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Commissie 
Bernard ter Haar (voorzitter), Martin Bergwerff (onafhankelijk 
belastingadviseur), Anja de Haan (Belastingdienst), Pieter Moore 
(DNB), Henk Vording (Universiteit Leiden) en Francis Weyzig (CPB) 

Het secretariaat  

 
Actiepunten 
 
5-07-2021 Secretariaat Uitzetten schatting aandeel doorstroom in 

S.11 bij CBS 
In bewerking 

27-07-2021 Secretariaat Verslagen gesprek Europese Commissie In bewerking 
 
 
1. Opening + mededelingen 

Het verslag wordt vastgesteld.   
 
2. Fiscale beleidsopties (richting) 
Ook uit de beleidsopties blijkt dat het om een ingewikkeld vraagstuk gaat waar geen eenvoudige 
antwoorden op zijn. N.a.v. de opties die voorliggen worden twee scenario’s besproken: doorgaan 
op de ingeslagen weg (scenario 1) en een duidelijk signaal (scenario 2). Beide kunnen worden 
voorgelegd waarna het aan de politici is om een keuze te maken. Enkele commissieleden zien nog 
wel een paar zaken die op korte termijn aangepakt kunnen worden: het ontgaan van belasting op 
de winsten op de vervreemding van buitenlandse dochters en de safe harbour voor 
dienstverleningslichamen. Bij scenario 2 passen maatregelen die een prijskaartje hangen aan het 
gebruik van lege (houdster)vennootschappen. Transparantie is het andere spoor; het ideaalbeeld 
is dat je zo veel mogelijk weet van de entiteiten in NL. Het rangschikken op grond van hoe 
ingrijpend zijn de maatregelen is sowieso een mogelijkheid. Aandacht voor de verwachte effecten 
en de uitvoerbaarheid is belangrijk. De commissie bespreekt een combinatie van de beide 
scenario’s. Er zijn de afgelopen tijd al veel maatregelen genomen. De effecten daarvan, met name 
van de conditionele bronbelasting kunnen nog niet zichtbaar zijn. Wat het buitenland, doet is ook 
van invloed. Vooralsnog springt NL er in sommige statistieken niet goed uit. Gaat dat veranderen? 
Hoe ga je met die onzekerheid om? Moet je nu alvast doorpakken met voorspelbare maatregelen? 
Wat verwacht de opdrachtgever van de commissie? 
 
2. Fiscale beleidsopties (per punt) 

Algemeen: 
• Onvoldoende substance blijft een lastig begrip; definieer je dit meer open (beoordeling 

economische nexus) of gesloten (kwantitatieve minimale substance eisen)? 
• Extra informatie-uitwisseling is relatief arbeidsintenstief, waarbij het de vraag is wat andere 

landen met deze extra informatie-uitwisseling kunnen. 
 

• 8c: 
o Deze beleidsoptie werd ook genoemd in het rapport van de adviescommissie 

belastingheffing van multinationals.  
o Conclusie: Indien het fiche niet wezenlijk afwijkt dan is het voorstel om hier naar 

te verwijzen en geen apart fiche op te nemen. 
• Informatie-uitwisseling substanceloze dividenddoorstromers: 



o Zie algemeen punt over informatie-uitwisseling 
• Informatie-uitwisseling vervreemding kwalificeerd belang 

o Zie algemeen punt over informatie-uitwisseling.  
• Bronbelasting doorstroomlichaam 

o Deze optie is in strijd met de Nederlandse verdragen. Heronderhandeling van deze 
verdragen kost veel tijd. Deze optie gaat op korte termijn dus niets opleveren. 

o Mogelijk zorgt het voornemen tot heronderhandeling wel voor een afschrikwekkende 
werking; nieuwe gevallen kiezen vooruitlopend op deze heronderhandeling mogelijk 
al voor een ander vestigingsland.  

o Conclusie: optie laten vervallen, omdat het op korte termijn niets oplevert.  
• Woonplaatsverklaring  

o Informatie-uitwisseling moet je apart houden van het verlenen van verklaringen. 
Deze vorm van informatie-uitwisseling vraagt veel van de uitvoering en kan 
waarschijnlijk niet goed worden verwerkt in het buitenland. 

• Verrekening dividendbelasting ontwikkelingslanden 
o Dit voorstel is een sympathieke geste richting ontwikkelingslanden, maar raakt 

doorstromers niet per se. Je kunt immers alleen verrekenen als je grondslag heb in 
Nederland, maar brievenbussen hebben vaak juist geen grondslag. Anderzijds kan 
de afwezigheid van een gereduceerd tarief voor de bronheffing op dividenden 
Nederland minder aantrekkelijk maken voor doorstroomvennootschappen. 

o Conclusie: optie laten vervallen. 
 
3. NFIA 
De NFIA bestaat circa 40 jaar en heeft als doel bedrijven naar Nederland te halen. Ca. 10% 
werkgelegenheid in Nederland komt door buitenlandse bedrijven. Een lange tijd was het 
Nederlandse beleid om de rode loper uit te leggen. Wordt nu veel specifieker gekeken naar welke 
bedrijven iets kunnen bijdragen aan Nederland. Zoals de topsectoren. Het beeld is dat in het 
verleden belasting hoog op de agenda stond van redenen waarom bedrijven naar Nederland 
wilden. Nu spelen veel meer factoren mee zoals meertaligheid, arbeidskrachten, vestigingsklimaat 
etc. Vooral de beschikbaarheid van talent lijkt belangrijk te zijn de laatste. Voor het fiscale klimaat 
is betrouwbaarheid en continuïteit veel belangrijker dan het percentage dat bedrijven moeten 
betalen.  
 
Het beeld is niet zozeer dat Nederland een slecht imago heeft bij bedrijven vanwege het 
belastingklimaat. Het beeld is eerder dat Nederland juist veel doet en wijzigt op dit terrein in een 
korte tijd. NFIA heeft in ieder geval in de afgelopen 11 jaar geen signalen gehad dat corruptie of 
witwaszaken een slechte schaduw werpen voor bedrijven die naar Nederland willen komen. 
Nederland staat ook bekend om goede toezichthouders. 
  
NFIA heeft geen specifiek onderzoek gedaan naar effecten doorstroom voor verdere investeringen. 
In algemene zin is van belang dat Nederland wel interessant moet blijven voor Nederlandse 
bedrijven. Houdt Nederland weerbaar en maakt het mogelijk uitdagingen aan te pakken. Het 
fiscale klimaat trekt ook wel serieuze hoofdkantoren aan. Met minimaal 25 man en soms zelfs 
honderden. Beschermingsconstructies komen ook voor als redenen, maar flexibele 
stemverhoudingen niet specifiek, en beursnotering in VS ook niet.  
 
NFIA spreekt jaarlijks zon 1100/1200 partijen over het vestigingsklimaat. Bedrijven die hierheen 
komen beginnen vaak klein. Dat is vaak omdat ze nog niet in Europa zitten en nog willen groeien. 
Dat betekent niet dat het doorstroomvennootschappen zijn. Schaduwzijde herkennen we wel. Maar 
er zit ook een andere kant aan de medaille. Elke keer als er maatregelen genomen worden dan 
raakt dat vaak ook de goede bedrijven. De negatieve verhalen horen we niet echt bij NFIA vanuit 
de bedrijven zelf. 




