
Commissie doorstroomvennootschappen – Infosheet rondetafelgesprek 

witwassen  

Algemeen 

Tijdens het plenaire debat over het - inmiddels tot wet verheven - wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 

2020 op 8 september 20201 verzochten de Tweede Kamerleden de heer Omtzigt (CDA) en de heer 

Van Weyenberg (D66) om als vervolg op de werkzaamheden van de Adviescommissie 

Belastingheffing van multinationals een commissie in te stellen die zich gaat buigen over zogeheten 

doorstroomvennootschappen. In dat debat heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst 

toegezegd deze commissie in het leven te roepen. Zie bijlage voor de brief d.d. 12 februari 2021, 

waarin de staatssecretaris de Tweede Kamer informeert over de samenstelling en taakopdracht van 

de commissie.  

 

Inmiddels is de commissie van start gegaan en probeert zij een goed beeld te krijgen van de 

doorstroomproblematiek. De commissie heeft aangegeven verschillende stakeholders te willen 

betrekken in haar werk.  Om tegemoet te komen aan dit verzoek worden de komende periode drie 

rondetafelgesprekken met meerdere stakeholders georganiseerd (de thema’s hiervan zijn fiscaliteit, 

niet-fiscaliteit respectievelijk witwassen).  

Rondetafelgesprek met als thema witwassen  

 Aanwezige stakeholders: Anita van Dis (Landelijk officier van justitie witwassen), Jan van 

Koningsveld (Offshore Kenniscentrum), Sonja Corstanje-Maaskant (Relatiemanager Financial 

Intelligence Unit-Nederland), Ton Scholing (Hoofd Anti-Money Laundering Centre), Dick 

Crijns (Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst), Ernestine Meijer (Hoofd afdeling Toezicht 

Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank) 

 Hoofdvragen/onderwerpen: Tijdens dit gesprek wordt met de commissieleden en 

verschillende stakeholders gediscussieerd over verschillende onderwerpen. De commissie 

heeft aangegeven in ieder geval de volgende vragen tijdens het gesprek de revue te willen 

laten passeren: 

o Wat is er bekend over de omvang - zowel in aantal entiteiten als geldstromen - van 

witwassen van buitenlandse inkomsten, transacties en vermogens via Nederland?  

o Wat is er bekend over de manier waarop doorstroomvennootschappen1 gebruikt 

(kunnen) worden voor witwassen?  

 Wordt het begrip doorstroomvennootschappen gehanteerd vanuit het 

perspectief van de bestrijding van witwassen? Zo ja, wordt daarin nog nader 

onderscheid aangebracht (bv. tussen vennootschap, doelvennootschap, 

bijzondere financiële instelling (BFI)).  

 Zijn er bekende casussen waarbij doorstroomvennootschappen misbruikt 

werden voor witwassen, en/of aantallen hiervan? Hoe verhoudt dit tot 

bredere misbruik van juridische entiteiten? 

 Is er iets te zeggen over welke landen hierbij betrokken worden? 

                                                            
1 Hiermee worden doorstroomvennootschappen in brede zin bedoeld. Eenvoudig gezegd kan hierbij worden 
gedacht aan juridische entiteiten met geen of beperkte reële activiteiten in Nederland, anders dan het dienen 
als een middel om vermogen door Nederland te sluizen. Dit betreft een bredere definitie dan onder de Wet 
toezicht trustkantoren (Wtt) en is niet beperkt tot doorstroomvennootschappen aangeboden door 
dienstverleners zoals trustkantoren.  



 Is er samenhang tussen witwassen en belastingontwijking middels structuren 

met Nederlandse doorstroomvennootschappen? Zo ja, wat betekent dit voor 

de relatie tussen het aanpakken van belastingontwijking en het aanpakken 

van criminele geldstromen? 

o Welke invloed hebben de recente aanscherpingen van de Wet toezicht trustkantoren 

en de aangekondigde aanscherpingen van die wet2 op misbruik van 

doorstroomvennootschappen?  

o Zijn er nadere maatregelen nodig ter voorkoming van witwassen middels 

doorstroomvennootschappen? 

 Tijd/datum: Het gesprek duurt 2 uur en vindt eind april of begin mei plaats (exacte datum 

wordt bepaald via de datumprikker die vandaag wordt rondgestuurd).  

 (Kort) position paper: Ten behoeve van de deelname aan het rondetafelgesprek kan 

eventueel een (kort) position paper worden ingediend. Bij voorkeur wordt hierin aandacht 

besteed aan de hiervoor opgesomde hoofdvragen/onderwerpen. Indien mogelijk zou het 

secretariaat het position paper graag twee dagen voor het rondetafelgesprek ontvangen, 

zodat deze ter voorbereiding aan de commissieleden en de overige stakeholders kan worden 

gestuurd. Indien dit niet mogelijk blijkt kan de position paper ook nog worden nagezonden.  

 

                                                            
2 Onder een voorgestelde wijziging van de Wtt 2018 wordt het verboden beroeps- of bedrijfsmatig 
doorstroomvennootschappen aan te bieden.  


