het opstellen van de betalingsbalans van Nederland, maar niet met als doel om doorstroom in beeld 
te krijgen. De presentatie is opgesteld met in het achterhoofd dat Nederland altijd hoog ‘scoort’ op 
de lijstjes van inkomende en uitgaande directe buitenlandse investeringen (DBI). NL is niet de enige, 
LU scoort nog hoger. 2/3 van de DBI wordt gedaan door entiteiten uit de sector S.127 (financiële 
dienstverleners binnen concernverband). Als deze sector buiten beschouwing zou worden gelaten, 
zou NL nog steeds een van de grootste buitenlandse investeerders zijn. S.127 bestaat uit zogeheten 
‘captives’ waarvan de activa en passiva niet op open markten worden verhandeld. S.127 is een grote 
(5,5 maal het BBP) en complexe sector. S.127-entiteiten hebben weinig productie en zijn erg 
volatiel, het is te zeggen het ene jaar hebben ze een kleine balans en het volgende jaar grote 
balansposities. Binnen S.127 zijn er twee soorten entiteiten: 

1. SPE’s of BFI’s met weinig invloed op de Nederlandse economie waarvan de bruto-
inkomenstromen per saldo optellen tot 0 (S.127a). 

2. De overige captives (S.127b). 
De definitie van BFI is recent aangescherpt. Een BFI heeft nu maximaal 5 medewerkers. Sommige 
entiteiten die voorheen als BFI werden aangemerkt, vallen nu onder S.127b. Uitgedrukt in 
balansposities gaat het om een verschuiving van zo’n € 1.000 miljard. Het is niet mogelijk om 
statistieken uitgaande van de oude cijfers te maken. Daarom beschouwen we de hele S.127-



categorie. Welke entiteiten onder S.127 vallen wordt bepaald aan de hand van een beslisboom. De 
S.127-populatie bestaat uit ongeveer 14.000 entiteiten. De totale balansomvang is relatief stabiel 
en bedraagt zo’n € 4.400 miljard. De vorderingen op en de verplichtingen aan zijn vooral jegens het 
buitenland. Aan de hand van balansdata is gepoogd een onderverdeling aan te brengen voor de 
verschillende soorten entiteiten. De intra-groepsfinancieringsmaatschappij is de meest 
voorkomende entiteit, gevolgd door de intermediate houdstermaatschappij. S.127-entiteiten hebben 
gemiddeld weinig werknemers. De loonkosten (lonen en sociale premies) worden geschat op zo’n 
€ 300 miljoen (niet gebaseerd op aangiftedata). Voor wat betreft de stromen bestaat zo’n 65% uit 
dividenden, inclusief niet-uitgekeerde winst. De royaltystroom wordt berekend aan de hand van 
micro-data. Opvallend is dat de inkomende dividendstroom lager is dan de uitgaande. Bij de 
geografische spreiding komt een duidelijk beeld naar voren ten aanzien van de royaltystroom. Vanaf 
2020 vallen een deel van de entiteiten met doorstroom in de brede categorie S.11. Om 
royaltydoorstromers dan goed in beeld te krijgen is een andere aanpak nodig. Als we kijken naar de 
UBO’s valt op dat een aanzienlijk aantal S.127-entiteiten direct gehouden worden door entiteiten in 
LTJ’s waarbij de UBO in de VS zit. Voor alle cijfers geldt dat deze een doorlooptijd van zo’n anderhalf 
jaar hebben. De lijstjes met de inkomende en uitgaande investeringen is nu gebaseerd op 
balansposities. Het is mogelijk om ook een overzicht op basis van stromen te maken. Een lastig punt 
is dat 1/3 van de stromen via entiteiten in de S.11-categorie (niet-financiële vennootschappen) 
loopt. Het is niet mogelijk om de ‘doorstromers’ uit de S.11-categorie te filteren, in ieder geval niet 
op afzienbare termijn. De categorie S.11 is zo groot dat een eventuele toename ook niet per se te 
verklaren is uit een verschuiving van voorheen S.127-entiteiten. Dat roept de vraag op: wat zou een 
‘normale’ DBI-omvang (zonder lege tussenhoudsters) zijn? Met welke andere landen zou NL op dit 
punt vergelijkbaar zijn? Het is mogelijk om een verandering in inkomensstromen over de jaren 2015-
2019 in beeld te brengen, eventueel ook naar typen inkomsten. De commissie zou ook graag een 
uitsplitsing van het soort entiteiten (BV, NV, CV) willen zien. De commissie denkt dat de stromen 
naar LTJ’s zouden moeten opdrogen maar dat is nu nog niet te zien in de cijfers.  
 
3. Vervolg 
Het rapport zal waarschijnlijk bestaan uit een beschrijving van wat er is gedaan en daarmee welk 
deel van de doorstroom is aangepakt. De volgende stap is beschrijven wat er nog aan doorstroom 
is en wat we ermee moeten. Het inzicht en de consensus daarover moeten nog beginnen zich af te 
tekenen. Als punten voor de agenda van 5 juli 2021 worden nog genoemd: 

- Hoe verhouden de DNB-cijfers zich tot de andere cijfers op basis waarvan het imago van 
NL in negatieve zin wordt beïnvloed? 

- Wanneer zouden de commissieleden tevreden met zijn met het rapport? 
- Een longlist van opties. 


