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Het Nederlandse vestigingsklimaat trekt een grote hoeveelheid internationale bedrijven aan. Voor veel van 

deze bedrijven staat de omvang van haar Nederlandse investerings- en financieringspositie niet in verhouding 

tot de reële economische activiteiten die zij in Nederland ontplooit. Deze bedrijven maken gebruik van 

zogenoemde doorstoomvennootschappen om de belastingdruk van de groep als geheel te verminderen. Dit 

heeft als gevolg dat de belastinggrondslag van andere landen, waaronder ontwikkelingslanden, wordt 

uitgehold en er op mondiaal niveau veel belastinginkomsten worden misgelopen.  

Hierdoor komt de mondiale financiering van publieke diensten verder onder druk te staan, waardoor 

overheden verminderd in staat zijn adequate publieke middelen en diensten ter beschikking te stellen aan 

burgers. Deze belastingontwijking vermindert dus de mogelijkheid voor overheden om de 

mensenrechtensituatie in hun land te waarborgen. Onderzoekt wijst uit dat deze situatie een onevenredige 

negatieve impact heeft op de realisatie van vrouwenrechten. 

De analyse dat Nederland een doorsluisland is wordt door veel organisaties (o.a. maatschappelijk middenveld, 

journalistiek, politiek, onderzoek en kennisinstellingen) gedeeld. Zo concludeert ook het Centraal Planbureau 

(CPB) in haar rapport ‘Doorsluisland NL doorgelicht’ (2019) dat Nederland een doorsluisland is. Er staat in het 

rapport beschreven dat de waarde van deelnemingen, leningen en intellectuele eigendomsrechten van 

bijzondere financiële instellingen (bfi’s) in 2016 €4200 miljard bedroeg. Gekoppeld aan het balanstotaal zijn 

hiermee fiscaal relevante financiële stromen van ongeveer €200 miljard gemoeid.  

Het afgelopen decennium is die doorstroomfunctie van Nederland en de faciliterende werking hiervan op 

internationale belastingontwijking onder sterke maatschappelijke druk komen te staan. Mede door een lange 

reeks onderzoeksrapporten, beleidsanalyses en internationale belastingschandalen is de roep tot hervorming 

van het Nederlandse fiscale beleid zowel in binnen- als buitenland gegroeid.   

Nederland heeft in reactie daarop de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om haar reputatie te 

verbeteren. Deze maatregelen hebben de doorstroomfunctie van Nederland helaas nog niet sterk verminderd. 

Uit de onlangs gelanceerde Corporate Tax Haven Index 2021 van het Tax Justice Network blijkt dat Nederland 

‘s werelds vierde belangrijkste belastingparadijs is na de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en 

Bermuda.  

Ook spreekt het CPB de verwachting uit dat een van de belangrijkste, door Nederland genomen maatregelen 

tegen de doorstroom, de zogenoemde conditionele bronbelasting op rente, royalty (2020) en dividend (2022), 

ongeveer 20% van de stromen zal doen stoppen. In totaal, zo verwacht het CPB, blijven er fiscaal relevante 

stromen van €180 miljard bestaan. Het CPB stelt dan ook dat Nederland, ondanks reeds genomen 

maatregelen, een positie in de top tien van doorstroomlanden zal blijven behouden.  

Om tot effectievere maatregelen te komen is in eerste instantie erkenning van de omvang van het probleem 

nodig. Ook is erkenning nodig van de verschillende verschijningsvormen waarbinnen doorstroom plaatsvindt. 

Daarvoor is ook een aanpassing van de definitie van doorstroomvennootschap van essentieel belang. Dit 

position paper ziet daar op toe. 

Momenteel gaat de Nederlandsche Bank van de volgende definitie uit:  

Een doorstroomvennootschap (ook wel inhousevennootschap genoemd) is een vennootschap die tot dezelfde 

groep behoort als het trustkantoor en die door het trustkantoor wordt gebruikt ten behoeve van een of 

meerdere cliënten. 

In de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT) 2018 wordt de volgende definitie gehanteerd: 

Een doorstroomvennootschap is een rechtspersoon of vennootschap die tot dezelfde groep behoort als een 

trustkantoor en die door derden gebruikt wordt om gelden ‘doorheen te laten stromen’.  



   
Doorstroomactiviteiten vinden echter plaats in meerdere soorten constructies. 

Tax Justice Nederland onderkent verschillende categorieën doorstroomvennootschappen. In dit position paper 

wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende type doorstroomvennootschappen: 

1) Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, gebruikmakend van trustkantoor 

2) Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, niet gebruikmakend van trustkantoor 

3) Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, deel uitmakend van een groep met 

economische activiteit 

Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit gebruikmakend van trustkantoor 

Nederland kent een omvangrijke trustsector die zich heeft gespecialiseerd in het faciliteren van 

doorstroomactiviteiten. Het Kabinet heeft in de Kamerbrief “Voortgang plan van aanpak witwassen1” het 

voornemen geuit om in navolging van een motie van Tweede Kamerleden Omtzigt en van Weyenberg2 

doorstoomvennootschappen - gebaseerd op de definitie als gehanteerd in de Wet Toezicht Trustkantoren3 - te 

verbieden in verband met de onbeheersbare risico’s hiervan. Echter is de reikwijdte van dit beoogde verbod 

gericht op deze te beperkte definitie. Ook noemen de Kamerleden in de motie naast 

doorstroomvennootschappen expliciet brievenbusmaatschappijen waarmee een bredere groep 

vennootschappen dan in bovenstaande definitie wordt bedoeld. 

De huidige definitie schiet tekort en heeft betrekking op een zeer selecte groep vennootschappen. Het 

grootste deel van de doorstroomactiviteiten die door trustkantoren wordt gefaciliteerd, vindt plaats via 

vennootschappen die tot de groep van het internationale bedrijf zelf behoren.  

Voor deze groep geldt dat de doorstroomvennootschappen geen of zeer beperkte reële economische binding 

met Nederland hebben. Gezien de hiermee gepaard gaande risico’s op wereldwijde grondslaguitholling, met in 

het bijzonder ontwikkelingslanden, en is ook voor deze groep aanvullende maatregelen nodig. 

Doorstroomvennootschap zonder reële economische activiteit, niet gebruikmaken van 

trustkantoor 

Tax Justice Nederland verstaat onder een doorstroomvennootschap zonder reële economische activiteiten 

niet gebruikmakend van een trustkantoor, bedrijven die in Nederland zelf een vennootschap hebben opgericht 

met als primair doel gebruik te maken van de vestigingsvoordelen van Nederland. De belangrijkste reden van 

haar vestiging in Nederland is het op groepsniveau beheren en faciliteren van houdster- en 

financieringsfuncties ten behoeve van het verminderen van de algehele belastingdruk van die groep. Deze 

groep doorstroomvennootschappen ontplooit geen of zeer beperkte economische activiteiten in Nederland. 

Het is van belang dat de schadelijke financiële effecten van dergelijke constructies op belastinginkomsten in 

andere landen actief worden tegengegaan. 

  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/01/14/kamerbrief-
voortgang-plan-van-aanpak-witwassen/kamerbrief-voortgang-plan-van-aanpak-witwassen.pdf 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34566-11.html 
3 wetten.nl - Regeling - Wet toezicht trustkantoren 2018 - BWBR0041583 (overheid.nl) 



   
Doorstroomvennootschap zonder economische activiteit, deel uitmakend van groep met 

economische activiteit in Nederland 

Veel buitenlandse multinationals hebben een of meerdere entiteiten in Nederland gevestigd. De belangrijkste 

reden hiervoor is de fiscale wet- en regelgeving die Nederland aanbiedt. De Nederlandse entiteiten van deze 

bedrijven ontplooien veelal belangrijke houdster, licentie- en financieringsactiviteiten. Deze functie is van 

groot belang voor het verminderen van de belastingdruk van de groep als geheel. Naast de ontplooiing van 

deze doorstroomactiviteiten heeft het bedrijf in veel gevallen ook nog beperkte reële economische activiteiten 

in Nederland.  

Een voorbeeld van een dergelijk bedrijf is een groot Italiaans oliebedrijf. Dit bedrijf heeft in totaal 55 entiteiten 

in Nederland, die functioneren als houdster- en financieringsmaatschapijen voor meer dan 100 entiteiten 

wereldwijd. De belangrijkste Nederlandse entiteiten hebben een balanstotaal van meer dan $40 miljard en een 

gemiddelde jaarlijkse winst van $4.5 miljard. In totaal heeft het bedrijf maar bij drie entiteiten personeel in 

dienst (met in totaal 66 personeelsleden). De overige 52 doorstroomvennootschappen hebben geen 

werknemers. Echter wordt dit bedrijf momenteel officieel niet als doorstroomvennootschap geclassificeerd. 

Een dergelijke onderneming kan gemakkelijk voldoen aan de huidige substance eisen voor 

doorstroomvennootschappen. Substance eisen, zoals bijvoorbeeld een loonsomeis van € 100.000 en de eis van 

een kantoorruimte die gedurende ten minste 24 maanden ter beschikking staat, hoeven immers niet in 

verhouding te staan tot de reële doorstroomfunctie van het bedrijf. Het is daarom essentieel dat Nederlandse 

substance eisen voor economische nexus in relatie staan tot de grootte van het bedrijf (bijvoorbeeld op basis 

van het balanstotaal of gerealiseerde omzet).  

 

Aanbevelingen 

• Ten behoeve van het verminderen van de doorstroomactiviteiten dient er een ruimere definitie van 

doorstroomvennootschap te worden ingevoerd; waaronder alle vennootschappen, wel of niet 

beheerd door een trustkantoor, welke de doorstroom van passieve inkomsten faciliteren die niet in 

verhouding staan tot de in Nederland ontplooide economische activiteiten. 

 

• Nederland dient de substance eisen aan te passen door de eisen te koppelen aan de economische 

nexus van de doorstroomvennootschap.  

 

• Nederland dient een algemene (niet conditionele) bronbelasting in te voeren op uitgaande rente, 

royalty’s en dividendstromen, zoals (voor rente en royalty’s) beschreven in het rapport; Op weg naar 

balans in de vennootschapsbelasting, van Commissie ter Haar. 

 

• Nederland dient de bestaande ‘Controlled foreign company’-maatregel effectiever te maken door o.a. 

de door de CFC uitgekeerde winsten naar Nederlandse maatstaven te belasten en de uitzondering 

voor wezenlijke economische activiteiten aan te passen zoals beschreven in het rapport; Op weg naar 

balans in de vennootschapsbelasting, van Commissie ter Haar.  

 

• Nederland dient ontwikkelingslanden meer heffingsrechten toe te kennen tijdens de 

onderhandelingen over nieuwe belastingverdragen, hierbij dient het VN-modelverdrag als 

verdragsmodel te worden gebruikt. 

 

• Het toezicht op de afgifte van belastingrulings dient te worden uitgebreid met een controle door een 

onafhankelijke instantie om te waarborgen dat de vennootschap voldoet aan onder andere de 

gestelde substance eisen en te waarborgen dat de ruling voldoet aan alle fiscale wet- en regelgeving. 

 


