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Samenvatting 

De vragen die de commissie dient te beantwoorden met betrekking tot doorstroomentiteiten gaan om 
plaatsbepaling, vooruitzichten en beleidsimplicaties. Wat mij betreft gaat de plaatsbepaling niet om de 
betekenis van de sector voor de Nederlandse economie. Die is uit eerder onderzoek al voldoende bekend; er lijkt 
mij althans weinig aan toe te voegen. Wat ik scherper in beeld zou willen hebben is de plaats van de 
Nederlandse doorstroomsector in de wereldeconomie, inclusief de baten en (vooral) lasten voor het buitenland. 

De vooruitzichten voor de sector zullen mede worden bepaald door zeer recent beleid: de effecten van de ATAD-
richtlijnen, van de Tax Cuts and Jobs Act 2017, en – nationaal – van de aanpassing van het rulingbeleid en de 
bronbelasting. Er zijn zeer recente FDI-data beschikbaar die enige indruk kunnen geven van de ontwikkeling van 
doorstroomactiviteit in Nederland en elders. Die staan geen heldere conclusies toe, maar doen vermoeden dat 
de vermindering van doorstroomactiviteit via Nederland niet heel groot is, niet duidelijk doorzet, en moeilijk is 
toe te schrijven aan Nederlands beleid. Een scherper beeld zal pas over enkele jaren mogelijk zijn. 

De beleidsimplicaties zijn wat mij betreft nog niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat de tax planning door 
multinationale ondernemingen op z’n retour is, en dat Nederlands beleid daaraan weinig bijdraagt. Het zou óók 
kunnen zijn dat de bronbelasting effecten gaat hebben, en dat verdere beleidsintensivering effectief zou zijn. Die 
zou dan bij voorkeur inpasbaar moeten zijn in OECD Pillar 2. En het is denkbaar dat we straks een resterende 
doorstroomsector zien die berust op niet-fiscale motieven. 

 

Inleiding 

Nederland is al jarenlang de meest zichtbare jurisdictie voor doorstroomactiviteiten. In Nederland is 
wel discussie over de vraag: komt dit wel/niet door Nederlandse fiscale regels? In het buitenland 
weet men het antwoord op die vraag al lang: de brievenbuscultuur in Nederland is fiscaal gedreven. 
Inmiddels is het in Nederland kabinetsbeleid geworden om doorstroomactiviteiten te reduceren. 
Eenvoudig gezegd: we willen een minder prominente positie in de FDI-statistieken van IMF en OESO. 

Recente data uit die bronnen doen vermoeden dat de Nederlandse doorstroomactiviteit is 
verminderd. Gezien de kabinetsdoelstelling (“geen brievenbusactiviteiten meer in Nederland”) is de 
reductie bescheiden te noemen. Meer nog: voor een blijvend neerwaartse trend zijn nog geen 
duidelijke aanwijzingen. Ik licht dat hieronder toe met cijfers. Dat maakt meteen duidelijk dat we óók 
een probleem hebben met die cijfers (onderlinge consistentie) en met de interpretatie ervan. Met 
name de eventuele effecten van recente Nederlandse beleidsinspanningen zijn niet goed aan te 
wijzen. Het kan zijn dat het daarvoor ook nog te vroeg is. Maar nu eenmaal de vraag is gesteld 
“moeten we méér fiscale maatregelen inzetten om doorstroom door Nederland te verminderen?” 
zullen we het moeten doen met voorlopige conclusies uit voorlopige cijfers.  

 

De recente ontwikkeling in doorstroomactiviteiten: veronderstellingen 

Sinds het regeerakkoord van 2017 is het kabinetsbeleid officieel gericht op het weren van 
brievenbusmaatschappijen. Daartoe zijn ook concrete maatregelen genomen (zoals het 
aangescherpte rulingbeleid in 2019 en de invoering van een conditionele bronheffing per 2021). 
Daarnaast is de internationaal-fiscale omgeving voor doorstroomactiviteiten sterk veranderd. De 
BEPS-uitkomsten zijn in belangrijke mate Europees verankerd in de ATAD-richtlijnen, die inmiddels 
door de lidstaten (moeten) zijn geïmplementeerd. De VS hebben met de TCJA, met ingang van 2018, 
het speelveld voor tax planning van Amerikaanse multinationals ingrijpend veranderd. Het staat dus 
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vast dat de fiscale incentives voor het gebruiken van doorstroomentiteiten zijn veranderd. De eerste 
vraag is dan of daarvan een invloed is te zien op de omvang en richting van FDI. De interpretatie van 
recente trends wordt daarbij bemoeilijkt door de scherpe daling in FDI-stromen in 2020 als gevolg 
van covid-19.1 En de voor Nederland relevante vervolgvraag is: als er effecten zijn te zien, welk deel 
daarvan is dan toe te schrijven aan Nederlands beleid terzake? 

Ik gebruik hier drie bronnen van informatie: het IMF, de OECD en het Bureau of Economic Analysis 
(BEA) van het US Department of Commerce. Hun data zullen berusten op telkens de zelfde nationale 
statistieken, en verschillen niettemin. Daar valt mee te werken zo lang we kijken naar trends, zonder 
nauwkeurigheid te verlangen. Welke trends zouden we verwachten te zien? 

In de eerste plaats zou wereldwijd, als gevolg van de implementatie van BEPS-maatregelen, mogen 
worden verwacht dat FDI recentelijk minder frequent plaatsvindt via een doorstroomjurisdictie, dus 
vaker rechtstreeks van de woonstaat van de investeerder naar de beoogde bronstaat gaat. In de 
tweede plaats zou de Amerikaanse belastinghervorming, specifiek voor Amerikaanse 
inbound/outbound FDI, daar vanaf 2018 een flinke schep bovenop moeten doen. En in de derde 
plaats zou in Nederland een geprononceerde neerwaartse correctie van doorstroomactiviteit 
zichtbaar moeten worden. Om een eerste en tentatieve indruk te krijgen van de betekenis van het 
Nederlandse beleid terzake, kan Luxemburg als vergelijking worden gebruikt. Luxemburg heeft 
immers in de internationale tax planning van MNEs een met Nederland goed vergelijkbare positie2, 
terwijl, voor zover mij bekend, in Luxemburg geen bijzondere maatregelen zijn genomen om 
doorstroomactiviteiten te beperken anders dan de implementatie van ATAD1&2. 

 

Trends in doorstroomactiviteit: de meest recente cijfers 

Volgens UNCTAD vond in 2012 de helft van de wereldwijde FDI plaats vanuit en/of in Offshore 
Financial Centres (dat zijn tax havens plus landen met faciliteiten voor SPEs).3 Dat zal een 
overschatting zijn: veel niet-directe investeringen lopen langs meer dan één doorstroomjurisdictie 
zodat ze “dubbel” tellen. Een betere of meer recente schatting is mij niet bekend. Meer in het 
algemeen is de omvang van, en trend in, wereldwijde grondslagerosie en winstverplaatsing niet 
eenvoudig vast te stellen. Dat ligt zowel aan de betrekkelijke betekenis van diverse indicatoren, als 
aan het daadwerkelijk “real time” meten van die indicatoren.4 Dat brengt mee dat internationaal-
fiscale beleidsinitiatieven (zoals recentelijk OECD Pillar 2) het goeddeels moeten doen met percepties 
van de actualiteit, in plaats van “harde” data. Eén van die percepties is dat Nederland onverminderd 
hoog staat in de IMF-statistieken. 

De IMF-data (CDIS of Consolidated Direct Investment Survey) bieden een handig overzicht van de 
top-10 herkomst- en bestemmingslanden van FDI (voorraadgrootheden) tot en met 2019. Daar staat 
Nederland al sinds de eerste online beschikbare data (over 2009) prominent bij: aanvankelijk als 
eerste herkomst- en bestemmingsland van wereldwijde FDI. Later ook wel ná de VS, zij het dat 
Nederland als bestemmingsland van FDI nog immer op de eerste plaats staat in 2019. Luxemburg 

                                                           
1 http://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2020.pdf 
2 Ruud A. de Mooij ; Dinar Prihardini ; Antje Pflugbeil ; Emil Stavrev, International Taxation and Luxembourg’s 
Economy, IMF Working Paper No. 2020/264, met in tabel 3, p. 14 een vergelijking NL/Lux.  
3 UNCTAD World Investment Report 2015, hoofdstuk 5 en i.h.b. figuur 5.9 op p. 189. De methodologie is 
uitgelegd in Bolwijn, Richard and Casella, Bruno and Rigo, Davide, An FDI-driven approach to measuring the 
scale and economic impact of BEPS UNCTAD Graduate Institute of Development Studies, 14 September 2018. 
4 Heckemeyer, Jost, Katharina Finke, and Christoph Spengel. "What will the OECD BEPS indicators indicate?." 
ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper 21-005 (2021). 
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heeft doorgaans de positie vlak achter ons. Bij de andere top-10 jurisdicties zijn nog meer landen te 
vinden met een doorstroomfunctie: Hong Kong, soms Singapore en, onderin de ranking, Zwitserland 
en geregeld ook Ierland. Aanvankelijk halen ook de British Virgin Islands de top-10. Wat in de data 
opvalt is dat zowel Nederland als Luxemburg sinds 2017 duidelijk terrein verliest. Het aandeel van 
beide landen in de wereldwijde FDI (stocks) bedroeg in 2017 nog 26% (inwaarts: investeringen in 
NL/Lux) resp. 32% (uitwaarts: investeringen vanuit NL/Lux). In gewone woorden: van de wereldwijde 
FDI had een kwart tot een derde Nederland en/of Luxemburg als herkomst- of bestemmingsland. Dat 
is in twee jaar tijd gedaald naar 22% (inwaarts) resp. 26% (uitwaarts). Die daling geeft een voorzichtig 
te interpreteren aanwijzing dat inderdaad de wereldwijde doorstroom van FDI dalende is. Op enig 
moment, wellicht al in 2020 of 2021, zal Nederland dan haar positie als nummer 1 bestemmingsland 
van FDI kwijtraken aan de VS of China. 

Het IMF geeft geen aparte data voor SPEs (=BFIs). Dat maakt voor Luxemburg niet veel verschil, maar 
voor Nederland wel. De OECD splitst wél op, zij het uitsluitend voor Nederland en Luxemburg. 
Onderstaande cijfers hebben betrekking op de stromen van en naar SPEs. Deze geven wellicht een 
scherper beeld van wat er de laatste jaren gebeurt.  De “instroom”-cijfers staan voor betalingen 
door/aan de eigenaren van Nederlandse resp. Luxemburgse SPEs, de “uitstroom” betreft betalingen 
door/aan Nederlandse resp. Luxemburgse SPEs aan hun dochterentiteiten.  

Tabel 1. Nederland versus Luxemburg: financiële stromen van en naar SPEs, 2018, 2019, in mld 
dollar.  

 
2018 2019 2018 2019 

Nederland instroom vanuit: uitstroom naar: 
Wereld -488 12 -293 22 
Ierland -35 -40 -16 55 
Luxemburg -156 -34 -194 1 
VS -268 -46 -46 -82      

Luxemburg instroom vanuit: uitstroom naar: 
Wereld -328 -153 -390 -194 
Ierland 43 -66 -61 -140 
Nederland -92 -41 -37 -68 
VS -105 131 -166 -65 

Bron: OECD FDI statistics, eigen bewerking 

Kijken we eerst naar het gedrag van de eigenaren van SPEs (“instroom vanuit”). Zowel Nederlandse 
als Luxemburgse SPEs liepen flink “leeg” in de richting van hun eigenaren. Voor Nederland viel de 
klap in 2018, voor Luxemburg is 2019 niet veel beter. Dat beeld herhaalt zich bij de uitstroom, dus 
het financiële verkeer tussen de SPEs en hun dochteractiviteiten. Merk op dat deze cijfers (de enige 
die nu beschikbaar zijn) geen aanwijzingen geven dat de Nederlandse beleidsinspanningen “werken”. 
Zou ook de Luxemburgse regering streven naar vermindering van doorstroomactiviteiten, dan was zij 
tot nu toe succesvoller dan de Nederlandse. 

Voor enkele landen zijn de cijfers separaat vermeld (dat kan uiteraard voor meer landen), om twee 
veronderstellingen te toetsen: 

- de doorstroomactiviteiten van Nederland, Luxemburg en Ierland zijn sterk vervlochten. Dat 
blijkt met name voor Nederland en Luxemburg inderdaad het geval. In zoverre treden dan 
voor beide landen dubbeltellingen op bij het ramen van de omvang van SPE-activiteiten: de 
zelfde geldstroom passeert kennelijk beide landen op weg van herkomst naar bestemming. 
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- de impact van de VS is groot. Ook dat blijkt het geval, misschien wat meer voor Nederland 
dan voor Luxemburg. 

Het zou de moeite waard zijn om verder te onderzoeken wat deze cijfers precies zeggen, en ook om 
ze aan te vullen voor 2020 (zie hieronder). Ze kunnen immers meer inzicht geven in de vraag wat de 
betekenis is van Nederlands beleid. Zouden we alleen de hierboven genoemde data hebben, valt in 
elk geval op dat Luxemburg (waar bij mijn weten geen actief beleid wordt gevoerd om 
doorstroomactiviteiten te verminderen) langs globaal het zelfde pad beweegt als Nederland. En 
voorts dat de impact van de VS zeer groot is – wat aan de TCJA 2017 (in werking per 2018) zal 
moeten worden toegeschreven (zie bijlage alleen al m.b.t. dividenden).   

Dat het lastig is om cijfermatig vat te krijgen op wat er gebeurt (en waarom) blijkt duidelijk uit een 
vergelijking met Amerikaanse data. Het Bureau of Economic Analysis van het US Dept. of Commerce 
geeft een up-to-date beeld van de (des)investeringsstromen van Amerikaanse multinationals in de 
rest van de wereld. De cijfers 2020 zijn op dit moment al volledig beschikbaar. Onderstaande tabel is 
daaraan ontleend. 

Tabel 1. US MNEs: financiële transacties met groepsentiteiten, mld dollar  

Land: US Nederland Luxemburg Ierland Bermuda Overige 
 uitstroom instroom instroom instroom instroom instroom 

2010 278 45 48 29 13 143 
2011 397 86 48 26 21 215 
2012 318 48 16 31 12 212 
2013 303 58 39 22 18 167 
2014 333 24 37 48 15 208 
2015 264 41 0 70 25 129 
2016 284 33 31 50 33 137 
2017 328 22 39 48 43 176 
2018 -194 -68 33 -36 -150 27 
2019 94 5 12 -74 -33 182 
2020 93 10 12 8 -15 78 

U.S. Direct Investment Abroad: Country and Industry Detail for Financial Transactions, 2020 
https://www.bea.gov/international/di1usdbal 
[outflows (+), inflows (-); not seasonally adjusted; without current-cost adjustment] 

 

Het is duidelijk dat er in het investeringsgedrag van Amerikaanse multinationals iets radicaal 
verandert in 2018. De analyse van het BEA is dat dit een gevolg is van de TCJA, zie bijlage. Maar wat 
ook meteen opvalt is dat de orde van grootte van de bedragen veel kleiner is dan in tabel 1. Daar 
zullen verklaringen voor zijn5, maar het laat ook zien dat het moeite kost om een consistent beeld te 
krijgen. Wel kan hier een wat scherpere conclusie worden gevonden met betrekking tot de impact 
van de TCJA 2017: die lijkt niet van blijvende aard. Het is duidelijk dat Ierland in deze presentatie van 
data een flinke neerwaartse correctie ziet, die ook na 2018 nog aanhoudt. Voor Bermuda geldt dat in 
sterkere mate. Voor Nederland is er een eenmalige correctie, wellicht ook samenhangend met het 

                                                           
5 Uiteraard hebben deze financiële stromen betrekking op de gehele Nederlandse economie, niet slechts op 
SPEs. Kijken we bijvoorbeeld naar de Amerikaanse investeringen in Nederlandse holdings (opnieuw: BEA cijfers) 
dan bedraagt de daling in 2017-2018 zo’n 140 mld. 
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aflopen van de CV/BV-route, voor het overige wekken de cijfers, ook die van Luxemburg, de indruk 
van een gematigde volume-afname. 

 

Conclusie: implicaties voor beleid? 

De beleidsimplicaties van de hier besproken cijfers zijn wat mij betreft nog geheel open voor verdere 
discussie. Dat ligt in de eerste plaats aan de betrekkelijkheid van de cijfers: ze laten geen harde 
conclusies toe, noch met betrekking tot de overall trend in doorstroom, noch over de effecten van 
beleid (laat staan specifiek Nederlands beleid). Hoewel ik hoop dat het beeld wel wat scherper kan 
worden, zullen we het toch moeten doen met minder duidelijke data dan we zouden willen. Enige 
steun is te vinden in de werkhypothese dat OECD Pillar 2 (hoe dan ook nader uitgewerkt) een 
redelijke kans van slagen heeft. Verder Nederlands beleid zou dan bij voorkeur inpasbaar moeten zijn 
in die internationale beleidsrichting. 

Wat ik zelf vooralsnog meeneem uit de cijfers is: 

- er is recentelijk een neerwaartse beweging in doorstroomactiviteit. Die is in omvang niet 
heel groot te noemen, en mogelijk eenmalig. Gezien de cijfers is het denkbaar dat Nederland 
voor het jaar 2020 of 2021 haar positie als nummer 1 bestemming van wereldwijde FDI 
verliest aan de VS. Ook een positie op de tweede plaats is nog steeds opvallend te noemen. 

- voorzover aan deze beweging beleid ten grondslag ligt, lijkt de Amerikaanse TCJA een 
belangrijke determinant. Het zou daarom nuttig kunnen zijn om in verdere analyse van 
recente data onderscheid te maken op dit punt. 

- het is niet goed mogelijk om de effecten van Nederlands fiscaal beleid aan te wijzen. 
- de kennelijk sterke samenhang tussen de Nederlandse en Luxemburgse doorstroomsectoren 

verdient wellicht gerichte aandacht (denk ook aan de anti-misbruikbepaling in de Wet 
Bronbelasting). 
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Bijlage: How does the 2017 Tax Cuts and Jobs Act affect BEA's business income statistics? 
https://www.bea.gov/help/faq/1293 

 

Continued Impact of the 2017 Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) on U.S. Direct Investment Abroad 

The TCJA generally eliminated taxes on dividends, or repatriated earnings, to U.S. multinationals 
from their foreign affiliates. In 2019, dividends decreased $454.5 billion to $396.3 billion from $850.9 
billion in 2018, but were still more than twice the average annual dividends from the 10 years prior 
to the TCJA. By country, more than half of the dividends in 2019 were repatriated from affiliates in 
three countries: Ireland ($85.8 billion), the Netherlands ($74.3 billion), and Bermuda ($67.9 billion) 
(table 3). By industry, U.S. multinationals in chemical manufacturing ($99.6 billion) and computers 
and electronic products manufacturing ($92.5 billion) repatriated nearly half of all dividends in 2019 
(table 4). 

 

https://www.bea.gov/news/2020/direct-investment-country-and-industry-2019 
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