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Inleiding en perspectief 
De opdracht van de Commissie doorstroomvennootschappen is mij bekend uit de 

brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer van 12 februari 2021. Daarnaast heb ik uit de 

mail met het ‘infosheet’ begrepen wat de vragen en onderwerpen zijn. Daar 
probeer ik hieronder rekening mee te houden. 
 

Het lijkt goed te benoemen op basis van welke ervaring en vanuit welke hoek ik 
redeneer. Iedereen heeft namelijk zijn eigen invalshoek. En als opmerking 

vooraf: ik beweer niet de wijsheid in pacht te hebben, maar wil wat ik weet of 
denk zeker delen. Overigens schrijf ik deze tekst op persoonlijke titel, maar wel 
op basis van (met name) bij de overheid opgedane ervaring.1 

 
Mijn primaire werk is al ruim 25 jaar als fiscalist bij de overheid, doorgaans met 

name op het gebied van internationaal belastingrecht. Van 2006 tot 2013 werkte 
ik bij de internationale verdragenafdeling en zat onder andere bij OESO-
vergaderingen (Working Party 1) waar de misbruikbestrijdingsinitatieven rondom 

Base Erosion and Profit Shifting nadrukkelijk in gang werden gezet. Met dat besef 
sterk in het hoofd ben ik vanaf eind 2013 tot op heden in twee functies2 bij de 

Belastingdienst werkzaam geweest bij (wat nu heet) de Special Internationaal. 
Deze unit van ongeveer 100 ‘fte’ omvat verschillende afzonderlijke teams, die 

vergaand zelfstandig van elkaar opereren, waaronder het Behandelteam 
Internationale Fiscale Zaken (ook wel bekend als het rulingteam), het mandatory 
disclosure-team en het country by country reporting-team.  

 
Een wezenlijk deel van de voornoemde unit bestaat, naast de genoemde teams, 

uit een heffings- en controleteam dat zich primair bezig houdt met 
‘(Tussen)houdsters en dienstverleningslichamen’.3 Dat team overziet de 
aanslagregeling van ongeveer 8.500 tot 9.000 belastingplichtige lichamen. De 

aanduiding is anders dan ‘doorstroomvennootschappen’ (zoals gebruikt in de 

                                                
1 Iets nader uitgewerkt: ik veronderstel dat aan mij op basis van mijn werkervaring op fiscaal gebied een 
bijdrage aan het gesprek en een position paper is gevraagd. Dat heeft tot gevolg dat een belangrijk deel van 
het vervolg slechts mijn perceptie is. Het is dus niet noodzakelijk de visie van de organisatie waartoe ik met 
oprechte betrokkenheid en enthousiasme als rijksambtenaar behoor. Het is evenmin de visie van de 
bewindslieden bij het Ministerie van Financiën.  
2 Eerst als Aanspreekpunt voor Potentiële Buitenlandse Investeerders; momenteel als manager, Vaktechnisch 
Coördinator en (plv.) voorzitter van het College IFZ. Daarnaast doceer ik overigens veelvuldig in- en extern aan 
verschillende groepen, hetgeen leuk is en helpt om meerdere perspectieven voor ogen te houden.   
3 Besluit van 3 juli 2019, nr. 2019-14300, Staatscourant 2019 nr. 39950, 19 juli 2019. 
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naam van de Commissie). De groep is ook anders gedefinieerd dan de circa 

15.000 ‘bijzondere financiële instellingen’ waarover onder andere in de brief van 
8 november 2018 van de staatssecretaris van Financiën werd gesproken. In die 

brief werd, zoals bekend, het monitoren van belastingontwijking aangekondigd. 
Enige overlap qua groep is uiteraard wel aan de orde. 
Mijn beeld is dat de aanslagregeling en overige fiscale behandeling ten aanzien 

van de voornoemde (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen gepast 
kritisch plaatsvindt in lijn met de toezichtstrategie van de Belastingdienst.  

 
Een opmerking terzijde:  
Rulings (zekerheid vooraf) en ‘doorstroomvennootschappen’ zijn zeker 

tegenwoordig nagenoeg gescheiden werelden. Sinds 1 juli 2019 wordt geen 
vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf gevoerd bij afwezigheid van 

‘economische nexus’ in Nederland4. Dat sluit ‘brievenbussen’ uit. 
 
Misschien past nog één opmerking vooraf. ‘Doorstroomvennootschappen’ is een 

onderwerp dat vanuit maatschappelijk perspectief bezien niet gepaard gaat met 
positieve connotaties. Streven naar verbetering van de reputatie van de 

Belastingdienst in zijn algemeenheid of het zo goed en efficiënt mogelijk omgaan 
met bona fide belastingplichtigen in brede zin zou bijvoorbeeld een meer 

betrokken en bevlogen reactie van mijn kant oproepen. In die zin gaat alles dat 
hierna volgt gepaard met een neutrale, enigszins afstandelijke toon. 
 

Afbakening doorstroomvennootschappen en enige gedachten 
Een deel van de vraagstelling vanuit de Commissie gaat over de afbakening van 

de groep waar we het over hebben. De indruk bestaat (bij mij) dat de algemene 
kritische aandacht in eerste instantie gericht lijkt te zijn op alle substance-arme 
vennootschappen. Mijn beeld is dat dergelijke vennootschappen (grofweg) onder 

zijn te verdelen in de volgende categorieën.  
- (i) Vele grote en minder grote nationale ondernemingen, ook vaak de 

ondernemingen van directeur-groot aandeelhouders, en daarnaast 
vermogende particulieren maken regelmatig gebruik van substance-arme 
vennootschappen in de structuur (bijvoorbeeld als 

houdstermaatschappijen). Ik ga ervan uit dat die groep hier grotendeels 
buiten beeld blijft.  

- (ii) In de eerdergenoemde groep van ongeveer 8.500 tot 9.000 
belastingplichtige lichamen bevinden zich ook in beperkte mate 
vennootschappen van in het bijzonder buitenlandse vermogende 

belanghebbenden, die soms in het publieke debat langs komen als 
onderdeel van ongewenste structuren via Nederland (met vermoedens van 

belastingontduiking, zelfverrijking, corruptie enz.). Hier wordt uiteraard 
kritisch naar gekeken, binnen de kaders van de opdracht en 
bevoegdheden van de Belastingdienst, zoals eerder al vermeld. 

- (iii) Daarnaast zijn er veel entiteiten die een rol spelen in internationale 
structuren van multinationale ondernemingen of onderdeel vormen van 

multinationale beleggings- en investeringsstructuren. Hier past voor het 
overzicht misschien nog een onderscheid tussen: 
(a) lichamen die vooral deelnemingen houden (houdsterlichamen) en  

(b) lichamen waar vooral rente- en royaltystromen doorheen lopen (rente- 
en royaltylichamen).  

                                                
4 Besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Staatscourant 2019, nr. 35519. 28 juni 2019. 
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De nadruk in de opdracht van de Commissie lijkt op deze groep (iii) te 

liggen.5 
Ik kan geen aantallen aan de deelcategorieën hierboven toe voegen. Ik heb wel 

de indruk dat (iii)(a) een grote, zo niet: de grootste, groep is.  
Bij zowel (iii)(a) als (iii)(b) zal ik iets nader stil staan. 
 

Mijn indruk is dat een groot deel van (iii)(a) weliswaar weinig substance heeft, 
maar dat het bereiken van fiscale voordelen daar slechts een beperkte rol speelt. 

De nadruk ligt daar op organisatorische keuzes voor de structuur van een groep 
en niet op het vergaand fiscaal opportunistisch geleiden van regelmatige grote 
financiële stromen. In cijfers zouden deze vennootschappen wel hoge 

investeringsbedragen kunnen omvatten. Ook kunnen uiteindelijk veel dividenden 
aan de orde zijn. Zowel ondernemingen als gezamenlijke investeerders zijn 

genoodzaakt hun activiteiten een structuur te geven, waarbij 
houdstermaatschappijen ter afbakening van divisies, regio’s enz. passen. Dat 
niet iedere entiteit in een groep(structuur) dan veel substance heeft kan 

begrijpelijk zijn. Daar waar Nederland een economie met een spilfunctie zou 
willen zijn en waar Nederland met zo min mogelijk belemmeringen gepaard 

gaande internationale handels-, investerings- en financieringsactiviteiten zou 
willen nastreven past enig begrip voor het accepteren van die vennootschappen. 

Zonder veel substance is in eerste instantie natuurlijk een zekere 
terughoudendheid logisch, maar (ten eerste) is er soms elders in de groep wel 
(relevante) substance in Nederland (en dan zou gesteld kunnen worden dat de 

substance-arme houdstermaatschappijen niet of minder bezwaarlijk zijn) en (ten 
tweede) is een eerste basis in Nederland mogelijk bevorderend voor latere meer 

waardevolle uitbreiding van werkgelegenheid in Nederland (waarvoor vaak alleen 
anekdotisch bewijs is aan te dragen, zo lijkt de teneur te zijn).  
Bij de voorgaande varianten uit categorie (iii)(a) ga ik ervan uit dat dit situaties 

zijn waar organisatorische (niet-fiscale) redenen (mede) de doorslag geven voor 
de vormgeving en dat in die gevallen de fiscale gevolgen niet of nauwelijks een 

wezenlijke rol spelen. In alle situaties overigens lijkt vergaande transparantie 
tussen Belastingdiensten mij van enorm belang en gewenst. Ik kom daarop terug 
in de laatste paragraaf.  

Het is ook goed te herhalen dat het uitgangspunt van dit hele position paper is 
dat we uitsluitend kijken naar Nederlandse vennootschappen met weinig 

substance. De tekst hiervoor is (dan ook) zeker niet bedoeld als pleidooi voor 
brede sympathie voor een (beperkte) groep, maar beoogd als een neutrale 
vastlegging om meerdere kanten te belichten. 

 
Er is wel een deelcategorie binnen (iii)(a) waar een Nederlandse substance-arme 

houdstervennootschap (en zonder substance elders in Nederland) uitsluitend 
wordt gevoegd in de structuur om dividendstromen zonder (veel) bronbelasting 
uit een bronland te laten vertrekken en eventueel ook nog via Nederland naar 

een laagbelastende locatie te laten gaan. Die deelgroep lijkt welhaast 
vanzelfsprekend niet gewenst vanuit fiscaal oogpunt. De recent ingevoegde 

controlled foreign company-regels en huidige en toekomstige bronbelasting op 

                                                
5 Er lijkt nog een afzonderlijke kleine groep te zijn. Incidenteel worden naar Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen gesignaleerd, waarbij vanaf het begin materieel geen verdere band met Nederland is beoogd. 
De Nederlandse rechtsvorm is dan om niet fiscale redenen gekozen (de juiste flexibiliteit binnen het 
Nederlandse niet-fiscale recht en de betrouwbaarheid van het Nederlandse financiële en juridische systeem 
worden dan genoemd). Deze beperkte groep laat ik buiten beschouwing. 
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dividend belemmeren deze categorie wel al6. Ik kom hier ook op terug in de 

laatste paragraaf. 
 

Categorie (iii)(b) ziet op Nederlandse substance-arme lichamen waar vooral 
rente- en royaltystromen doorheen gaan. Ervan uitgaand dat we ons hier 
beperkten tot lichamen waarbij ook elders in Nederland binnen de groep geen 

(relevante) substance in de vorm van gekwalificeerde werknemers aanwezig is, 
lijkt hier grote terughoudendheid gepast. Hier lijkt immers het verminderen van 

bronbelasting in de landen waar de rente en royalty’s vandaan komen en/of het 
geleiden via Nederland van die gelden naar laagbelastende locaties, vaak aan de 
orde. Het lijkt geen betoog te behoeven dat het Nederlandse systeem (inclusief 

verdragennetwerk en de Europese richtlijnen) daar niet voor is bedoeld. 
 

Ik ben overigens wel benieuwd in welke mate de genomen initiatieven, in het 
bijzonder de invoering van de bronbelasting op interest en royalty’s, het 
opnemen van anti-misbruikbepalingen in veel verdragen, de anti-hybride 

mismatchregeling, de aanstaande anti-informeel kapitaalregels en de bereidheid 
tot uitwisseling van informatie met Belastingdiensten van andere landen deze 

situaties al terugdringen (hetgeen dan zou moeten gaan blijken uit de monitoring 
door SEO Economisch Onderzoek7). Ik kan hier op dit moment alleen terugvallen 

op anekdotische voorbeelden waarvan duidelijk is dat structuren zijn of worden 
aangepast.8 Aanslagregeling volgt altijd pas (ruim) na een jaar waarin zich 
veranderingen voordoen. In die zin is het afwachten wat de effecten zullen zijn 

en is de uitvoering van de effectmeting door SEO in 2023 begrijpelijk. 
 

Ideeën 
Een (misschien voor de hand liggende) conclusie kan wat mij betreft zijn dat de 
Nederlandse maatregelen, zoals die tot op heden richting 

doorstroomvennootschappen zijn en worden genomen begrijpelijk zijn en 
verondersteld mogen worden zeker enig effect te hebben. Overigens is hiervoor 

nog niet benoemd dat ook de regelwijzigingen in andere landen de van en naar 
Nederland komende ongewenste stromen aanzienlijk kunnen en ook horen te 
beïnvloeden.  

Wederom zonder de wijsheid in pacht te hebben, geef ik hieronder wat ideeën 
aan in de hoop dat het enige toegevoegde waarde heeft. 

 
Al ingevoerde regels 
De afgelopen jaren en de komende tijd zijn en worden veel 

misbruikbestrijdingsregels ingevoerd die allemaal ook invloed hebben op 
doorstroomvennootschappen (earningsstripping-regels, controlled foreign 

company-regels, bronbelasting op interest, royalty’s en (in 2024 aanvullend op) 
dividend, hybride mismatch-regels, ultimate beneficial owner-regels, melden van 

                                                
6 Nu de focus ligt op substance-arme vennootschappen in Nederland, laat ik achterwege om aandacht te geven 
aan de vraag of substance in één van de andere betrokken landen van belang is. Het paper is al lang genoeg. 
7 Het is een technisch punt, maar het zou goed zijn als SEO Economisch Onderzoek nog iets duidelijker zou 
kunnen maken hoe zij de geldstromen en de ontvangers daarvan precies vaststellen. Dat zeg ik met enige 
terughoudendheid omdat ik besef hoe lastig het soms is te specificeren. 
8 Toch een aanvullende opmerking. Er lijkt zeker reden te veronderstellen dat de anti-hybride mismatch regels 
(in het bijzonder ten aanzien van voorheen vaak gebruikte ‘cv-bv’-structuren) en de bronbelasting op rente en 
royalty’s een effect gaan hebben op de geldstromen waar door SEO in het bijzonder aandacht aan is gegeven in 
2018. 
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grensoverschrijdende transacties en het aanpakken van mismatches bij de 

toepassing van het zakelijkheidsbeginsel.9 
Mij lijkt het logisch dat clustergewijs en periodiek na invoering daarvan wordt 

onderzocht of die regels enige aanpassing verdienen. Dat kan dan zowel tot (1) 
verstrakking leiden als (2) tot het terugnemen van overkill. Daarnaast zou dan 
zeker moeten worden bekeken of door enige aanpassing (3) de toepassing door 

de Belastingdienst bij nader inzien kan worden vereenvoudigd en de effectiviteit 
van bestrijding kan worden vergroot.  

Ter illustratie: aan de ene kant zijn er signalen dat onderdelen van de regels ook 
gevallen raken waar geen fiscaal gat wordt getrokken; aan de andere kant is er 
het besef dat bijvoorbeeld de lijst met niet-coöperatieve en laag belastende 

jurisdicties niet uitsluit dat er nog andere bestemmingslocaties voor geldstromen 
zijn die ook fiscaal opportunistisch zijn.   

 
Informatie-uitwisseling 
Transparantie richting collega-Belastingdiensten in andere landen over 

doorstroomvennootschappen is uiteraard wenselijk. Op dit moment zal de 
Belastingdienst altijd desgevraagd informatie geven. Daarnaast gebeurt dat op 

eigen initiatief als lichamen in Nederland te weinig substance hebben.10 Ik zie 
twee mogelijkheden tot verdere verbetering. 

Ten eerste zouden de vereisten die de voornoemde substance-grens bepalen 
kunnen worden voorzien van meer verduidelijking (in welke vorm dan ook). Er is 
immers discussie mogelijk over de exacte interpretatie van die voorwaarden. 

Meer duidelijkheid helpt hoe dan ook met het oog op efficiëntie in de uitvoering 
en het voorkomen van moeizame, tijdrovende discussies met belastingplichtigen. 

Ten tweede zou mijns inziens denkbaar zijn de laagdrempeligheid voor 
verzoeken van buitenlandse Belastingdiensten te bevorderen. Hoewel het 
momenteel goed geregeld is, zou een loket met enkele personen die voortvarend 

verzoeken uit het buitenland om bevestiging van (al dan niet aanwezige) 
substance (en gerelateerde vragen over achterliggende belanghebbenden) 

beantwoorden, een optie zijn. Mijns inziens zou het daar dan ook passen de 
functionaliteit, in de vorm van werknemers, van de groep als geheel in Nederland 
te bevestigen. Er ontstaat immers soms ook verwarring (nationaal en 

internationaal) als een groep in (bijvoorbeeld) Nederland meerdere 
vennootschappen gebruikt, waarvan er slechts één de (relevante) 

personeelsleden bevat. Persoonlijk heb ik begrip voor een benadering waarbij de 
algehele relevante functionaliteit binnen Nederland binnen een multinationale 
groep doorslaggevend is en niet (uitsluitend) per entiteit wordt gekeken.  

In internationaal fiscaal verband lijkt een Engelstalig nieuwsbericht waarmee een 
dergelijk loket wordt aangekondigd een optie te zijn die goede uitstraling kan 

hebben voor het tonen van de Nederlandse bereidheid om collega-
Belastingdiensten gepast te steunen waar nodig, op een manier die voor alle 
betrokkenen efficiënt kan zijn.11  

Nota bene: voorgaande alinea’s zijn geschreven vanuit de gedachte dat we dit in 
Nederland goed op orde hebben en dat we dat ook ten opzichte van andere 

                                                
9 Een specifieke bepaling gericht op doorstroomvennootschappen is art. 8c Wet VPB 1969. Dat artikel laat ik 
hier buiten beschouwing, al ligt voor de hand dat op een gepast moment naar de meest effectieve werking van 
dit artikel wordt gekeken.  
10 De in dit kader relevante substance-vereisten staan in art. 3a Uitvoeringsbesluit internationale 
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. De vereisten staan ook op andere plaatsen in de regelgeving. 
11 Ik laat een opmerking over het bevorderen van capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) bij Belastingdiensten 
van landen die zulke support kunnen gebruiken hier buiten beschouwing in het besef dat dit onderwerp 
aandacht krijgt. 
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landen bovengemiddeld goed doen. De gedachte was vooral te bedenken of het 

inhoudelijk en (met een nieuwsbericht) qua uitstraling nog beter kan.  
 

Capaciteit 
Aan het begin van dit paper is gesproken over de aantallen 
doorstroomvennootschappen. De aandacht voor deze categorie is en blijft groot. 

De ontwikkelingen in de regels en in de (Europese) jurisprudentie is ook groot 
geweest en nog niet gestopt. Daarbij is de fiscale begeleiding aan de kant van 

een groot deel van die vennootschappen door belastingadviseurs en andere 
service providers intensief en vaak specialistisch. Mijn inschatting is dat zeker 
voor de eerstkomende jaren bij de Belastingdienst enige aanvulling op de huidige 

bezetting van belastingdienstmedewerkers die zich hiermee bemoeien past. Over 
enkele jaren, als de ongewenste situaties vooral ook als gevolg van wetgeving 

zijn teruggedrongen, kan die bezetting dan mogelijk geleidelijk enigszins worden 
afgebouwd. Meer toezicht zal ook tot grotere druk op ongewenste structuren 
kunnen leiden om te worden opgeheven. 

Nota bene: ook hier is de suggestie gebaseerd op het streven te kijken waar 
meer effort mogelijk is, niet op de veronderstelling dat het nu of eerder 

onvoldoende was. De suggestie past juist ook bij nog steeds meer relevante 
regels in deze jaren en de vooralsnog grote of zelfs nog groeiende aandacht voor 

doorstroomvennootschappen, waarvan het werk van de Commissie een goed 
voorbeeld is. 
 

Internationale harmonisatie 
Ook ik kan niet nalaten te bevestigen dat ik de conclusie over de internationale 

inzet van de Adviescommissie Belastingheffing van Multinationals van 15 april 
2020 (‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting’) sterk deel. Meer 
harmonisatie in winstbelastingsystemen (inclusief een minimumtarief en 

vergelijkbare grondslag, met daarbij ook aandacht voor bronbelastingen op 
dividend, interest en royalty’s) zal zeker bijdragen aan het terugdringen van (de 

ongewenste effecten van) doorstroomvennootschappen. Deze ontwikkelingen 
zijn, zoals bekend, op dit moment in met name OESO-verband uiterst actueel.  
 

Afsluitend 
Dank voor de uitnodiging een bijdrage te leveren. Ik sta open voor aanvullende 

vragen en andere inzichten.  


